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11 inLeidinG

Van een klap tot een kus

Dat is een vraag die we bijna elke dag aan elkaar stellen.
Meestal zeggen we ‘goed hoor’ of ‘druk’ of ‘gaat wel’. Maar,
hoe voel je je écht?

We zeggen vaak niet echt hoe we ons voelen. En dat heeft
grappig genoeg weer alles te maken met hoe we ons voelen.
Als je je verdrietig voelt, maar je ziet dat iedereen om je heen
vrolijk is, dan durf je dat soms niet eerlijk te zeggen. Of je
denkt dat een bepaald gevoel niet hoort bij een situatie, en
doet maar alsof. Bijvoorbeeld als iemand uit je klas gaat ver-
huizen en iedereen zegt dat heel erg jammer te vinden, terwijl
jij stiekem blij bent dat diegene weggaat.

De meesten van ons leren van kinds af aan om gevoelens
te onderdrukken of te verstoppen. Als je boos bent, bijvoor-
beeld, moet je ‘even tot tien tellen’ of ‘afkoelen’ op je kamer.
En omdat je geleerd hebt je gevoelens weg te stoppen, kan
het gebeuren dat je je gaat schamen voor hoe je je voelt,
zeker als het niet zulke fraaie gevoelens zijn, bijvoorbeeld als
je jaloers bent en op wraak zint.

Hoi, hoe 
gaat het?
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inLeidinG 12

Emotie komt van het woord ‘emovere’, dat ‘in beweging brengen’ be-

tekent. Meestal merk je wel dat er iets in je lichaam gebeurt als er een

emotie loskomt. Je wordt bijvoorbeeld rood als je boos bent. Of je

borst zwelt op als je je trots voelt. Of er komen tranen, bij verdriet.

Emoties maken iets los. Ze zetten iets in beweging. Dat is het mooie

aan emoties. Dankzij emoties verandert er iets en gebeurt er iets. Van

een klap tot een kus – emoties brengen van alles teweeg.

Er is een verschil tussen emoties en gevoelens. Emoties komen spon-

taan en onmiddellijk opborrelen. Gevoelens houden langer aan. Je

kunt je bijvoorbeeld op een bepaald moment alleen voelen (onmid-

dellijke emotie), maar als je veel langer alleen bent, en je vindt dat niet

fijn, dan merk je dat je eenzaam bent (gevoel). Als je woedend wordt
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13 inLeidinG

(onmiddellijke emotie), dan kan het zijn dat je ergens boos over bent

(gevoel). Als er tegen je gezegd wordt dat je moet ‘afkoelen’ voordat

je iets doet, is dat ook omdat we onder emoties vaak niet helder kun-

nen denken. Soms doen mensen dan impulsieve dingen waar ze later

spijt van krijgen. Daarom willen we onmiddellijke hevige emoties tot

bedaren laten komen, om daarna te kijken wat we werkelijk voelen. Bij

een gevoel zit er dus een ‘reflectiemoment’ tussen. Je hebt erover nage-

dacht. Gevoelens zijn bewuste emoties, zou je ook kunnen zeggen.

Blij, boos, bang en bedroefd: dat zijn de vier basisemoties. Maar er zijn

nog heel veel meer gevoelens, zoals verveling, trots, afkeer, schuld en

melancholie. Die staan allemaal in dit boek. Ze hebben elk een hoofd-

stuk, maar je kunt ze in de werkelijkheid lang niet altijd goed uit elkaar

houden, want emoties kunnen dicht tegen elkaar aan liggen. Stel je

eens voor dat iemand die jij kent geopereerd moet worden. En je

maakt je daarover zorgen. Die persoon zelf is ook bang. Als de opera-

tie goed verloopt, kun je blij zijn. Je bent opgelucht dat er niet iets mis

is gegaan. Soms huilen mensen van blijdschap. Dat lijkt een beetje gek,

maar de emotie is kennelijk zo groot dat huilen oplucht. Sommige

sporters die een belangrijke wedstrijd hebben gewonnen, zijn ook zó

blij dat ze moeten huilen. En je ziet ook wel dat iemand door zijn tranen

heen weer gaat lachen. Als je een kind dat huilt gaat kietelen om hem

op te vrolijken, en het werkt, dan lacht en huilt hij tegelijkertijd. Of er

zijn mensen die beginnen te giechelen als ze iets spannend vinden. 

Eigenlijk zijn ze bang, maar ze lachen toch. Net als apen! Die

grijnzen ook als ze bang zijn. Charles Darwin (1809-1882),

de beroemde bioloog die bewees dat mensen van apen af-

stammen, schreef een heel boek over hoe mensen en dieren
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inLeidinG 14

zich uitdrukken. Honden hebben een staart waarmee ze kwispelen als

ze vrolijk zijn. Wij mensen kunnen net zo ‘uitgelaten als een hond zijn’,

maar de staart zijn we kwijt. Wij drukken onze blijdschap uit door onze

armen te strekken en te juichen, te lachen of op en neer te springen.

Er zijn veel spreekwoorden waarin onze ‘gevoelshandelingen’ met dieren

worden vergeleken: ‘zo duf als een konijn’, ‘hij is koppig als een ezel’,

‘je doet dat als een kip zonder kop’.

Hoe jij je echt voelt, is vaak al een zoektocht op zich, dus hoe weet je

dan hoe iemand anders zich écht voelt? Als we heel goed kijken naar

mensen, kunnen we zien hoe ze zich voelen, maar zien we ook welke

gevoelens ze verbergen. Emotiewetenschapper Paul Ekman is gespe-

cialiseerd in micro-expressies. Dat zijn heel korte gebaren die uitdruk-

king geven aan verborgen gevoelens en die vaak meteen achter een

glimlach worden verstopt. Ekman geeft het voorbeeld van Mary, een

sombere vrouw die is opgenomen in het ziekenhuis met een depressie

en die haar arts vertelt dat ze zich goed voelt en naar huis wil. In feite

is dat niet zo: ze hebben video-opnames van Mary gemaakt en bij het

vertraagd afspelen van de band zie je hoe Mary heel kort wanhopig

kijkt en dan glimlacht. Ook draait ze een van haar handen om en heft

die eventjes omhoog, een deel van het hulpeloosheidsgebaar.

Dit soort gebaren kún je leren zien met het blote oog, maar makkelijk
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15 inLeidinG

is het niet. Het komt erop neer dat je heel goed naar iemands lichaams-

taal moet kijken, en niet alleen naar wat hij of zij zegt. Mensen die bij

de douane op Schiphol werken krijgen zo’n training. Zij kunnen zien

of iemand iets te verbergen heeft achter zijn vriendelijke glimlach. En

ook sommige pokerspelers kunnen heel goed bluffen en een gezichts-

uitdrukking voorwenden die helemaal blanco is, zodat ze niet verklap-

pen welke kaarten ze hebben.

Sommige emoties vinden we fijn (blijdschap) en sommige niet (angst).

Als blij zijn zo fijn is, kun je je afvragen waarom we niet altijd blij zijn.

Waarom hebben we ook pijn, zijn we bang of voelen we ons alleen?

Wat is het nut van negatieve emoties?

Negatieve gevoelens en emoties helpen ons. Door angst zijn we bij-

voorbeeld voorzichtig en begeven we ons niet in gevaarlijke situaties;

door angst doen we geen domme dingen maar denken we eerst even
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inLeidinG 16

na. Boosheid helpt ons te begrijpen wat belangrijk voor ons is. Als ie-

mand liegt, kun je bijvoorbeeld heel boos worden omdat jij eerlijkheid

belangrijk vindt. Zo is het ook met somberheid. Wie af en toe somber

is, kan de blije momenten des te meer waarderen.

In de loop van de jaren zijn we anders tegen gevoelens gaan aankij-

ken. Freud schreef alle gevoelens toe aan het gezin waarin je bent 

geboren. In de psychoanalyse – zo noemde hij de methode die hij 

bedacht om de gevoelens van de mens te onderzoeken – worden die

familierelaties onderzocht. Kinderen kunnen bijvoorbeeld jaloers zijn

als er in een gezin een nieuw kind komt. En jongens gaan in concur-

rentie met hun vader om de aandacht van de moeder te trekken. 

Tegenwoordig schrijven we emoties steeds meer toe aan stofjes in de

hersenen. Als je angstig bent, komt dat omdat een bepaald gebied in

de hersenen (amygdala) wordt geactiveerd. We hebben daar dan ook

een onmiddellijke reactie op: verstijven, vluchten of vechten. Andere

stofjes (zoals dopamine) maken een geluksgevoel aan. Met pillen die

iets doen met je chemische balans kun je je emoties beïnvloeden.

Maar hersenwetenschappers krijgen ook wel kritiek: je bent immers

meer dan alleen je hersenen, en pillen zijn niet altijd goed. In deze tijd

proberen veel mensen juist door te bewegen weer in balans te komen.

Dat kan door inspanning zijn, zoals sporten (je maakt dopamine aan,

waardoor je je beter voelt), of door lekker op een matje te liggen en

je te strekken, zoals bij yoga, en je zo meer te ontspannen.
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17 inLeidinG

Als je voortaan deze vraag krijgt, kun je een automatisch 
antwoord blijven geven. Maar je kunt ook even erbij stil-
staan en je afvragen: hoe voel ik me écht?
Soms weet je het niet, en dan kan het lastig zijn om erover
te praten.
Dit boek helpt je daarbij. Want alles wat je voelt mág je 
voelen.
Alles wat ik voel gaat over iemand die van alles meemaakt
en van alles voelt. Die misschien wel lijkt op iemand die je
kent. Je buurjongen, buurmeisje, kinderen op school of
op… jezelf.
Het gaat over jou, over mij en de mensen om ons heen.

En, hoe 
gaat het 
met je?
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19 Moed

Ik zit bij voetbal in een talententeam en train drie keer per
week. In het weekend speel ik wedstrijden. De meeste jongens
van mijn school zijn ontzettend jaloers. Zij willen dolgraag
meedraaien in het selectieteam voor Jong Oranje.

Maar ik niet.
Ik wil stoppen met voetbal.
Want als ik eerlijk ben, vind ik het helemaal niet zo leuk. Ik

heb geen tijd meer voor vriendjes. En ik wil niet al mijn tijd
eraan besteden om misschien de beste te worden. Mijn 
coach zegt dat ik echt wel een kans maak, als ik wat minder
‘lief’ speel en leer tackelen. Maar ik wil op een eerlijke manier
winnen.

Diep in mijn hart weet ik dat ik wil stoppen. Toch heb ik de
beslissing nog steeds niet genomen. Dat komt ook omdat ik
het aan mijn vader moet vertellen. Hij doet net of ik Ibrahi-
movic moet worden; hij staat altijd zo te schreeuwen langs de
lijn. En steekt de hele tijd nerveus sigaretten op. Hij vindt het
vast verschrikkelijk als zijn zoon de handdoek in de ring gooit.

Daarom twijfel ik. Mag ik voor mezelf kiezen, of moet ik
doorgaan?
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Moed  20

Moed – fortitudo in het Latijn – is een van de vier bekende basisdeug-

den. Een deugd is iets wat wij een goede eigenschap vinden. De andere

drie deugden zijn rechtvaardigheid, verstandigheid en matigheid.

Moed heeft altijd te maken met het overschrijden van een grens. Er is

iets wat je niet durft, maar je doet het tóch. Bijvoorbeeld een andere

mening geven in een groep, een fout toegeven, of voor iemand opko-

men die je niet kent. Moed is ook iets wat helpt onszelf te ontwikkelen

en op te groeien. Denk aan een kind dat bang is om in het zwembad

te springen, en het op een dag toch opeens doet. Of een pubermeisje

dat, terwijl al haar vriendinnen met een bikini onder de douche staan

na de gymles, als enige bloot doucht omdat ze die bikini onzin vindt.

Of een oudere die op een dag toegeeft dat zijn lichaam niet meer is

wat het was en voor het eerst met een rollator de straat op gaat.

Als we iemand ‘moedig’ vinden, is dat meestal een compliment en

vinden we die iemand een held. Helden zijn vaak moedig. De held kan

namelijk iets bijzonders en iets wat anderen niet durven: een hoge

berg beklimmen, heel hard fietsen of mooi zingen.

Wat vind jij? Is
stoppen moedig

of dom?
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21 Moed

Laten we eens een paar moedige mensen noemen. Je zou kunnen

denken aan de suffragettes, de vrouwen die in Groot-Brittannië aan

het begin van de negentiende eeuw onder leiding van Emmeline 

Pankhurst (1858-1928) streden voor het kiesrecht voor vrouwen en

zelfs gevangenisstraf riskeerden. Of aan de Canadese en Amerikaanse

soldaten, jonge mannen vaak nog, die in de Tweede Wereldoorlog

hun leven in de waagschaal stelden om Nederland en andere landen

te bevrijden. Of aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die, hoe-

wel het haar niet populair maakt bij veel mensen, toch zegt dat ze

vluchtelingen wil blijven opnemen in Duitsland. Of aan kunstenaars en

schrijvers in China, Turkije of Rusland die tegen censuur strijden. Ze zijn

Wie vind 
jij een moedig
persoon? En
waarom?

w.t. binnenwerk Alles wat ik voel 160 pagina's gecorrigeerd 21 februari ILLUSTRATIES BIJGEWERKT_Opmaak 1  22-02-17  10:14  Pagina 21



w.t. binnenwerk Alles wat ik voel 160 pagina's gecorrigeerd 21 februari ILLUSTRATIES BIJGEWERKT_Opmaak 1  22-02-17  10:14  Pagina 22



23 Moed

moedig omdat zij zich niet tot zwijgen laten dwingen.

Moed wordt positief gewaardeerd in onze cultuur en gekoppeld aan

avontuurlijkheid. ‘Mensen kunnen geen nieuwe oceanen ontdekken

als ze de moed niet hebben om uit het zicht van de haven te verdwij-

nen,’ zei de Franse schrijver André Gide (1869-1951) ooit.

De Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) formuleerde ook op

een mooie manier wat moedig is: de moedige is de parrhêsiast, de

vrijmoedige waarheidsspreker. De moed om de waarheid te zeggen

plaatst je als een eenling, een individu, buiten de groep en daarom is

het dapper, stelde Foucault. Wie de waarheid durft te spreken neemt

een risico: om afgewezen te worden, om te kwetsen of om geweld uit

te lokken. De waarheid-spreker zegt de dingen, ook de pijnlijke, zonder

voorbehoud en zonder opsmuk, en zonder iets te verbergen. Maar het

is nooit een persoonlijke mening, en ook probeert de waarheid-

spreker niet de toekomst te voorspellen of te beïnvloeden. Hij heeft

geen geheime agenda. De waarheid-spreker zegt wat het is. En dat

vergt moed, in positieve zin. Het vermogen om dapper te zijn, zo dap-

per dat je een grens durft te overschrijden.

‘Moed is niet hetzelfde als geen angst hebben. Maar moed is de

angst overwinnen,’ zei de Amsterdamse burgemeester Eberhard van

der Laan naar aanleiding van de aanslagen op de medewerkers van

Charlie Hebdo, door moslimextremisten in Frankrijk in 2015.

Heb jij weleens iets 
moedigs gedaan? Waarom

vond je dat moedig?
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Moed  24

Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en het aan mijn
vader verteld.

Hij keek me lang aan en zuchtte. ‘Jongen, ik zag het al aan-
komen. Ik vind het jammer, maar het vergt moed om eerlijk
te zijn.’

Hij gaf me een klopje op mijn schouder, en verbeeldde ik
het me nou, of zag ik daar een traan in zijn oog?

Dat hij zich neerlegde bij mijn beslissing omdat hij begreep
dat ik eerlijk was geweest, vond ik best moedig van hem.

Als je lang twijfelt over wat je moet doen, kun je te rade gaan bij ie-

mand. Bij je vader of je moeder, een goede vriendin of een coach. Die

kan je helpen bepalen in hoeverre je twijfel ‘gezond’ is en in hoeverre

het een manier is om de beslissing uit de weg te gaan. Twijfelen hoort

altijd bij het nemen van beslissingen, grote en kleine. Het vergt ‘wankel-

moed’, zoals de filosofe en schrijfster Désanne van Brederode het

noemt in haar boek De ziel onder de arm. Aandachtig leven. Wankel-

moed betekent dat je durft na te denken over beslissingen, en dat je

mag twijfelen van jezelf.

De Deense filosoof Søren Kierkegaard nam ooit een paar beslissin-

gen in zijn leven. Hij leefde eind negentiende eeuw, toen bijna ieder-

een nog gelovig was. Maar hij aarzelde over de manier waarop hij met

het geloof moest omgaan, en had de wankelmoed om zichzelf steeds

af te vragen of hij wel gelovig wilde zijn. In de liefde was hij eerder laf

dan moedig: hij koos niet voor Regine, de vrouw op wie hij verliefd

was, en bleef daar jarenlang onder lijden. Over al dat twijfelen schreef

hij een wankelmoedig boek, Of/Of. Daaruit komt een van de mooiste

raadgevers over moed uit de filosofie: ‘Durven is even je evenwicht

verliezen. Niet durven is jezelf verliezen.’
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25 Moed
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Ik vind honden superlief. Maar tegenwoordig loop ik met
een wijde boog om ze heen.

Want er is iets gebeurd.
Ik liep laatst in mijn eentje van school terug naar huis en

toen zag ik een hond aan de lijn achter een hek. Hij jankte,
en ik dacht: die voelt zich opgesloten en wil een aai. Dus ik
liep naar hem toe. Maar toen ik vlakbij was, begon de hond
te blaffen en probeerde hij me te bijten. Het scheelde niet
veel of hij had misschien wel mijn hand eraf gehapt!

Ik ben enorm geschrokken, want ik dacht altijd dat ik goed
met dieren overweg kon. Ik wil zelfs dierenarts worden!

Ik hou al heel lang van dieren. Toen ik vier was, luisterde
ik per ongeluk een gesprek af tussen mijn vader en moeder.
Ze hadden het erover dat er te veel mieren op het aanrecht
liepen. Die moesten worden vergiftigd en mijn moeder zou
de volgende dag wat gif kopen om te strooien. Ze had gezien
dat ze via een kiertje bij de keukendeur binnenkwamen. Ik
stond de volgende ochtend extra vroeg op. Op mijn hurken
zat ik bij de kier, waar ik de eerste mieren al aan zag komen,
in een colonne, op weg naar het aanrecht.

27 AnGs t
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‘Pssst! Lieve mieren,’ fluisterde ik. ‘Jullie moeten wegwe-
zen hier! Straks gaat mijn moeder gif strooien.’

Geloof het of niet, maar toen ik een uur later ging kijken
waren alle mieren verdwenen. Ik weet dat het raar klinkt,
maar ik denk echt dat ze me hadden gehoord. Dus toen ik
die hond zo zielig hoorde piepen, dacht ik als dierenredder:
hup, eropaf.

Maar nu ben ik dus bang voor honden. Als ik over straat
loop en er eentje zie aankomen in de verte, dan begint mijn
hart al te bonzen. Omdat ik weleens gehoord heb dat hon-
den angst kunnen ruiken, wil ik niet laten merken dat ik
bang ben. Maar daardoor word ik juist nog banger!

Mijn moeder is trouwens ook bang voor honden, dus aan
haar heb ik niks. Die pakt mijn hand stevig vast als ze er een-
tje ziet, en dan voel ik dat haar handen zweterig zijn. ‘Je hoeft
niet bang te zijn, hoor,’ zegt ze dan met luide stem. ‘Ik ben
bij je.’
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29 AnGs t

Angst is vervelend, maar angst heeft ook een belangrijke functie. Het

helpt mensen om gevaarlijke situaties te herkennen en is dus van belang

om te overleven. Maar wanneer dat mooie waarschuwingssysteem van

ons wordt verstoord, kan er een angststoornis optreden. Dit is wan-

neer je hele heftige angsten hebt en daar echt last van hebt, zonder

dat er daadwerkelijk gevaar is.

Mensen kunnen voor van alles en nog wat bang zijn. Wanneer je

heel erg bang bent voor iets specifieks noemen we dat een fobie. En

die heb je in allerlei soorten! Mensen kunnen een fobie hebben voor

pleinen (agorafobie), of voor kleine ruimtes (claustrofobie), of zelfs

voor Frankrijk. Je bent een Francofoob als je bang bent voor alles wat

met Frankrijk of de Franse taal te maken heeft. Sommige van die angsten

zijn begrijpelijk, zoals een angst voor krokodillen of slangen (die kunnen

je immers bijten). Maar er zijn ook mensen die bang zijn voor bijvoor-

beeld spiegels. En wat kan een spiegel je nu doen? Het is dus zaak te

onderzoeken of een angst reëel is of niet.

De Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855) heeft een heel

boek over angst geschreven en maakte verschil tussen vrees en angst.

Waar ben jij  
bang voor?
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Vrees betekent dat men bang is voor iets concreets, angst dat men

bang is voor iets onbekends. Angst slaat op wat mogelijk is, maar er

(nog) niet is. Als je dus bang bent voor honden, dan is dat een heel

concrete vrees. Dat scheelt misschien alweer een beetje. Je weet heel

precies waar je bang voor bent, en hebt niet dat vage angstgevoel.

Wist je dat veel mensen vaak bang zijn voor hetzelfde? Dat heet

‘maatschappelijke’ angst. In de negentiende eeuw, toen er net grote

winkelcentra gebouwd werden, ontstond ‘massa-angst’. Men was

bang om in een grote menigte te verdwijnen of te worden platgedrukt.

Misschien herken je het wel een beetje, van hele drukke feestdagen,

zoals Koningsdag, of grote concerten. Er was ook wel een goede

reden om bang te zijn. Net zoals de hond die bijna beet, geleid heeft

tot angst, waren er een paar dingen in de samenleving goed misge-

gaan. Op woensdagochtend 30 december 1903 werden zeshonderd

mannen, vrouwen en kinderen verslonden door een brand in het Iro-

quois Theater in Chicago. Het incident stond niet op zichzelf: sinds de

zogeheten ‘Great Chicago Fire’ in 1871 waren verschillende filmhuizen,

theaters en sportstadions door brand, aardbevingen of slechte

bouwconstructies verwoest. Om mogelijke paniekaan-

vallen in goede banen te leiden, ging men bij de bouw

rekening houden met ‘emotiemanagement’; immers,

dergelijke plekken waren gevaarlijk omdat filmhuizen,

sportstadions en theaters bij uitstek emoties oproepen. Er

werden een heleboel nooduitgangen gebouwd. Soms geven die

nooduitgangen ons een veilig gevoel. Er zijn bijvoorbeeld mensen die

in het vliegtuig dicht bij de nooduitgang willen zitten. Maar soms

maken al die uitgangen ons juist bang. Want waarom zijn er zo veel

nooduitgangen nodig? Staat hier soms iets te gebeuren?

Er waren vroeger dokters die dachten dat vrouwen banger waren

dan mannen. Mannen zijn sterker en moeten hun vrouwen en kinderen
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beschermen. Daarom zouden ze minder angst hebben. Maar dat is

maar de vraag. Hoe wij emoties uiten, heeft veel te maken met hoe

we worden opgevoed. Zo kijken we minder snel op wanneer een

vrouw huilt dan wanneer een man huilt. En bij vrouwen en meisjes 

vinden we het vaak gewoner als zij uit angst gilletjes en kreten slaken.

Terwijl mannen en jongens wordt geleerd emoties als angst te onder-

drukken, omdat zij anders te ‘meisjesachtig’ zouden zijn.

En nog iets geks: soms maken we onszelf expres bang. Bijvoorbeeld

als we een enge droom hebben. Volgens sommige droomdeskundi-

gen hebben we zulke dromen omdat die ons voorbereiden en trainen.

Mocht zich ooit zo’n situatie voordoen, dan hebben we die al eens

meegemaakt in onze droom. Maar niet alleen tijdens onze dromen,

ook overdag hebben we soms angstaanjagende gedachten. We stellen
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Heb jij wel-
eens een 

nachtmerrie?
Waarover?
En wat doe je

dan?

ons voor hoe het zou zijn als je voor een trein springt, of uit een skilift.

Søren Kierkegaard nam als voorbeeld een man die aan de rand van

een klif staat en naar beneden kijkt. Wanneer je de diepte in kijkt voel je

de angst om te vallen. Deze angst waarschuwt ons en zegt: ‘Hé, pas op.’

Tegelijkertijd is er de angstaanjagende mogelijkheid om over die

rand heen te stappen. Zo boven aan een klif voel je pas echt dat je he-

lemaal vrij bent om te kiezen. Je kan blijven staan, maar je zou ook kun-

nen springen. Angst heeft iets met vrijheid te maken. Angst is volgens

de Deense filosoof een mooie emotie, want het is een noodzakelijk

stadium op weg naar de vrijheid! Zonder angst geen vrijheid. Dat we

als mensen de meest rare en angstaanjagende keuzes kunnen maken,

daarvan kan je als het ware duizelig worden in je hoofd. Kierkegaard

omschrijft dit als: ‘duizelig van vrijheid’.

En daarom doen sommige mensen expres enge dingen: bungee-

jumpen, een berg beklimmen, over een koord van het ene naar het

andere gebouw lopen. In China liep in 2014 een 23-jarige Duitse man

maar liefst 375 meter over een koord tussen twee hoge gebouwen

zonder vangnet. ‘De grootste uitdaging was het overwinnen van mijn

angst om te vallen,’ zei hij. Het regende op de dag van zijn recordpoging,
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Misschien moet ik stapje voor stapje mijn angst zien te over-
winnen. Ik hoef niet meteen weer op alle honden af te lopen,
maar ik kan beginnen bij de hond van de buurman. Want die
ken ik al een beetje. En misschien helpt het wel als ik een
knuffelhond neem. Een lieve oefenhond die niet kan blaffen,
en die ik veel kan aaien zonder dat hij bijt. En tegen mijn moe-
der zeg ik voortaan, als we een hond zien aankomen: ‘Rustig
maar, mam, want ik ben bij je.’

wat het nog moeilijker maakte. Gelukkig slaagde zijn poging om het

record koorddansen te verbreken.

Dat gekke duizelige gevoel trekt aan, maar schrikt ook af. Je herkent

dat gevoel misschien wel, wanneer je een grote beslissing moet

nemen of iets belangrijks moet doen. Als je bijvoorbeeld voor het eerst

naar een nieuwe school of club moet. Of als je een spreekbeurt hebt.

Je bent bang voor al het onbekende dat komen gaat. Het is tegelijker-

tijd heel erg spannend en leuk. Soms moet je door je angst heen om

iets nieuws te kunnen ervaren. Dan moet je juist in de lift stappen als

je dat eng vindt, of wél die hond aaien. Zo zijn er cursussen voor men-

sen die bang zijn om te vliegen. Ze gaan dan met zijn allen in een vlieg-

tuig zitten dat niet zal opstijgen, om te oefenen.
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Het is herfst. Het waait buiten en ik maak een wandeling. 
Helemaal in mijn eentje. Als ik somber ben, vind ik het fijn om
even helemaal alleen te zijn.

Het gaat zachtjes regenen. Overal vallen blaadjes op de
grond. Dat past bij hoe ik me voel. Ik loop weer naar huis.
Thuis ga ik op mijn bed zitten met fotoalbums van vroeger. Ik
vind het prettig om te kijken wat voor kleren ik aanhad toen
ik klein was, en met wie ik speelde. En om te zien dat mama
en papa elkaar knuffelden en dat we met zijn allen op vakantie
gingen.

Er wordt op de deur geklopt.
‘Zit je weer te zwelgen in het verleden?’ vraagt mijn zus als

ze me ziet zitten.
‘Ja,’ zeg ik. Zwelgen klinkt mooi, vind ik. Het betekent

zoiets als maar blijven hangen in gedachten over vroeger.
‘Laat me maar.’

‘Probeer meer in het hier en nu te leven,’ zegt mijn moeder
altijd tegen me. Maar die bakt er zelf ook niets van, anders
zou ze niet de hele dag op een yogamat zitten.
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MeLAnCHoLie 36

Mijmeren over het verleden: melancholie heet dat met een mooi woord.

Het woord ‘melancholie’ bestaat al heel lang. Vroeger dachten mensen

dat we vier lichaamssappen hadden: bloed, slijm, gele gal en zwarte

gal. Je karakter zou bepaald worden door de combinatie van die sappen

in je lichaam. Mensen die te veel in het verleden blijven hangen en

daarom ongelukkig zijn, zouden te veel zwarte gal hebben. ‘Melan-

cholica’ betekent dan ook: zwarte gal.

Melancholie is niet alleen maar negatief. Je kan je er ook bijzonder

door voelen. Vroeger werd melancholie als een romantische schrij-

versziekte gezien. Als je een kunstenaar was, hielp ongelukkig zijn je

bij het schrijven van mooie, droevige gedichten. De melancholicus

staarde uit het raam en schreef daarna een gevoelig gedicht over af-

scheid, verlies en sterven.

Tegenwoordig gebruiken we het woord ‘depressie’ als iemand zich

ongelukkig voelt. En daar is niets romantisch aan. Wie depressief is,

voelt zich lamlendig, moe, en heeft geen zin om op te staan. Een depres-

sie is een langdurig ongelukkig-zijn. Depressieve mensen slapen slecht,

voelen zich lusteloos, piekeren veel of zijn angstig.

Ben jij weleens 
melancholisch? Waar 
denk je dan aan?
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Kan je iets doen tegen melancholie, of depressie? Volgens Hippo-

crates (460-370 v.Chr.), een oude Griekse geneesheer, kon je met kruiden

de bedroefdheid te lijf gaan. Hij schreef een mengseltje voor van gem-

ber, honing en peper om op te knappen van je melancholie. Nog altijd

denken we dat eten een grote invloed heeft op hoe je je voelt. En dat

kruiden kunnen helpen. In India heb je een voedingsleer die ‘ayurveda’

heet. Die gaat er bijvoorbeeld van uit dat je een beetje loom en melan-

cholisch wordt als je veel brood en zoet eet. Terwijl je actiever wordt

als je yoghurt en een zure appel eet. Als je je ongelukkig voelt, kun je

dus ook proberen anders te gaan eten.

Sommige mensen slikken liever pillen: antidepressiva. Niet iedereen

vindt het goed om pilletjes te slikken om je beter te voelen. Af en toe

ongelukkig zijn hoort bij het leven, zeggen zij. Maar we zijn eraan gewend

geraakt dat we gelukkig moeten zijn, en als dat even niet zo is, vinden

we dat we het moeten oplossen. En wel nu!

Melancholie kan je overvallen. Bijvoorbeeld als het buiten regent en

de bladeren van de bomen vallen, en je gaat nadenken over het leven

en over hoe dat voorbijgaat, en wat de zin ervan is. Je denkt misschien

aan je opa en oma, aan alle dingen die gebeurd zijn en die nooit meer 

Vind jij dat je ongelukkig 
voelen bij het leven hoort? 

Waarom wel of niet?

MeLAnCHoLie 38

w.t. binnenwerk Alles wat ik voel 160 pagina's gecorrigeerd 21 februari ILLUSTRATIES BIJGEWERKT_Opmaak 1  22-02-17  10:15  Pagina 38



Ik fantaseer over buiten spelen, over de zon,
bootjes en lekker luieren. Hé, het lijkt wel of
ik aan het zwelgen ben in de toekomst, in de
dingen die nog gaan komen! Dat heet niet
melancholie, maar dagdromen. En dat is ook
best fijn.

terugkomen. Dat heeft iets treurigs, want mensen gaan dood. Maar

toch is een beetje zwarte gal soms zo erg nog niet. Als je al die prach-

tige gekleurde blaadjes ziet – oranje, rood, geel, bruin – is de droevig-

heid best mooi. Je kijkt om je heen en je beseft: er gaan mensen dood,

maar er worden ook weer nieuwe mensen geboren. En na de herfst

komt de winter, en na de winter de lente, en na de lente de zomer. En

zo begint alles steeds opnieuw.
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Kalm
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Kalm
Ik ben altijd wel ergens mee bezig. Knutselen, lezen, film 
kijken, schaatsen – er is zo veel te doen! Zo druk als ik ben
met dingen doen, zo druk is het ook in mijn hoofd. Dan voel
ik me supervrolijk, en plotseling weer heel erg verdrietig.

Thuis noemen ze me ‘de Boeddha’. Dat is ironisch bedoeld.
‘Daar hebben we onze Boeddha weer,’ zeggen ze dan, als ik
uit mijn slof schiet of juichend door de kamer ren. Dan doe ik
natuurlijk voor straf nog even wat drukker, al weet ik heus
wel dat ze een grap maken.

Het komt ook omdat mijn moeder een groot Boeddhabeeld
op haar speciale ontspanningskamer heeft staan. Boeddha zit
daar heel rustig met zijn ogen dicht een beetje zen te wezen.
Hij is de rustigste mens op de wereld, zegt mijn moeder. Als
mijn moeder zich terugtrekt, mogen we haar niet storen.
Mama doet dan yoga en meditatie op een schapenvelletje. Ze
komt daarna helemaal kalm haar kamer uit en laat zich niet
meer opjutten door mij of mijn zusje.

Soms vind ik het raar dat mijn moeder iets moet doen om
rustig te worden. Maar als ik naar mezelf kijk, denk ik weleens
dat ik ook zoiets zou moeten doen. Aan de ene kant is het
leuk, al die drukte en afleiding, maar aan de andere kant word
ik er ook gek van, al het gebabbel in mijn hoofd.
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Hoe kalm ben jij? En
wat doe jij om rustig te

worden?
Volgens sommige oude Romeinen – stoïcijnen – kon je altijd het beste

kalm zijn. Ze hadden er zelfs een mooi woord voor: ‘apathie’. Dat be-

tekende zoiets als ‘onaangedaan’. Nu gebruiken we dat woord ook

weleens, maar dan in negatieve zin. Een apathisch mens is iemand die

nergens op reageert en murw is, afgestompt. Maar in de oudheid 

betekende het iets goeds. De stoïcijnen bedoelden dat je je niet moest

laten meeslepen door al je gevoelens. Want als je dat doet, gebeuren

er vaak dingen waar je spijt van krijgt. Als je meteen gaat schelden als

je boos bent, krijg je ruzie. En dan worden er soms dingen gezegd die

je niet meer terug kan draaien. Beter kan je tot tien tellen en kijken of

je daarna nog steeds zo boos bent.

Wie kalm wil blijven, kan beter observerend in het leven staan. Seneca

(4 v.Chr.-65 n.Chr), een beroemde stoïcijnse filosoof, adviseerde om

je ook niet te veel door léúke gevoelens te laten meeslepen. Want wie
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43 KALM

Hoe kan je kalm worden?

niet helemaal opgaat in positieve emoties, zal zich niet zo door de ne-

gatieve laten afschrikken. De kalme mens is iemand die zich niet met-

een uit het veld laat slaan door het negatieve, maar de leuke dingen

rustig aanvaardt. Je moet je dus inhouden. Niet een gat in de lucht

springen van blijdschap of juichend door de kamer rennen. ‘Pathische

apathie’, noemde hij dat.

Oké, kalm zijn is best prettig, maar wordt het niet heel erg saai op

de wereld als iedereen zo kalmpjes blijft? Nederlanders worden wel-

eens ‘koele kikkers’ genoemd en Italianen ‘heethoofden’. Dat zijn na-

tuurlijk stereotypen, maar het geeft wel te denken: is het niet leuk dat

we allemaal een beetje van elkaar verschillen? En zijn de verschillende

emoties die we voelen niet precies datgene wat jou jou maakt, en mij

mij? Jazeker. Maar als je zo veel voelt dat je je er eigenlijk geen raad

meer mee weet, is dat natuurlijk niet zo leuk. Altijd negatieve gevoelens.

En dan weer overdreven vrolijk.

En voor sommige situaties geldt: kalm is beter, bijvoorbeeld als je

een proefwerk moet maken of wil slapen.

Er zijn drie manieren: pillen, praten of kalmerende oefeningen doen.

Er zijn pillen op de markt die emoties afvlakken. Antidepressiva heten

die. Ze halen de scherpe kantjes van heel heftige emoties af. In Dene-

marken worden ze ook wel ‘gelukspillen’ genoemd, omdat de afwe-

zigheid van negatieve emoties een ervaring van geluk kan zijn. De

pillen krijg je van de dokter, maar alleen als er echt iets heel ergs aan

de hand is. Dat je al een jaar lang depressief bent, bijvoorbeeld, of

angstig. Het is maar de vraag of pillen altijd goed zijn. Ze nemen de
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symptomen weg, maar niet de oorzaak. En die pillen hebben ook bij-

werkingen, zoals hoofdpijn of slaperigheid.

Je kan natuurlijk over je gevoelens praten. Dat helpt je weer kalm te

worden. Meisjes praten meestal meer over wat ze voelen dan jongens.

En er zijn oefeningen om kalm te worden. Er is zelfs speciale kinder-

yoga die je daarbij kan helpen. Bij kinderyoga leer je je gevoelens te
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Als ik een heftige emotie voel opkomen omdat ik uit de tent
gelokt word door mijn zusje, leg ik soms nadrukkelijk mijn
handen op mijn buik en zeg ik: ‘Boeddhaaaaa.’ En daar moet
ze om lachen.

Aan mijn moeder heb ik gevraagd of ik op kinderyoga mag.
Ze reageerde overdreven enthousiast (‘Jaaaaa! Jaaaaa! Maar
natuurlijk! Ik ga metéén voor je op zoek’), wat ik niet zo
boeddha van haar vond, maar wel heel lief.

observeren en er even de tijd voor te nemen. Iedereen kan het, het is

heel gemakkelijk. Doe het maar eens.

Je gaat in kleermakerszit op de grond zitten. Je kan een kussentje

voor je billen gebruiken zodat je rug goed recht blijft. Dan leg je allebei

je handen op je buik en begin je naar je buik toe te ademen. Je voelt

dat je buik als een ballonnetje op en neer gaat. Als je je concentreert

op je ademhaling word je vanzelf rustiger. Kalm betekent ook ‘zonder

beweging’, en als je letterlijk even gaat zitten, beweegt er minder in je

lijf. Want, zoals je weet: emotie komt van het woord ‘emovere’, dat

‘in beweging brengen’ betekent! Dus wie even stopt met bewegen,

wordt rustig.

Op sommige scholen wordt kinderyoga of ‘mindfulness’ gegeven,

zodat het wat rustiger wordt in de klas. Allemaal boeddhaatjes bij elkaar.

Lekker kalm. Misschien vinden de kinderen het even wennen, maar de

leerkracht is er meestal erg blij mee.
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Verliefd
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Verliefd
47 VerLiefd

Daan geeft mij in de pauze een briefje. Hij doet heel zenuw-
achtig.

‘H-hier,’ stottert hij. ‘Voor jou.’
‘Moet ik het nu lezen?’
‘Nee, doe maar na school of zo.’
Maar zo lang kan ik niet wachten. Ik ga meteen naar de wc

en scheur de envelop open. Hij heeft iets op een kaartje ge-
schreven en rode hartjes getekend.

Ik zou je graag eens alleen willen zien.
Ik vind je heel erg leuk, en ben verliefd op jou.

Daan

Mijn mond valt open van verbazing. Daan, verliefd op mij?
Dat heb ik helemaal niet in de gaten gehad! We spelen wel-
eens samen in de pauze, en dat is gezellig, maar verlíéfd?

Ik schrik ervan. Want ik ben helemaal niet verliefd op Daan,
ik ben op Noah. Noah heeft dat niet door, maar soms betrap
ik mezelf erop dat ik naar hem zit te staren tijdens de les. Of
dat ik extra hard om zijn grapjes lach. Hij is een populaire
jongen en heel veel meisjes zijn verliefd op hem. En nu zit
Daan achter me aan. Waarom nou niet Noah?
En wat moet ik met dit briefje? Weggooien, bewaren? Terug-
schrijven, of iets zeggen?
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Ben jij weleens 
verliefd geweest? 

Wat voelde je toen, en 
heb je het gezegd 
tegen diegene?

Wat is er nu leuker dan iemand zó leuk vinden dat je verliefd bent? 

Je staart naar iemand, wordt rood als diegene terugkijkt, krijgt het

warm, voelt je hart kloppen in je keel. En je voelt vlindertjes in je buik.

Maar zo leuk hoeft het helemaal niet te zijn. Want wie verliefd

is, kan zich ook onzeker voelen. Vindt iemand mij ook leuk?

Moet ik het vertellen? Je kan er zelfs wakker van liggen en je onge-

lukkig voelen. Omdat je denkt dat die ander jou helemaal niet leuk

vindt.

Dat zingen ze bij Kinderen voor Kinderen. De meeste liedjes gaan over

verliefdheid. Let er maar eens op. Bijna alle popnummers gaan over

het verlangen naar die ene, de ware… Of ze gaan erover dat het helaas

allemaal voorbij is, en dat het leven zonder haar of hem zo somber is.

Waarom worden mensen verliefd? Omdat er kinderen moeten

komen, zou een nuchtere bioloog zeggen. Als mensen niet verliefd
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worden, zouden ze niet vrijen en kinderen krijgen. En dan zouden de

mensen uitsterven.

Bij verliefdheid komen er prettige stofjes in de hersenen vrij. Die zorgen

ervoor dat je je een beetje zweverig kan voelen en je slecht kan con-

centreren op je huiswerk.

Maar als verliefd zijn alleen maar gaat over kinderen krijgen, waarom

worden kinderen van tien dan ook verliefd? Of vrouwen op vrouwen

en mannen op mannen? Of mensen die geen kinderen willen krijgen?

Er is een nummer van Doe Maar en dat gaat zo:

We worden ook verliefd omdat we graag bij iemand willen zijn. De

meeste mensen willen uiteindelijk van een ik, een wij worden en samen

met iemand het leven delen. De liefde herinnert je eraan dat het leven

niet alleen om jouzelf draait, maar ook om een ander. Wist je dat ze in

Amerika hebben onderzocht dat als je iemand vier minuten lang in de

ogen kijkt, je dan verliefd wordt? Oogcontact is heel spannend, en ver-

liefde mensen kijken elkaar lang in de ogen.

Je kan je afvragen waarom je juist op de een verliefd wordt en niet

49 VerLiefd
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op de ander. En waarom iemand op jou verliefd kan worden terwijl jij

die persoon helemaal niet zo leuk vindt.

‘Soort zoekt soort’ zeggen we weleens. Hoe meer twee verliefde

mensen van elkaar verschillen, hoe moeilijker het volgens sommigen

is om bij elkaar te blijven. Bijvoorbeeld omdat de omgeving negatief

reageert. Denk maar aan een streng gelovig meisje van wie de familie

vindt dat ze alleen op een gelovige verliefd mag worden. Of misschien

mag ze helemaal niet laten merken dat ze verliefd is. Het kan ook zijn

dat twee families ruzie hebben. Dat is zo bij het 

beroemdste liefdespaar uit de wereldlitera-

tuur, Romeo en Julia. Zij zijn smoorverliefd,

maar hun families haten elkaar. Ze proberen

toch samen te zijn, maar moeten heel stie-

kem doen. Briefjes aan elkaar geven, of

f luisteren. Uiteindelijk proberen ze zelfs te

vluchten, maar dat mislukt. Het verhaal 

eindigt heel slecht, want ze gaan allebei

dood.

Verliefdheid is het begin. Meestal

gaat dat weer over. Vraag maar 

eens aan je vader of moeder of ze

nog verliefd op elkaar zijn. Of als ze

gescheiden zijn en een vriend of

Vind je meestal iemand leuk die heel anders
is dan jij? Of juist iemand die op je lijkt?

En wat denk je dat beter is?
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vriendin hebben, of ze nog op hen verliefd zijn. Ze zullen misschien

wel ja zeggen, maar als je doorvraagt, blijkt dat ze vooral in het begin

erg verliefd waren, en dat ze nu ‘heel veel van elkaar houden’.

In het begin vind je alles geweldig aan iemand. Maar na een tijdje is

het nieuwe eraf en zie je ook de mindere eigenschappen die iemand

heeft. ‘De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest

ziet zoals ze niet zijn,’ zei de filosoof Friedrich Nietzsche. Liefde maakt

blind, heet het in de volksmond.

Toch heeft verliefdheid ook heel mooie kanten. Verliefde mensen

worden zeer creatief: ze gaan gedichten schrijven, tekeningen maken

en doen heel erg hun best om indruk te maken op de ander. ‘De liefde

brengt de nobele en verborgen eigenschappen in een minnaar naar

boven,’ zei diezelfde Nietzsche.

Misschien is het niet altijd leuk om verliefd te zijn, omdat het je on-

zeker maakt, maar wie weet lukt het je toch om te genieten van het

gevoel.

Nou, ik zat op de wc, en ik heb het briefje verscheurd. Daan
ben ik een tijdje uit de weg gegaan en hij had al snel door
dat ik niet verliefd op hem was. Tegen Noah durfde ik niets
te zeggen.

Later, toen ik wat ouder was, had ik er spijt van dat ik het
briefje had verscheurd, want Daan werd een heel beroemde
acteur. En als ik nu aan iemand vertel dat Daan verliefd op mij
is geweest, gelooft niemand me. ‘Ja ja, dat mocht je willen,’
zeggen ze dan lachend. ‘Dat is de mooiste jongen van Neder-
land. Alle meisjes zijn verliefd op hem, dus je zal wel bedoelen
dat je verliefd was op hém.’ Dan grijns ik terug als een boerin
met kiespijn.

w.t. binnenwerk Alles wat ik voel 160 pagina's gecorrigeerd 21 februari ILLUSTRATIES BIJGEWERKT_Opmaak 1  22-02-17  10:15  Pagina 51



Verdrietig
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Bobba is mijn knuffel. Ik kreeg hem van mijn moeder omdat
ik me weleens zorgen maak en dan erg kan piekeren. ‘Dit is
jouw zorgenvriendje,’ zei ze. ‘Als je verdrietig bent en alleen
in bed ligt, kan Bobba je troosten.’

Eigenlijk vind ik mezelf wat te oud voor een knuffel, maar
stiekem vind ik het ook heel fijn. Trouwens, zelfs mijn moeder
heeft nog steeds een knuffel, een aap, van toen ze klein was,
en die is al heel oud (zowel mijn moeder als de knuffel).

Ik kan wel wat troost gebruiken, want ik ben vaak verdrie-
tig. Vooral over mijn ouders. Die zijn gescheiden toen ik nog
klein was. Ze maakten veel ruzie en zeiden dat het beter was
zo, maar ik vind het helemaal niet beter. Als ik bij papa ben,
mis ik mama, en als ik bij mama ben, mis ik papa. Ik neem nu
wel altijd mijn zorgenvriendje mee, en dat helpt.

Maar nu is er iets verschrikkelijks gebeurd. Ik ben mijn zor-
genvriendje kwijt! Ik heb overal gezocht. Onder mijn bed, bij
papa en bij mama. In mijn tas, mijn kamer. Ik ben zo bang dat
hij uit mijn tas is gevallen. Mijn vader is de hele route van
mama naar hem langs gefietst, maar we hebben Bobba nog
steeds niet gevonden. Ik probeer me groot te houden, want
om je knuffel treuren, dat lijkt me meer iets voor kleuters.
Maar in dat geval is mijn moeder ook een grote kleuter, toch?

Verdrietig
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Er zijn een heleboel redenen waarom we verdrietig kunnen zijn:

' omdat we iets kwijt zijn of verloren hebben

' omdat iemand is doodgegaan

' omdat iemand weggaat

' omdat we ons alleen voelen

' omdat we verloren hebben

' omdat er zo veel honger, oorlog en ellende is in de wereld

' omdat we pijn hebben

' omdat we ons machteloos voelen

Als je heel erg verdrietig bent, merk je dat in je hele lichaam. Alles zakt

en hangt. Je ogen kijken droevig, je mondhoeken hangen en je schou-

ders zakken. Het kan ook zijn dat je je terugtrekt en alleen wilt zijn. Of

dat je moet huilen. Niet iedereen die verdrietig is moet huilen, maar

tranen zijn wel de bekendste manier om je verdriet te uiten. Er bestaan

zelfs traanwetenschappers, zoals Ad Vingerhoets. Hij schreef het boek

Tranen. Waarom mensen huilen (2011) over de functie en het nut van

de traan.

Je kan janken, grienen, snotteren of wenen. Vaak laten we door een

bepaald woord te gebruiken, merken wat we ervan vinden dat een

ander huilt. ‘Zit niet zo te janken’, klinkt bijvoorbeeld niet zo aardig.
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Wanneer heb 
jij voor het laatst 

gehuild? Waarom?
Volgens sommige mensen is huilen als je verdrietig bent gezond. ‘Huilen

lucht op’ zeggen we dan. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Wie huilt

kan ook denken: jeetje, wat ben ik verdrietig. En daardoor nog harder

gaan huilen.

Verdriet en tranen hebben effect. Een ouder die zijn kind hoort hui-

len, reageert vaak meteen. Want je kind verdrietig zien is niet fijn. ‘Stil

maar, niet huilen,’ sussen we dan. Voor een baby is huilen van levens-

belang. Een baby kan immers nog niet praten, en huilen is de enige

manier om duidelijk te maken dat er iets aan de hand is: dat het kindje   

honger heeft, moet plassen, of moe is en wil slapen. Tranen 

kunnen dus ook een signaal zijn dat je hulp

nodig hebt.

Kinderen leren: als ik huil, komt papa

of mama. En ze hebben al snel in de

gaten dat gespeeld verdriet soms

ook werkt. Ze ontdekken dat ze met

huilen iets voor elkaar kunnen krijgen,

omdat ouders hun kind niet graag verdrietig zien. Krokodil-

lentranen noemen we dat. Het is een grappige uitdrukking,

en we weten niet zo goed hoe we eraan komen. Er wordt

weleens gezegd dat er een krokodil was die gefrustreerd

raakte omdat het hem niet lukte om het hoofd van een

mens op te eten, en begon te huilen. Want als hij zijn

hapje warm maakte met zijn warme tranen, lukte het wel.
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We vinden het niet leuk als iemand nep-huilt of nep-verdrietig is, want

dan voelen we ons voor de gek gehouden. ‘Emotionele manipulatie’

noemen we dat. Dat betekent dat je met emoties probeert iets voor

elkaar te krijgen. Vrouwen zijn daar beter in geoefend dan mannen,

want die krijgen vaker te horen dat ze niet mogen huilen of zich niet

moeten aanstellen als ze emoties laten zien.

De Amerikaanse Hillary Clinton wilde ooit president worden. Haar 

adviseurs vonden dat ze te koeltjes overkwam. En toen ineens huilde ze

een keertje op televisie. Ze pinkte een traantje weg. Maar mensen vroegen

zich af of die traan wel echt was. En dat werkte weer tegen haar.

Als je heel verdrietig bent, gaat dat niet altijd vanzelf over. Het kan

goed zijn om met iemand over je verdriet te praten. En als je dat erg

moeilijk vindt, kan je het ook opschrijven of aan een zorgenvriendje

vertellen. Of misschien wel aan je huisdier. Wat ook helpt, is bewegen.

Soms huilt je hele lijf mee en als je dat lijf weer een beetje laat lachen,

door je armen te strekken of een glimlach op je mond te toveren, kan

je weer wat vrolijker worden.

Soms is dat moeilijk, zeker als je weet dat iemand niet meer terug-

komt, zoals iemand die dood is gegaan. Dan kost verdriet tijd. Dat heet

rouw: langdurig verdriet. En af en toe komt het op, en dan verdwijnt

het weer. Als je helpt met afwassen of een stukje gaat fietsen, kan je

zomaar overvallen worden door verdriet. Dat hoef je niet te stoppen

of tegen te houden. Het mag er gewoon zijn.

Lieve Bobba, ik mis je. Ik hoop dat iemand jou gevonden
heeft en goed voor je zorgt.

Kan jij nep-huilen of nep-verdrietig zijn? 
Welk gezicht trek je dan en welk geluid

maak je? En wanneer doe je dat?
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Veel van mijn vrienden willen na school altijd met iemand af-
spreken om iets te doen. Samen buiten spelen, of gamen, of
huiswerk maken.

Ik niet.
Ik ben het liefste alleen.
Dan kan ik tenminste doen waar ik zelf zin in heb. Zoals

lezen, computeren of huiswerk maken. Als je de hele tijd
mensen om je heen hebt, moet je altijd maar aardig zijn. Ik
vind dat best vermoeiend.

Laatst hoorde ik mijn moeder aan de telefoon tegen haar
vriendin zeggen dat ze mij een ‘einzelgänger’ vindt, en dat ze
zich hierover zorgen maakt. Volgens mij was ze vergeten dat
ik ook in de kamer zat, want ik kon het hele gesprek meeluis-
teren.

’s Avonds, toen ze nog even bij mijn bed kwam zitten,
begon ik erover: ‘Mama, waarom praat je Duits over mij? Wat
is dat, een einzelgänger?’

‘Dat is iemand die graag op zichzelf is,’ zei ze, terwijl ze me
over mijn hoofd aaide.

‘Wat is daar dan mis mee?’
‘Daar is niet zo veel mis mee. Maar soms vraag ik me af of

je je niet eenzaam voelt.’
‘Af en toe wel,’ zei ik. ‘Vooral als ik merk dat anderen samen

aan het lachen zijn en ik het gevoel heb dat ik er niet bij hoor.’
Mijn moeder gaf me een kus. ‘Je bent net je vader. Zo, en

nu slapen jij.’
Ze gaf me nog één kus op mijn voorhoofd en deed het licht

uit.

Eenzaam
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Een kind dat veel alleen is, wordt weleens een vreemde snuiter gevon-

den. Als iemand zich vaak terugtrekt, denken mensen al gauw dat 

er iets aan de hand is. Dat komt omdat de mens gezien wordt als een

‘gezelschapsdier’: iemand die leeft met anderen.

Zo zei Aristoteles (384 v.Chr.-322 v.Chr), een oude Griekse filosoof,

dat het raar is voor een mens om alleen te zijn. Het is de natuur van de

mens om met anderen te leven. Aristoteles is niet de enige die dat

zegt. Bijna alle beroemde filosofen zeggen dat de mens een sociaal

dier is. Denk er maar eens over na hoe vaak je op een dag alleen bent.

De kans is groot dat dit niet zo vaak voorkomt. Er zijn misschien zelfs

maar drie plekken waar je echt alleen bent: als je onder de douche

staat, als je op de wc zit, en… als je slaapt.

Iemand apart zetten of afzonderen is bij ons een straf. Wie vervelend

doet moet ‘alleen naar zijn kamer’ of ‘alleen in de hoek staan’ of voor

straf ‘alleen op de gang zitten’. De grootste straf voor de mens die iets

fout doet is de gevangenis, waar je in je eentje in een cel moet zitten.

ben jij graag alleen? En 
wanneer juist niet? Is er 
een verschil tussen je alleen 
voelen en je eenzaam voelen?

In welke situaties
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We hebben gezelschap nodig voor onze gezondheid. Er is onder-

zoek gedaan bij baby-aapjes die werden weggehaald bij hun moeder.

En wat bleek: zonder contact en aanraking gingen ze dood.

Als een kind steeds maar alleen speelt, gaan ouders zich zorgen

maken. Sommige zullen er met een dokter over praten. ‘Mijn kind

speelt met niemand, is dat erg? Zou hij een ziekte hebben, is hij autis-

tisch?’ Autisme is een stoornis waarbij kinderen soms moeilijk contact

maken met anderen en veel op zichzelf zijn.

We denken dat te veel afzondering gevaarlijk is. Want dan hoor je

alleen nog maar je eigen gedachten, en je hoort niet van anderen wat

zij denken en vinden. Zo hebben we de uitdrukking ‘eenzame wolf’

voor iemand die in zijn eentje enge dingen bedenkt. Er was een

Noorse man, Anders Breivik, die de hele dag computerspelletjes

speelde, en niemand die tegen hem zei: Hou daar eens mee op! Op

den duur kreeg hij allerlei rare extreme ideeën in zijn hoofd en op een

dag trok hij erop uit om  een bomaanslag te plegen en andere mensen

dood te schieten. Op 22 juli 2011 richtte hij een bloedbad aan op het

Noorse eiland Utøya, waarbij 69 jongeren om het leven kwamen.

Dat is natuurlijk wel heel extreem, en bedenk dat afzondering niet

hetzelfde is als eenzaamheid. Breivik was zo in zijn computerspel ver-

diept dat hij zich misschien helemaal niet eenzaam voelde. Natuurlijk

hadden de computerspelletjes de misdaden van Breivik niet direct ver-

oorzaakt. Maar mensen dachten wel na over in hoeverre die spelletjes

hem op ideeën hadden gebracht. En hem hadden geleerd hoe hij de

misdaad wilde plegen.

Sommige mensen zijn graag alleen of op zichzelf, en andere niet.

Eenzaam is niet hetzelfde als alleen. Soms kan je je eenzaam voelen en

toch een heleboel vrienden hebben. Het aantal vrienden dat je hebt is

geen garantie tegen eenzaamheid. Of je hebt weinig vrienden en bent

veel alleen, maar je voelt je niet eenzaam.

ben jij graag alleen? En 
wanneer juist niet? Is er 
een verschil tussen je alleen 
voelen en je eenzaam voelen?
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Eenzaam ben je als je tegen je zin alleen bent en juist wel gezelschap

zou willen. Wanneer je bijvoorbeeld heel erg graag een vriendje of

vriendinnetje zou willen, met wie je alles kan bespreken, maar die niet

hebt. Dat heet ‘emotionele eenzaamheid’. Of wanneer je heel graag

ergens aan mee zou willen doen, maar buitengesloten wordt en

daarom in je eentje bent. Dat heet ‘sociale eenzaamheid’.

Mensen kunnen zich op alle leeftijden eenzaam voelen. Soms heeft

eenzaamheid een oorzaak. Bijvoorbeeld omdat iemand in je omgeving

is verhuisd met wie je juist altijd alles besprak. Uit onderzoek blijkt dat

de meeste eenzaamheid voorkomt bij vrouwen die ouder zijn dan 75.

Zij leven vaak alleen en zijn wat moeilijker ter been. En dan zien ze nog

maar weinig mensen.

Ken jij iemand 
in je omgeving die 

eenzaam is?
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Heb jij opa,s en oma,s? En
weet jij of ze zich weleens

eenzaam voelen?

Maar eenzaamheid hoeft niet altijd negatief te zijn. Het hoort ook een

beetje bij het leven. Wie zich af en toe eenzaam voelt, beseft weer wat

belangrijk is: vrienden en familie!

En wie zich terugtrekt, kan soms op die manier heel goed nadenken.

We krijgen zo veel beelden en indrukken op een dag binnen, via televisie,

tablets en telefoons, dat écht alleen zijn nodig kan zijn om wat dichter

bij je gevoel te komen. Op sommige scholen doen ze aan meditatie,

waarbij je even je ogen sluit en je helemaal concentreert op jezelf in

plaats van op alles wat er om je heen gebeurt. 

Maar wat kun je doen als je je vaak eenzaam voelt op een niet leuke

manier? Het belangrijkste is dat je erover praat met iemand. Met je

vader of moeder, of met een goede vriend of vriendin. Het kan ook

helpen om een dagboek bij te houden en aan een denkbeeldige vriend

te schrijven hoe je je voelt. Dat dagboek zou je Dagboek van een ein-

zelgänger kunnen noemen. De filosoof Jean-Jacques Rousseau is heel

beroemd geworden met zo’n soort boek. Het heet Overpeinzingen

van een eenzame wandelaar. En het gaat over iemand die ervan op-

knapte om zich af en toe terug te trekken van alle rompslomp en lekker

helemaal alleen te gaan wandelen in het bos om na te denken over het

leven.
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En wie weet ben je daar minder alleen. Want in het bos zijn er dieren.

En soms worden dieren de beste vrienden van mensen die afgezon-

derd van mensen opgroeien of eenzaam zijn. Denk maar aan het ver-

haal over Romulus en Remus. Deze Romeinse tweeling was door hun

moeder in de steek gelaten bij een rivier. Een wolvin nam ze mee naar

haar hol en zo groeiden zij op bij de wolven. Of denk aan Tarzan, die

bij de apen leefde.

Er zijn veel vrouwen die als ze alleen wonen een kat in huis nemen

om tegen te praten en te aaien. Honden, paarden en katten zijn de

beste vrienden van mensen. Want zelfs de grootste einzelgänger heeft

af en toe iemand of iets nodig om tegenaan te praten.

Dus misschien is dat een goed idee: ik vraag aan mijn moeder
een huisdier voor mijn verjaardag. Daar kan ik mee knuffelen
als ik me eenzaam voel. En als ik gewoon lekker alleen wil
zijn, en geen gepraat aan mijn hoofd wil, dan is een huisdier
stil; dat begint niet te zeuren of ik een spelletje wil doen.
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Vandaag heb ik mijn laatste dag op school. Na de vakantie
kom ik niet meer terug, want we gaan verhuizen! Ik verheug
me erop. Ik heb nu een kamer die ik met mijn zus moet delen,
maar straks krijg ik een veel grotere kamer helemaal voor 
mezelf.

Maar ik maak me ook zorgen. Hoe zal het zijn in het nieuwe
huis en op mijn nieuwe school? Zal ik me er snel thuis voelen?
Op mijn oude school heb ik echt mijn plekje gevonden. Ik heb
altijd wel iemand om mee te spelen of te lachen. Op de
nieuwe school ken ik helemaal niemand. Iedereen heeft vast
al een vriendengroep. En we wonen nu vlak bij een park, waar
ik naartoe kan als ik wil voetballen. Door de verhuizing moet
ik van voetbal af.

Mijn vader zegt dat ik me geen zorgen hoef te maken. ‘Je
gaat gewoon naar een nieuwe voetbalclub.’ Hij maakt zich
nergens druk over: ‘Ik voel me overal thuis. Als ik mijn krantje
en mijn koffie maar heb.’ Hij heeft makkelijk praten. Hij hoeft
niet naar school, maar gaat naar zijn werk. En volgens mij
voelt hij zich vooral thuis op zijn werk, als hij níét thuis is dus
eigenlijk.
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Erbij willen horen is een belangrijk gevoel. Als mensen zich lang ergens

niet thuis voelen, kunnen ze allerlei klachten krijgen, zoals stress,

hoofdpijn en eenzaamheid. Als je mensen vraagt: ‘Waar voel jij je

thuis?’ vinden ze dat vaak een moeilijke vraag. Maar als je ze het tegen-

overgestelde vraagt, dan weten ze het vaak heel goed.

Thuis is waar je je veilig voelt. Je kunt je er terugtrekken, de deur achter

je dichtdoen. Je hoeft niet meer te letten op andere mensen. Het is een

eigen plekje waar jij mag bepalen waar je wat neerzet. Je hebt dus con-

trole over de plek. Het is meestal een plek waar je precies weet waar

wat staat. Zelfs geblinddoekt zou je je spullen nog kunnen vinden,

bijna automatisch. En dat kan prettig zijn, het geeft een vertrouwd ge-

voel.

Thuis kan je je ontspannen en jezelf zijn. Je kan op bed of op de bank

gaan liggen en een boekje lezen, in je joggingbroek als jij daar zin in

hebt. Dat kan je op straat niet zomaar doen. De regels thuis hoeven

niet dezelfde te zijn als buiten. Buiten moet je bepaalde dingen doen,

Heb jij je weleens 
ergens niet thuis 

gevoeld? Waarom niet?
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je gedragen en vriendelijk zijn. Rommel in een prullenbak gooien.

Thuis hoeft dat niet. Dan gooi je weleens een papiertje op de grond

en bepaal jij wanneer je dat opruimt, of je vader of moeder, maar de

politie komt niet langs als je het een keer vergeet. De huisregels bepaal

je met elkaar.

Je thuis voelen gaat niet alleen over het huis waar je woont. Er zijn

mensen die zeggen dat ze zich niet meer thuis voelen in Nederland

omdat er zo veel vluchtelingen komen. Zij voelen zich bedreigd in hun

thuisgevoel. Misschien omdat de vluchtelingen andere gewoonten

hebben of omdat ze anders over bepaalde zaken denken, bijvoorbeeld

over de omgang tussen mannen en vrouwen. ‘Dit is ons land,’ zeggen

de mensen die zich bedreigd voelen. ‘En zij moeten zich aanpassen

aan ons.’

Ook een land kan dus een ‘thuis’ zijn. Wie op reis gaat naar het 

buitenland merkt al snel dat dingen daar anders gaan. En in sommige

landen is het even wennen. Omdat ze bijvoorbeeld andere gewoonten
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hebben, zoals aan de linkerkant van de weg rijden, of ontbijten met

rijst. In sommige landen voel je je meer thuis dan in andere, omdat die

iets meer lijken op wat je gewend bent. Veel Nederlanders zeggen dat

ze zich thuis voelen in Denemarken. Daar fietsen veel mensen en eten

ze ongeveer dezelfde dingen. En dus kan je daar een beetje jezelf zijn.

Maar het ingewikkelde is wel dat als je een héél land als ‘thuis’ ziet, je

ook het idee kan hebben dat je familie met iedereen moet zijn. Maar

dat hoeft helemaal niet.

Om je thuis te voelen op een vreemde plek kan het helpen om iets

van jezelf mee te nemen. Een knuffel of een foto, iets persoonlijks. Je

ziet vaak dat mensen op hun kantoor foto’s van familie op hun bureau

hebben staan. Dat herinnert ze aan thuis. Mensen willen zich graag

‘thuis voelen’ op hun werk, want daar brengen ze veel tijd door. Som-

mige bedrijven hebben bedacht dat ze ‘f lexwerkplekken’ willen

maken: je hebt niet meer je eigen bureautje. Voor je thuisgevoel is dat

niet zo goed. Een eigen plekje helpt om je thuis te voelen.

De duidelijkste manier waarop je kan ervaren wat ‘thuis’ voor jou

betekent, is als je heimwee hebt. Heimwee betekent dat je verlangt

naar thuis. Je kunt alleen maar aan thuis denken omdat je je niet thuis

voelt in een nieuwe omgeving. Je idealiseert thuis ook: daar is alles

perfect. Heimwee is niet alleen iets van kinderen die uit logeren gaan.

Ook volwassenen kunnen heimwee hebben. Bijvoorbeeld als ze emi-

greren naar een nieuw land. Dan kunnen ze hun thuis missen. Psy-

chologen hebben erop gewezen dat het belangrijk is dat deze

heimwee niet te erg wordt. Want dan ben je alleen nog maar

bezig met het verleden en lukt het je niet om deel te nemen

aan de samenleving waarin je leeft. En dat leidt tot isolement.

De Nederlandse denker Jan Willem Duyvendak schreef een heel

boek over het thuisgevoel en zegt dat het ook weer niet zo is dat je

per se alle gewoonten van het nieuwe land moet overnemen. Hij
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noemt het ‘thuis’-light: een licht thuisgevoel. Je een beetje thuis voelen

is belangrijk, je helemaal aanpassen hoeft niet. Je mag best iets van je

eigen cultuur meenemen naar het nieuwe land – zoals het eten dat 

je koopt in de winkels waar je de geuren, de kleuren van je thuisland

herkent.

Er zijn ook mensen die nooit heimwee hebben. Zij verlangen er juist

naar om altijd onderweg te zijn. Als ze te lang op dezelfde plek zitten

krijgen ze Fernweh, een mooi Duits woord voor het tegenoverge-

stelde van heimwee. Deze mensen voelen zich overal thuis, en hebben

niet zo veel nodig. ‘Heel de wereld is mijn vaderland,’ zei de beroemde

Nederlandse filosoof Desiderius Erasmus (1466-1536) ooit. Hij wilde

een burger van de hele wereld zijn. Nog een mooie van hem: ‘Waar

mijn boeken zijn, is mijn thuis.’

Ik ga straks naar een nieuwe school en het is logisch dat het
spannend is of ik me daar wel thuis ga voelen. In het begin is
er vast van alles wat anders is: de mensen, de omgeving, de
gebouwen. Ik ga het mezelf gemakkelijk maken door op die
eerste schooldag mijn lievelingsbroek aan te doen en mijn 
lievelingspen mee te nemen. En als ik mijn vriendjes heel erg
mis, dan kunnen ze altijd een weekend komen logeren of kan
ik naar hen toe. Je thuis voelen kost tijd.
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Hoop
Ik ben verliefd op een jongen uit mijn klas. Een tijdje al. Iedere
keer als ik hem op het schoolplein zie, voel ik vlindertjes in
mijn buik. Ik betrap mezelf erop dat ik vaak zomaar naar hem
zit te staren.

Het voelt aan de ene kant fijn, maar aan de andere kant
maakt het me zenuwachtig. Want ik durf niets tegen hem te
zeggen en ik ben bang dat mijn vriendinnen het aan me zien.
Een van hen heeft al aan me gevraagd of ik soms verliefd ben
op Nassim.

‘Ik, verliefd? Nee joh!’
Maar ik kreeg wel een rood hoofd.
Nassim is moslim. Zijn moeder draagt een hoofddoekje. ‘Hij

mag vast niet met een Hollands meisje zoals jij thuiskomen,’
zei datzelfde meisje.

Misschien heeft ze gelijk. En hoop ik vergeefs op wat anders.
Aan de ene kant wil ik het hem vertellen, maar aan de 

andere kant wil ik dat niet. Stel je voor dat hij zal zeggen dat
hij mij niet leuk vindt… Dan zou mijn droom in duigen vallen.
Dat we samen hand in hand over het strand lopen en elkaar
diep in de ogen kijken. Misschien wil ik wel liever leven in de
hoop dat hij me leuk vindt dan horen dat het niet zo is.

Ik hoop zó dat hij mij ook leuk vindt.
Ik hoop het zó erg dat het bijna pijn doet in mijn hart.
Mijn beste vriendin heb ik daarom om advies gevraagd. Zij

zegt: ‘Je kan wel blijven hopen dat hij je leuk vindt, maar er is
natuurlijk maar één manier om erachter te komen of hij jou
ook leuk vindt: je moet hem vertellen dat je verliefd op hem
bent!’

Toch heb ik het idee dat ik beter niks kan zeggen. Soms is de
fantasie leuker dan de werkelijkheid.
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We hopen de hele dag door. Let maar eens op hoe vaak je het woord

‘hopen’ gebruikt.

‘Ik hoop dat het morgen mooi weer wordt.’

‘Ik hoop dat je lekker zal slapen.’

‘Ik hoop dat mijn moeder niet boos op me zal zijn.’

We hopen wat af. Iemand die hoopt, is bezig met de toekomst en

heeft een wens over hoe die toekomst eruitziet. Het liefst rooskleurig:

‘Ik hoop dat alles goed komt.’ In zekere zin zou je degene die hoopt

een optimist kunnen noemen: de hoper wenst zon, liefde en geluk.

De Amerikaanse president Barack Obama werd ook wel de ‘president

van de hoop’ genoemd. Zijn beroemdste slogan was: ‘Yes we can’, of-

tewel: ‘Ja, we kunnen het!’ Hij had een visie over een betere wereld

waarin huidskleur er niet toe doet, en ook niet of je rijk of arm bent,

man of vrouw. Hij gaf mensen ‘hoop op een toekomst’.

De Nederlandse filosoof Roland van der Vorst zegt in zijn boek Hoop

(2009) dat er verschillende vormen van hoop zijn. Zo kan je hopen dat

je veel succes hebt. Dat noemt hij ‘prestatiehoop’. Of je gelooft in Christus

en dat hij op een dag terugkomt. Dat heet ‘geloofshoop’ (denk ook aan

de uitdrukking ‘geloof, hoop en liefde’). Dan zijn er mensen zoals

Obama, die graag de wereld willen verbeteren: de ‘gelegenheidshoop’.

En tot slot is er de hoop dat je je beter zal voelen. Dat zou je ‘gevoels-

hoop’ kunnen noemen: ‘Ik hoop dat alles beter zal gaan met mij.’

Wat doe jij als je 
verliefd op iemand bent: 
het vertellen of niet?
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De grootste hoopfilosoof aller tijden, Ernst Bloch (1885-1977), zegt

dat wij ons leven lang blijven hopen. Als we geboren zijn begint het

al: dan hopen we op eten en drinken. Zo zegt hij het: ‘Vanaf het aller-

eerste begin zijn we zoekende. We hunkeren, schreeuwen het uit. We

hebben iets wat we willen. Maar we leren ook te wachten. Want wat

een kind wenst, komt zelden op tijd. Een kind grijpt naar alles om uit te

zoeken wat het betekent. Keert alles om, is rusteloos en nieuwsgierig

en weet nog van niets. Maar ook daarin leeft al het frisse, het andere

waarvan we dromen.’

‘Hoop doet leven’ is een bekende uitdrukking. Daarmee wordt be-

doeld dat iemand die hoopt, niet bij de pakken neer gaat zitten. Wie

hoopt, heeft het vermogen om zich een ideale wereld te wensen, en

die hoop kan er misschien toe leiden dat die ideale wereld ook echt

een stukje dichterbij komt. Omdat je je een voorstelling ervan kan

maken, kan je er misschien naar gaan leven. Of blijf je in ieder geval

uitzien naar de volgende dag, want wie weet is alles dan beter. Hoop

beschermt je tegen angst en maakt je blij, omdat je droomt van mooie

uitkomsten (in plaats van bang te zijn voor alles wat mis kan gaan). En

daar slaap je lekker van. Wie moeilijk in slaap valt, moet het maar eens

proberen: als je in bed ligt, stel je je voor dat je een gouden medaille

wint, of iemand helpt, of dat de jongen of het meisje dat jij zo leuk

vindt jou vertelt hoe leuk hij of zij jou vindt… En voor je het weet lig

je heerlijk te knorren.

Maar wie hoopt is ook steeds bezig met de dag van morgen en leeft

niet in het hier en nu, maar in de toekomst. Hoop geeft aan dat er ken-

nelijk iets niet goed is aan hoe de zaken nu liggen. Je wilt iets anders.
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Waar hoop jij op? En wat zegt dat
over de situatie zoals die nu is?

Stel je voor dat ik Nassim nooit zal vragen of hij verliefd op
me is. En dat ik de rest van mijn leven alleen maar blijf hopen
dat het zo is. Dan leef ik met een fantasie, en niet met de wer-
kelijkheid. En als de hoop dan nooit waarheid wordt, kan me
dat op den duur ongelukkig maken. Hoop kan omslaan in
wanhoop.

Misschien is het toch beter om er zo snel mogelijk achter te
komen of Nassim nu wel of niet verliefd op me is. Dan weet
ik waar ik aan toe ben. Als hij het niet is, zal ik dat moeten
slikken en ben ik vast even treurig; maar daarna kan ik mijn
hart weer vrijmaken voor anderen. En nu maar hopen dat ik
het morgen tegen hem durf te zeggen!
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Elke dag speel ik met mijn beste vriendin. Ik vind haar lief, maar
als ik eerlijk ben, dan ben ik ook vaak jaloers op haar. Op hoe
ze eruitziet bijvoorbeeld. Zij heeft mooi lang, dik bruin haar.
Mijn haar is peper-en-zoutkleurig en dun. Mijn vriendin doet er
elke dag wel iets leuks mee: invlechten, opsteken in een paar-
denstaart of een knotje. Ik kan ook wel een vlecht maken, maar
dat is een dun miezervlechtje. Ze draagt vaak ouderwetse jur-
ken. Zo een wil ik er ook.

Tijdens het avondeten vraag ik het aan mijn vader.
‘Papa, ik wil een ouderwetse jurk.’
‘Hoezo? Je hebt een heleboel jurken, waarom een ouder-

wetse?’
‘Gewoon, omdat dat mooi is.’
‘Maar hoe kom je daar ineens op?’
‘Lisa heeft ook altijd ouderwetse jurken aan.’
‘Wil jij zo’n jurk omdat Lisa er een heeft, of wil je er zelf écht

een?’
Mijn vader stelt altijd van die lastige vragen. ‘Natuurlijk wil ik

er zelf een!’
‘Je hebt al zo veel spullen,’ bromt mijn vader. ‘Het geld groeit

me niet op de rug. En ik wil niet dat je een verwend meisje
wordt. Vraag hem anders maar voor je verjaardag.’

‘Maar die is pas over een half jaar!’
Iedere keer als ik Lisa in zo’n jurk zie, ben ik chagrijnig. Ik

maak de laatste tijd zelfs gemene opmerkingen. ‘Heb je weer
een jurk van je oma geleend?’ Zulke teksten. Ik voel me daar
schuldig over, maar ik ben ook boos op mijn vader. Waarom
geven Lisa’s ouders aan Lisa wel altijd alles wat ze wil, maar
doen de mijne dat niet voor mij?
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Wanneer 
was jij voor het
laatst jaloers? 
En op wie?

Sommige kinderen lijken alles te hebben: een mooi huis, een grote

kamer, bergen speelgoed, leuke kleren en nóg leukere vrienden. Wat

die ander heeft, dat wil ik ook! Zeker als we denken dat wij er eigenlijk

ook recht op hebben, ligt jaloezie op de loer.

Dat we ongelijk zijn, maakt ons jaloers. Omdat ongelijkheid jaloezie

opwekt, zijn er scholen, bijvoorbeeld in India en Engeland, waar alle

kinderen verplicht een uniform moeten dragen. Zo kan niemand jaloers

zijn op de mooie jurk of de vette broek van een ander. Je zou denken:

dat is de oplossing, want dan is iedereen gelijk. Als we allemaal het-

zelfde dragen en hebben, hoeft er niemand jaloers te zijn.

Toch is gebleken dat op scholen waar kinderen een uniform dragen,

de leerlingen al snel proberen er toch nét iets anders uit te zien. Door

hun kraag omhoog te doen, of door iets op te spelden. Of door hun

haar net iets anders te doen dan de anderen. Misschien zit het dus ook

wel in de mens om zich te willen onderscheiden.

Maar waarom ben je op sommige mensen wel jaloers en op andere

niet? Neem de koningin. Máxima heeft heel mooi haar en prachtige

jurken, maar toch zijn de meesten van ons op haar niet jaloers.
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We benijden anderen vooral als ze erg op ons lijken. De mensen die

naast ons wonen of die bij ons op school zitten. De afstand tussen jou

en de koningin is te groot. Veel meisjes dromen er weliswaar van een

prinses te worden, en jongens een ridder, maar eigenlijk is dat een on-

bereikbare droom. We zijn niet echt jaloers op degenen die prinses en

ridder zijn. Als je er goed over nadenkt is er misschien ook wel niet zo

veel aan, koningin zijn. Je wordt de hele dag in de gaten gehouden, je

haar moet altijd goed zitten en je mag geen fouten maken.

Er zijn twee soorten jaloezie. De eerste is als jij iets wil wat een ander

heeft. Dat heet ‘opwaartse jaloezie’ of ‘afgunst’. De andere vorm van

jaloezie is dat jij zelf iets hebt en niet wil dat een ander dat ook krijgt,

omdat je bijzonder wil blijven, of de beste ergens in. Dat heet ‘neer-

waartse jaloezie’, oftewel: ‘rivaliteit’. Dat hoeft niet per se negatief te

zijn: mensen blijven daarom hun best doen om goede dingen te maken.

Maar het kan misgaan. Bijvoorbeeld als je alleen maar iets wilt omdat

een ander het heeft, en het je dus niet om het ding zelf gaat. Je wilt

die broek of jurk alleen omdat iemand anders hem heeft. En niet

omdat je die broek of jurk zo geweldig vindt. Dat heet met een mooi

duur woord ‘mimetische begeerte’. De term werd bedacht door de

Franse filosoof René Girard (1923-2015). Je wilt wat de ander heeft,

maar je weet eigenlijk niet zo goed waarom: gewoon, omdat die ander

het heeft! En dat kan leiden tot ongezonde jaloezie. Want je jaagt iets

na waarvan je als je het eenmaal hebt, denkt: o, en nu?

Jaloezie kan heel heftig zijn. De uitdrukking ‘groen zien van jaloezie’

hebben we te danken aan de Britse toneelschrijver William Shakespeare

Ben jij jaloers op de koningin?
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(1564-1616). Hij noemde in een van zijn toneel-

stukken, Othello, de jaloerse hoofdpersoon

een groenogig monster. De meeste mensen lij-

den onder hun jaloezie en ervaren het als een

‘monster’ van binnen. Jaloezie is een ingewik-

keld gevoel omdat je van jezelf meestal

niet jaloers mag zijn. Immers: moet je een

ander niet iets gunnen?

Jaloezie zou vooral bij onzekere mensen voor-

komen. Als je zeker bent van jezelf ben je niet

zo druk bezig met wat een ander heeft. Maar er zijn

landen waar jaloezie meer op een toneelstuk lijkt. Door 

jaloers te zijn, of te spelen, laat je merken hoeveel je om 

iemand geeft. Dan slaan mensen heel bezitterig een arm om hun

vriend of vriendin. Zo, die is van mij! Afblijven! En die vriendjes of vrien-

dinnetjes vinden dat soms best fijn: kijk eens, hij houdt van me, want

hij is jaloers… Net als bij andere emoties geldt dat er in verschillende

landen andere regels zijn. De gevoelens komen misschien wel overal

voor, maar hoe je ermee omgaat verschilt.

Is er iets tegen jaloezie te doen? Het helpt al heel erg als je aan jezelf

toegeeft dát je jaloers bent. En dat je je dan afvraagt welke vorm van

jaloezie je parten speelt.

Als ik heel eerlijk ben, dan is het niet de jurk die ik wil, maar
zou ik gewoon meer zoals Lisa willen zijn. Haar leven lijkt he-
lemaal vanzelf te gaan en alles komt haar maar aanwaaien.
Ook dat mooie haar. Misschien is het beter als ik me richt op
wat ik allemaal wel heb en wel kan. Zo heb ik een knorrige
papa die geen jurken cadeau geeft als ik daarom vraag, maar
die wel heel vaak met mij wil spelen.
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87 sCHAAM t e

Toen ik zes was moest ik afzwemmen voor mijn A-diploma.
Je moet dan onder andere met je kleren aan een stuk zwem-
men en onder een lijn door duiken.

Mama had me aangekleed. Ik droeg een blauw-wit ge-
streepte tuinbroek met een trui eronder en stevige veter-
schoenen.

Toen we bij het zwembad kwamen, zag ik meteen dat de
andere kinderen er heel anders uitzagen. Ze hadden lichte wa-
terschoentjes aan, en een dun rokje of korte broek met een
hemdje.

Na een paar minuten was ik aan de beurt om in het 
water te duiken. Ik zonk na mijn sprong in het diepe vrijwel
onmiddellijk naar de bodem. Alle kinderen en ouders moes-
ten lachen. Misschien zag het er grappig uit, iemand die in
tuinbroek naar de bodem zonk. Mijn moeder stelde met op-
geheven hoofd vast dat je met waterschoenen en een rokje
nooit in het water zou vallen en dat de anderen zichzelf voor
de gek hielden door te doen alsof ze op waterschoenen door
het leven gingen. Daar had ze natuurlijk gelijk in, maar
waarom moesten wij naar de waarheid leven terwijl zij met
hun boerenslimheid allemaal slaagden voor hun diploma?

Ik durfde de eerste paar weken nauwelijks mijn gezicht in
het zwembad te vertonen. Zo erg schaamde ik me.
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Schaamte is het gevoel dat je wel door de grond kan zakken, dat ieder-

een naar je kijkt. Wie zich schaamt kijkt met de ogen van een ander

naar zichzelf. En die ander zie je denken: wat ben jij raar, vies, lelijk of

dom! Want je wijkt af van wat ‘normaal’ is, van ‘hoe het hoort’. Als jij

als enige oude schoenen hebt, terwijl de rest van de klas nieuwe

schoenen heeft, kun je je schamen. Of als je een grote lelijke pukkel

op je neus hebt. Of per ongeluk als meisje de jongens-wc binnenloopt

en ze allemaal naar je kijken.

Kinderen kunnen pas schaamte voelen als ze ongeveer vier of vijf

jaar zijn. Dan word je je bewust van de regels en van hoe anderen naar

je kijken. Kleine kinderen zijn meteen de conservatiefste wezens op

aarde: ze willen het liefst dat papa en mama voor altijd bij elkaar blijven

en als iedereen een bikini aanheeft, is het ergste wat je als moeder 

kan doen, een beetje topless gaan liggen zonnen in de tuin terwijl de

vriendinnen van je dochter of – nog erger – de vrienden van je zoon

op bezoek komen.

Er gebeurt nog iets bij schaamte. Via de ogen van de anderen zie 

je jezelf niet meer als individu, maar als iemand die bij een algemene

categorie hoort: door de blik van de ander word je prompt een afwijkend

persoon: een oud iemand, of een oversekst iemand, een vet iemand,

een stinkend, dom of oneerlijk iemand. Het besef dat je individualiteit

wordt ontkend, komt hard aan. Voor kinderen misschien wel het hardst.

Behalve met de norm heeft schaamte vaak ook met het lichaam te

Heb jij je weleens 
geschaamd? Waarvoor?
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maken. Er zijn zelfs lichaamsdelen die de naam schaamte in zich dragen:

schaamlippen, schaamstreek, en er is een diertje dat schaamluis heet.

Het lichaam is het terrein bij uitstek waar de schaamte opereert. Men-

sen schamen zich voor hun puisten, voor hun witte benen op het

strand of voor hun dikke buik. Juist dergelijke onvolkomenheden zijn

vaak het mikpunt van spot.

De Amerikaanse filosofe Martha

Nussbaum (1947) zegt dat

schaamte de poging is om

onze onvolmaaktheid te ver-

hullen. Ieder mens wil graag

een perfect leven. We doen

er alles aan om onze fantasie van

volmaaktheid in stand te hou-

den, maar helaas gaat ons li-

chaam zijn eigen gang. Omdat

we dat heel goed 

beseffen, zijn we geneigd om

opmerkingen over het lichaam van 

anderen te maken. Daarmee zouden we,

volgens Nussbaum, onze eigen 

onvolkomenheid verhullen. Schaamte 

is een uiting van onmacht.

Vrouwen en meisjes blijken meer 

dan mannen door de ogen van anderen 

naar zichzelf te kijken, en lijken meer last 

Schaam jij je voor je lichaam?
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te hebben van schaamte. Ze zijn druk bezig met hun lichaam: ben ik

normaal, ben ik mooi? Dat kan soms vervelend voelen, want het maakt

je erg onzeker. Als mannen en jongens na het voetballen met elkaar

onder de douche staan, vergelijken ze heus wel hun eigen lichaam met

dat van anderen, maar meisjes doen ingewikkelder over bloot en trekken

het zich meer aan als ze zichzelf ‘anders’ vinden.

Misschien zouden sommige meisjes zich een beetje moeten oefenen
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in schaamteloosheid en zich iets minder moeten aantrekken van de

blik van anderen, en van de norm, terwijl sommige jongens misschien

wat meer daarvan kunnen gebruiken.

Maar schaamte is niet alleen slecht. Sterker nog, wie helemaal zonder

schaamte is, heeft meer kans op egoïsme, ijdelheid, narcisme, geweld

en crimineel gedrag! Tenminste, dat beweerde de filosoof Friedrich

Nietzsche (1844-1900). Hij zag schaamte ‘als kenmerkend voor de

voorname mens, als het besef van maat dat beschermt tegen een over-

moedige ontsluiering van wat wezenlijk verborgen moet blijven’. Dat

klinkt fraai en moeilijk. Hij zegt eigenlijk dat schaamte ervoor zorgt dat

we ons gedragen. Dat we niet poepen en piesen op straat of de hele

dag in ons blootje rondlopen en scheten laten. De mens is ‘een dier

met een rode rug’, zegt Nietzsche.

Je schamen is niet leuk, want je hebt het gevoel dat je te kijk staat of

dat iedereen je uitlacht, maar het goede nieuws is: hoe groter je wordt,

hoe minder je je schaamt! Je bent dan steeds meer op je gemak met

jezelf en trekt je minder aan van wat anderen vinden. Totdat je oud

wordt, of ziek, en bepaalde lichaamsfuncties gaan uitvallen, dan kan je

opnieuw weer schaamte voelen. Als je je plas laat lopen of niet meer

zelf kan eten, bijvoorbeeld. Maar gelukkig duurt dat nog even.

Nu ben ik groter en schaam ik me voor andere dingen. Ik
schaam me bijvoorbeeld als mijn moeder raar doet waar 
andere kinderen bij zijn. Of als mijn vader heel hard tegen 
me praat in een winkel. Maar zo erg als die ene keer in het
zwembad, toen ik zes jaar was en in mijn tuinbroek moest af-
zwemmen, is het nooit meer geweest.
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Ik ben zo blij! Want ik heb een prijs gewonnen. En niet zomaar
een prijs, maar een fiets. Ik heb iedere week een quizvraag
uit een tijdschrift gemaakt en die opgestuurd. Op het laatst
moest ik nog een slagzin afmaken.

Ik had ervan gemaakt: 

Kennelijk vonden ze dat mooi, want nu komt er een fiets aan.
Voordat ik ga slapen, vraagt mijn moeder altijd aan me:

‘Wat was het leukste vandaag?’ en ‘Wat vond je stom vandaag?’
Soms moet ik daar heel diep over nadenken, zeker als de
dagen op elkaar lijken. Maar nu is het de hele week al super-
makkelijk: ‘Dat ik een fiets heb gewonnen!’

‘Wie voor het slapengaan stilstaat bij iets moois, zal fijn 
dromen,’ zegt mijn moeder altijd.

Voor die dromen hoef ik niet eens te gaan slapen. Ik dag-
droom nu de hele dag door over alle mooie fietstochten die
ik ga maken.

93 BLij

Reizen is voor mij…

Reizen is voor mij… het vooruitzicht van blij!
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BLij  94

Blij zijn we wanneer we krijgen wat we willen. Misschien duurde het

even, maar nu krijg je die nieuwe schoenen die je zo graag wilde heb-

ben, of dat tennisracket. Zulke dingen kunnen je blij maken. 

Het kan ook zijn dat je ergens hard voor hebt gewerkt en dat dan

de beloning komt: een goed cijfer na lang studeren of een prijs na heel

veel oefenen.

Blij is een verzamelnaam, want als je goed nadenkt zijn er veel soorten

blij. Je kan een beetje blij zijn, gewoon tevreden, ronduit vrolijk, of zó

blij dat je het gevoel hebt dat je zweeft. Er zijn veel verschillende woor-

den die allemaal ‘blij’-achtig zijn: vrolijk, vreugdevol, opgewekt, tevre-

den, monter, geanimeerd, optimistisch, kwiek, goedgemutst, euforisch.

Het is met ‘blij’ net als met de Eskimo’s die zo veel woorden voor

sneeuw hebben, of denk aan de hoeveelheid woorden die Nederlan-

ders voor verschillende soorten regen hebben: motregen, miezer-

regen, stortbui, plensbui. Voor blij geldt dat ook: er zijn kennelijk een

heleboel vormen van blijdschap en je kan met die woorden precies

omschrijven wat voor soort blijdschap je voelt. Dit geldt ook voor de

andere hoofdemoties. Probeer maar eens andere woorden te beden-

ken voor ‘verdrietig’ (bedroefd, sip, somber, hangerig, depressief,

Wanneer was jij voor 
het laatst heel blij? 

Waarom? Beschrijf hoe je 
je toen voelde.
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neerslachtig), of voor ‘boos’ (toornig, woedend, grimmig, kwaad, nijdig,

verbolgen, vijandig, wrevelig).

Zoals tranen een uiting zijn van verdriet, zo kan lachen een uiting

van blijheid zijn. Als we blij zijn en we daar uiting aan geven, krullen

we onze mondhoeken omhoog, strekken we onze armen in de lucht,

lachen we en zeggen we dingen als ‘joepie’, ‘hoera’ of ‘jeuh’. En als

we via berichtjes duidelijk willen maken dat we blij zijn, dan doen we

dat met een smiley. En die smiley kent weer meerdere varianten. Met

een grote of een kleine grijns, met een knipoog of blozende wangen.

Zou je niet altijd blij 
willen zijn? 

Als er een pilletje zou zijn 
waardoor je altijd blij zou zijn, 

zou je het dan nemen?
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Sommige mensen hebben er hun beroep van gemaakt om andere

mensen te laten lachen, zoals clowns of cabaretiers. Die verdienen geld

met anderen opvrolijken. Lachen is gezond, zegt men weleens, want

het ontspant je. En het relativeert, maakt de dingen minder zwaar. Zo

kan je tijdens een erge ruzie ineens jezelf zien staan ruziemaken, en

denken: wat doen wij raar, waar zijn we mee bezig? En dan moet je

ineens lachen.

Clowns zijn figuren die van alles mogen wat je meestal in het alle-

daagse leven niet mag, met een gekke rode neus, veel schmink, een

raar pak. Met carnaval mogen we ons als clown verkleden en ons als

clown gedragen; we doen alles wat normaal niet mag: scheten laten

en grapjes maken tegen mensen die een belangrijke positie hebben.

(Glim)lachen is vaak een uiting van blijdschap, maar als iemand lacht,

betekent dat niet altíjd dat iemand blij is. Je kan ook lachen uit gêne,

bijvoorbeeld. Omdat je je schaamt of onzeker bent en dat probeert te
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verbergen. Dieren lijken weleens te grijnzen, maar zijn op dat moment

eigenlijk bang of boos. En zo kunnen er misverstanden ontstaan, zoals

met de gorilla Bokito in Diergaarde Blijdorp. Er kwam elke dag een

vrouw bij hem op bezoek die naar hem glimlachte, en ze dacht dat hij

teruggrijnsde. Maar bij een aap is een gekrulde mond soms een teken

dat hij zich bedreigd voelt. Dat was hier het geval, en op een dag ont-

snapte de aap en viel de vrouw aan.

Paul Ekman, een emotiespecialist uit Engeland, heeft erop gewezen

dat we vaak met de ene emotie de andere proberen te verbergen. Zo

zijn er mensen die glimlachen terwijl ze eigenlijk ongelukkig zijn! Je

maskeert een emotie. Het is alsof je een masker hebt opgezet, een

masker met een glimlach. In landen als Japan en Zuid-Korea wordt

glimlachen je van jongs af aan geleerd, want dat is een teken van be-

leefdheid. Nee zeggen is onbeleefd. Dus als je iemand daar iets vraagt,

krijg je vaak een glimlach als antwoord. Soms gaat het verbergen van

echte gevoelens zo ver dat er sprake is van een ‘smiley-depression’,

een glimlach-depressie.

Volgens Paul Ekman kan je leren de echte emotie achter de glimlach

op te sporen. Als je goed kijkt, zie je bijvoorbeeld dat een van de

mondhoeken toch een beetje omlaag trekt. Of de ogen kijken droevig.

Dat noemt hij micro-expressie.

Lachen wordt meestal als iets gezien waar je geen controle over

hebt. Lachen doe je immers vaak spontaan en is niet vooraf bedacht.

Maar blijdschap kan je ook spelen en nep-lachen bestaat eveneens. Zo

moeten politici vaak opgewekt overkomen omdat dit kiezers aantrekt.

Sommigen van hen zijn heel goed in de tandpastaglimlach: ze ontblo-

ten hun tanden en maken een grijns, maar het is eigenlijk nep.
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Kan je oefenen om blij te zijn? Jazeker, er zijn trucs om blij te worden.

Zo kan het helpen om te glimlachen, zelfs als je niet vrolijk bent. Dan

hou je je lichaam een beetje voor de gek. En word je soms toch wat

blijer. Probeer het maar eens uit op een dag dat je helemaal niet vrolijk

bent.

En er zijn cursussen die je helpen vrolijker in het leven te staan. Bij

die cursussen word je geleerd om positief te denken. In plaats van dat

je denkt: o, waarom zou ik een quiz invullen, ik win toch nooit wat,

leer je denken: ik ben een leuk en slim persoon, waarom zou ik niet

een quiz winnen? Je leert positiever over jezelf te denken en negatieve

gedachten niet te volgen. En daar word je gelukkiger van.

En er bestaat ook nog zoiets als lachtherapie. Mensen gaan met zijn

allen tegelijkertijd lachen en worden daar vrolijker van.

Lach jij 
weleens nep? 
En in welke 
situatie?
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Mijn fiets is gekomen en ik ben nog steeds blij. Maar de voor-
pret was misschien nog wel leuker dan de gebeurtenis zelf.
Daarom ga ik nog eens meedoen met een wedstrijd, om te
kijken of ik weer kan winnen. 

w.t. binnenwerk Alles wat ik voel 160 pagina's gecorrigeerd 21 februari ILLUSTRATIES BIJGEWERKT_Opmaak 1  22-02-17  10:18  Pagina 99



w.t. binnenwerk Alles wat ik voel 160 pagina's gecorrigeerd 21 februari ILLUSTRATIES BIJGEWERKT_Opmaak 1  22-02-17  10:18  Pagina 100



Ik zit op mijn kamer en heb geen idee wat ik kan gaan doen.
Ik wil wel iets doen, maar ik weet niet wat. En dus ga ik maar
naar mijn moeder.

‘Ik verveel me.’
‘Nou, dan ga je toch iets leuks doen?’ zegt ze.
‘Ja, maar dat is het juist. Ik kan niks leuks bedenken.’
‘Er zijn toch talloze leuke dingen te bedenken? Je kan een

boek lezen, een brief schrijven, een spelletje doen, een taart
bakken.’

Daar heeft ze natuurlijk gelijk in, maar alles wat ik bedenk
lijkt zo saai. Een boek lezen, maar welk boek dan? Een film kij-
ken? Dat doe ik al zo vaak. Iemand bellen om mee te spelen?
Ook geen zin in. Het is alsof de tijd stilstaat, of heel traag
voorbijkruipt.

Ik ga hangerig op de bank in de huiskamer liggen en bestu-
deer het plafond. Daar is helemaal niets te zien. Het plafond
is ook ontzettend saai, waardoor ik me nog meer verveel.

Misschien dat mijn vader raad weet. Hij bladert in een kook-
boek, want het is zijn beurt om te koken.

‘Pap, ik verveel me zo.’
‘Dat hoort bij het leven,’ vindt hij. ‘Als je wilt, kan je mij zo

helpen met uien snijden.’
‘Dat is saai,’ zeg ik boos.
Hij trekt een wenkbrauw op en mompelt iets over verwende

jeugd.

101 VerVeLinG
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Meestal is het niet leuk om je te vervelen. Verveling is een toestand

waar je uit wilt, want er gebeurt immers niks. Kinderen vervelen zich

soms en volgens sommige grote mensen hoort dat er gewoon bij. Je

af en toe vervelen is zelfs goed. Want dat dwingt je om iets te beden-

ken wat je kan gaan doen, en spoort je dus aan tot creatief zijn.

Grappig genoeg gaat het waarschijnlijk best goed met je als je je 

verveelt. Wie problemen heeft, zoals een dak van een huis dat stuk 

is waardoor het water naar binnen sijpelt, of een lekke fietsband, die

verveelt zich niet. Die moet iets doen en kan niet op de bank gaan 

liggen niksen. Wie zich verveelt, heeft kennelijk geen grote problemen

Verveel jij 
je vaak? 

En hoe voel je
je dan?
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die meteen moeten worden opgelost. En in die zin ben je dan een bof-

kont.

Maar verveling is niet altijd een teken van een luilekkerleven. Er zijn

bijvoorbeeld mensen die zich op hun werk vervelen omdat ze te weinig

te doen hebben. En daar worden ze ongelukkig van. Of ze vervelen

zich omdat ze werk hebben dat saai is. Neem de bewaker die de hele

dag in een museum staat te controleren of de mensen de schilderijen

niet gaan bekladden. De hele dag staat hij daar in zijn uniform. Hon-

derden mensen komen langs, en de kans dat er iets gebeurt is zeer

klein. En toch moet hij er staan en blijven opletten, en is het niet de

bedoeling dat hij allerlei praatjes gaat maken met mensen. Of kijk naar

iemand die lopendebandwerk doet.

We vervelen ons vaak ook als we ergens op moeten wachten. In de

rij staan vinden we vermoeiend en saai. Mensen die heel veel en lang

moeten wachten, kunnen daar erg ongelukkig van worden. Denk aan

vluchtelingen. Die vervelen zich vaak. Ze zitten in kampen of asiel-

zoekerscentra en de kinderen mogen niet naar school en de grote

mensen mogen niet werken. Ze hebben de hele dag niets te doen.

Nou ja, ze kunnen wel pingpongen of spelletjes doen, maar dat gaat

op den duur vervelen. Zeker als je niet zeker weet hoe lang de situatie

zo blijft. Je bent alleen maar bezig om ‘de tijd te doden’, zoals dat heet,

terwijl je probeert iets te bedenken waarmee je de verveling van het

lange wachten kan tegengaan. Denk er maar eens over na: als je de

kans zou hebben je hele leven lang alleen maar vakantie te hebben en

nooit meer naar school te hoeven, zou je dat dan doen? In eerste in-

stantie lijkt het aanlokkelijk, maar als je er nog eens over nadenkt, rea-

liseer je je dat vakantie, waarin je niets moet of hoeft, juist zo fijn is

omdat je normaal wel veel dingen te doen hebt en naar school moet.

Kortom, als mensen lange tijd helemaal niks te doen hebben kunnen ze

erg ongelukkig worden. Dat is een ongezonde vorm van verveling.
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Er is ook een gezonde vorm van verveling. Dat is misschien wel dat

moment dat je op een woensdagmiddag op je kamer lui en verveeld

op je bed ligt en naar het plafond staart. Zoals slaap het lichaam rust

geeft, zorgt verveling voor ontspanning van de geest. Wie zich verveelt

doet even helemaal niks, en gaat dan misschien wel nadenken over

zichzelf en de zin van het leven. Wie altijd maar bezig is, of de hele dag

computerspelletjes speelt, komt daar niet aan toe. In deze tijd laten we

ons maar al te gauw voortdurend af leiden met allerlei prikkels, met

weer een nieuw computerspelletje. En we zijn soms zo bang voor ver-

veling dat we almaar bezig blijven om niet de leegte te voelen. Terwijl

juist die leegte een moment kan zijn om even stil te staan bij het leven

zelf. Daarom zijn er nu zelfs scholen waar je je verplicht moet vervelen.

In een kamer, zonder boek of computer of af leiding. Je leert er even

helemaal met jezelf te zijn en niets te doen, en dat te verdragen. Want

als je het nu niet leert, krijg je het later moeilijk als blijkt dat het leven

niet één groot computerspel is, maar soms saai is, met herhalingen en

een misschien niet altijd even opwindende baan.

Als je je nog eens verveelt en je vader of moeder probeert
dat voor je op te lossen met een ‘ga dan een boek lezen’, of
‘ga even buiten spelen’, wees dan zo wijs als een filosoof en
wijs ze er fijntjes op dat jij iets héél belangrijks en nuttigs aan
het doen bent, namelijk: je vervelen!
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Verlegen

Morgen moet ik een spreekbeurt houden over mijn favoriete
boek. Mijn favoriete boek gaat over Robinson Crusoe, een
man die in zijn eentje op een eiland terechtkomt. Morgen zou
ik hém wel even willen zijn. Want wie alleen op een eiland
strandt, hoeft geen spreekbeurt te houden.

Voor de klas staan en een verhaal vertellen, vind ik eng. Ik
stel me steeds voor dat ik struikel als ik naar voren loop en
dat iedereen me dan uitlacht. Of dat ik alles vergeet wat ik
wilde zeggen zodra ik wil beginnen met praten.

Volgens mijn vader was ik vroeger ook al heel verlegen. Als
iemand iets tegen me zei, kreeg ik meteen een rood hoofd.
En als ik met iemand wilde spelen, dan vroeg ik altijd of papa
met me meeging. Soms wilde hij dat wel, maar er waren ook
momenten dat hij vond dat ik het zelf moest proberen. En dat
durfde ik niet. Ik was bang dat ik zou gaan zweten en stotte-
ren. Of dat iemand nee zou zeggen. Want wie wil er nou spe-
len met iemand die zo weinig te vertellen heeft?
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Wie verlegen is, durft meestal iets niet. Je bent altijd verlegen om iets.

Om woorden. Om een houding. Om contact. Je wilt iets heel graag,

maar je durft niet de stap te zetten om het te doen. Zoals iemand aan-

spreken met wie je wilt spelen. Of je wilt iets juist helemaal niet, omdat

je bang bent dat iedereen naar je kijkt. Verlegenheid gaat dus altijd

over jou en de ander.

Je kan vaak goed zien dat iemand verlegen is. Net als bij schaamte

worden verlegen mensen rood en gaan ze blozen. Ze slaan hun ogen

neer en durven je niet goed aan te kijken. Misschien houden verlegen

mensen daarom wel zo van lezen. Dan kun je je lekker verschuilen achter

een boek. En hoeft niemand jou op te merken, en jij hen niet.

Verlegenheid wordt meestal beschouwd als een vervelend iets, als

iets waar je vanaf moet. We leven in een cultuur waarin niet-verlegen

zijn wordt aangemoedigd. Laat zien wie je bent en dat je er bent! Kom

voor jezelf op! Sociale media, zoals Facebook en Instagram, moedigen

je ook steeds aan te tonen wie je bent. Steeds weer nieuwe foto’s van

jezelf. Kijk mij, kijk mij!

Ben jij weleens 
verlegen?In wat voor

situaties?
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Verlegenheid kan iets positiefs zijn. Wie verlegen is, kijkt de kat uit de

boom en is niet brutaal. Wacht rustig af en overhaast niets. Kijkt goed

om zich heen en let op anderen. Een verlegen mens lijkt ook een be-

scheiden mens, omdat hij niet in het middelpunt wil staan. En dat is

een mooie eigenschap.

Een Amerikaanse vrouw is beroemd geworden met haar verlegen-

heid. Ze gaf over haar verlegenheid een soort spreekbeurt, die al 4,5

miljoen keer bekeken is op internet. Ze komt met een grote boekentas

het podium op en vertelt dat ze haar verlegenheid altijd lastig heeft

gevonden, maar dat die ook goede kanten heeft. Want wie verlegen

is, stelt zich kwetsbaar op. Die laat zien dat de mens niet altijd een 

superwezen is, maar ook zwakke kanten heeft, en gevoelig is. Een we-

reld zonder verlegen mensen is geen prettige wereld om in te leven.

Sterker nog, verlegen mensen kunnen de wereld verbeteren met hun

bescheidenheid. Ze noemt een aantal beroemde verlegen mensen,

zoals Gandhi (1869-1948), een Indiase politicus die vrede wilde in zijn

land en tegen geweld was. Hij was als jongen al erg verlegen: hij sprak

zacht, was timide en hield niet van sporten (een fysieke activiteit waar-

mee je aandacht trekt). 

Vind jij verlegenheid 
een positieve 

eigenschap? Waarom 
wel of niet?
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Natuurlijk heeft het wel een beetje iets onbescheidens: een verlegen

vrouw die zo knap kan vertellen hoe goed verlegen mensen wel niet

zijn… En dat is iets om een beetje voor op te passen, zeker als je een

meisje bent. Want verlegenheid wordt bij meisjes weleens aangemoe-

digd. Zo van: blijf jij maar bescheiden, sla je ogen neer als iemand

tegen je praat, praat niet te veel en wees altijd beleefd. Verlegen zijn

terwijl je het niet echt bent, is niet prettig. Dat is gespeelde verlegen-

heid, omdat je weet of denkt dat anderen het graag zo zien.

Er is goed nieuws voor wie echt heel verlegen is: het is bekend dat

verlegenheid vaak vanzelf met de jaren afneemt. Dan trekken we ons

blijkbaar wat minder aan van anderen en hoe we op hen overkomen.

Ze zeggen trouwens weleens dat als je verlegen bent en voor een

groep moet spreken, je gewoon net moet doen alsof al die andere

mensen er niet zijn. Alsof je, net als Robinson Crusoe, in je eentje op

een eiland zit. Je kan je ook voorstellen dat iedereen daar in zijn nakie

zit. Dat het ook maar rare mensen zijn met een blote buik en kromme

benen.

Ik heb me goed voorbereid. Er is een film over Robinson 
Crusoe gemaakt en ik bedacht dat als ik echt heel erg rood
word, ik vlug zeg: ‘We kijken even naar een fragment uit de
film!’ Of dat ik de klas een vraag stel: ‘Wie van jullie weet 
waar Robinson Crusoe over gaat?’ En als niemand wat zegt,
reageer ik met: ‘Kom op, jongens, niet zo verlegen!’ En mis-
schien moeten ze daar dan om lachen.
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Thuis hebben we de regel dat ik per dag een half uur op de
iPad mag. Maar een half uur! Dat vliegt zo voorbij.

Ik zit midden in een spel als ik mijn moeder hoor roepen:
‘Nog vijf minuten!’

‘Nee hè!’ roep ik geïrriteerd terug. Daar hoor ik haar voet-
stappen al.

‘Zo, nu tel ik tot drie en dan doe jij de iPad uit.’
‘Maar ik zit midden in een spel!’
‘Morgen verder.’
‘Jezus, dit is echt verschrikkelijk. Een half uur is veel te kort!’
‘Ho ho. Doe eens niet zo boos. Je doet net of dit het ergste

is wat er kan gebeuren. Misschien moet je even afkoelen.’ Ze
grist de iPad uit mijn handen.

‘Ja, dat was echt een heel goed idee!’ brul ik. ‘Nu ben ik mijn
score kwijt! Stomme trut!’

‘Jij noemt je moeder geen stomme trut,’ zegt mijn moeder
streng.

‘Dus wel.’
Mijn moeder begint een beetje sip te kijken. ‘We hebben

het er straks wel even over.’ En daar gaat ze met de iPad.
‘Argh!’ Met veel lawaai sla ik de deur van mijn kamer dicht.
Ik ga op mijn bed zitten en staar naar buiten. Ik ben wel heel

erg boos op mijn moeder geworden. Ik vind het ook niet zo
leuk van mezelf dat ik haar stomme trut heb genoemd. Al was
ze dat net natuurlijk wel. Een beetje. Soms. Misschien.
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Van kinds af aan leren we dat boosheid iets slechts is. Wie boos wordt,

moet ‘tot rust komen’ of ‘afkoelen’, en desnoods ‘op een kussen gaan

slaan’. Maar vooral niet hardop schreeuwen. Want wie zijn controle

verliest en zich niet kan beheersen, is niet beschaafd. 

Het idee dat je je moet beheersen als je boos bent is al heel oud.

Volgens de Romeinse filosoof Seneca (4 v.Chr.-65 n.Chr.) moet je leren 

je woede te beheersen. Niet keihard gaan huilen als er iets ergs is 

gebeurd. En vooral niet boos worden als iets je niet bevalt. Volgens

Seneca ontstaat boosheid, de gematigde uiting van woede, door on-

realistische verwachtingen over de wereld. Hoe meer verwachtingen

je hebt, hoe bozer je wordt als die verwachtingen niet uitkomen. De 

optimist – iemand die denkt dat alles goed komt – staat er grappig 

genoeg dus nadeliger voor dan de pessimist, die weinig verwachtingen

koestert en voor wie het resultaat alleen maar mee kan vallen. Hij zegt

ook dat hoe rijker je bent, hoe bozer je meestal wordt. Dat komt

omdat je verwachtingen ook omhooggaan. Je bent immers rijk – alle

problemen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Mensen winden zich vaak op over dingen die niet echt belangrijk zijn,

zegt Seneca. Kleine dingen, zoals een half uur per dag op de iPad. Maar

wat is nou echt belangrijk in het leven? Stel, je gaat binnenkort dood.

Wanneer was jij voor het
laatst heel boos? En hoe
liet je dat merken?
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Waar ga je je dan druk over maken? Over nieuwe ramen? Je 

gamescore? De snotneus van de buurman? Welnee toch! Dat besef, dat je

(ooit) doodgaat, kan je misschien helpen om je boosheid te relativeren.

Je kan ook zeggen dat boosheid een heel belangrijke emotie is. 

Wie boos is, heeft een reden om boos te zijn. Er staat kennelijk

iets belangrijks op het spel. Stel dat iemand tegen je

liegt, dan heb je alle recht om boos te zijn. Of stel 

dat een leider van een land het geld van de 

bevolking steelt en niets deelt terwijl de

bevolking keihard werkt, dan is er ook 

alle reden tot boosheid. Sterker nog, 

dan kan boosheid mensen bij elkaar 

brengen zodat ze samen gaan protesteren 

tegen de misstanden. En dan kan er misschien 

wel iets veranderen.

Boosheid is dus ook een emotie die iets in 

beweging kan zetten, die voor verandering kan zorgen. 

Zo kwamen in de jaren zeventig  van de vorige eeuw 

een heleboel boze huisvrouwen bij elkaar om te demon-

streren; zij wilden meer dan alleen de afwas doen. 

‘Wij willen ook werken!’ riepen ze. ‘En niet alleen maar 

achter het aanrecht staan. Wij willen gelijke rechten!’ 

Heeft Seneca gelijk? 
Wat vind jij?Moet je 

je boosheid relativeren?
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Boosheid is een manier om je te laten horen, om te zeggen: ‘Hé, ik

doe mee, zie mij en hoor mij!’

Woede is een ongerichte kracht en op zichzelf niet negatief; het is een

borrelende bron – energie! Wel van belang is hoe je de woede uit.

Wie boos is, kan om zich heen gaan slaan. Of dingen kapotmaken. Bij-

voorbeeld omdat je je machteloos voelt en het idee hebt dat er niet naar

je geluisterd wordt. En wie niet wil horen, moet maar voelen. Misschien

roepen we daarom wel ‘kalm, kalm!’ als iemand boos is. We willen liever

geen gevecht, of klappen.

Woede kan je ook omzetten in iets positiefs, in trots of eer, of om voor

jezelf op te komen. In Spanje bijvoorbeeld wordt woede omgezet in crea-

tiviteit. Er zijn dansprotesten: f lamencodansers en -zangers barsten op

straat uit in zingen en dansen om aandacht te vragen voor iets en hun

boosheid erover te uiten. 

Dat werkt heel goed. En

laat Seneca, die vindt dat

je je boosheid moet be-

heersen, nou net in

Spanje geboren zijn…

Seneca wijst nog op

iets anders. Hij wil dat je 

nadenkt over de dingen

waardoor je boos wordt.

Welke dingen zijn het waard

om boos om te worden en

welke niet? Wat vind jij,

zijn diarreebruine raam-

kozijnen wel of niet een

goede reden om boos
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te worden? En stel, je vindt ze lelijk: gaat het dan helpen om te tieren en

te razen? In hoeverre wil je toegeven aan een emotie, of juist niet?

Stel dat je moeder zonder jouw toestemming de muren van je kamer

verft in een diarreebruine kleur. Het kan zijn dat je ontploft over zoiets,

en dat je het gevoel hebt dat de boosheid je overvalt. Je bent witheet,

en het wordt je ‘rood voor de ogen’. Maar je krijgt je oude kamerkleur

er niet mee terug.

Je kan je erin oefenen om niet meteen boos te

reageren. Sommige mensen doen dat met 

meditatie. Ze ademen diep en lang en 

bedenken dat je niet de boosheid

bént, maar dat er boosheid ís. En dat

die boosheid altijd weer voorbij-

gaat. Als een soort gedachtewolkje. 

En dat je daarna met je moeder kan praten 

over een nieuwe kleur voor je kamer.

Als mijn boosheid gezakt is, ga ik naar mijn moeder.
‘Sorry dat ik zo boos werd,’ zing ik alsof ik in een musical

meespeel. ‘Ik vind het niet leuk dat ik maar een half uur per
dag op de iPad mag, terwijl jij uren op je computer zit.’

Mijn moeder moet daarom lachen.
‘Ja, dat snap ik wel,’ zingt ze terug. ‘Nou, weet je wat?’
‘Wat?’
‘Zullen we dan samen nog één spelletje doen op de iPad?’

‘Meen je dat?’
‘Ja. Maar alleen vandaag. En eerst een knuffel.’
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Iedereen in de klas moet een doe-wat-goeds-voor-een-
ander-opdracht doen. ‘Maatschappelijk veldwerk’ heet het.
Je kan bijvoorbeeld in het bejaardentehuis gaan kaarten met
oude mensen. Of kleren inzamelen voor vluchtelingen.

Toen de meester het vertelde had ik er eerst geen zin in. En
ik was de enige niet. Maatschappelijk veldwerk – hoe suf kan
iets klinken?!

Bovendien, aardig zijn kan je niet afdwingen, toch? Je bent
het of je bent het niet. Naast mij zit een jongen die zich altijd
vreselijk uitslooft. Als iemand hulp nodig heeft, staat hij altijd
als eerste klaar. Is er een matje te weinig met gym, geeft hij
het zijne weg. Moet er een vrijwilliger afwassen, steekt hij
meteen zijn hand op. Volgens mij doet hij het vooral omdat
hij gelovig is en op deze manier bonuspunten van God
krijgt. Hij bidt ook elke dag voor alle mensen die lijden op
de wereld.

‘Kijk eens om je heen,’ zegt de meester. ‘En vraag je af wie
er hulp kan gebruiken. Verplaats je in die persoon. En ga die
persoon helpen.’

‘Moet dit echt?’ mopper ik.
‘Ja. Dit móét. Ook van de overheid, want die zegt dat er

sprake is van een empathietekort in de samenleving. Zal ik
dat even opschrijven, jongens?’ Met krullerige letters schrijft
de meester het woord ‘empathietekort’ op het bord.

Nou, lekker dan. Mijn klasgenoot speelt voor Jezus omdat
het van de kerk moet en de meester voert een opdracht uit
omdat het van de overheid moet.

Intussen zit er niets anders op dan dat ik met die opdracht
aan de slag ga.

119 eMpAtHie
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Empathie betekent ‘invoelen’. Voelen wat een ander voelt. Je hebt ook

sympathie. Dat is meevoelen met iemand. Empathie gaat verder dan

sympathie, want bij empathie verplaats je je in een ander en handel je

er ook naar. 

Het je verplaatsen in de ander komt wel en niet vanzelf. Volgens

sommige biologen, zoals Frans de Waal, is empathie aangeboren. Net

als aapjes doen wij elkaar soms na. Als we iemand zien huilen, gaan

onze ‘spiegelneuronen’ aan het werk, en moeten we zelf bijna ook

huilen. Emotie zien doet voelen. Toen de populaire popzanger Michael

Jackson in 2002 zijn huilende baby uit het raam liet bungelen om aan

de mensen te tonen, gilde iedereen het uit. En niet omdat ze fan van

Jackson waren, maar omdat ze bezorgd waren om het jongetje. Ieder-

een verplaatste zich in dat arme baby’tje.

Maar we zijn vaak erg druk met onszelf, en met wat we willen hebben

of bereiken, en vergeten in al die drukte soms de ander. Vooral als we

leven in een wereld met veel competitie, is het weleens moeilijk om

eerst aan de ander te denken, en dan pas aan jezelf. Volgens sommigen

zijn we zo druk met onszelf dat we in een tijd leven waarin we vooral

egocentrisch zijn, of bezig met overleven. 

Gelukkig zijn er hulporganisaties, zoals vluchtelingen-

organisaties. De mensen die daar werken verplaatsen

Wie heeft er in jouw omgeving hulp
nodig? Kan je je in die persoon 

verplaatsen? En iets voor hem of haar
doen? En kan je ‘aardig zijn’ leren?
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zich professioneel in bepaalde groepen die het moeilijk hebben. En wij

kunnen zo empathisch op afstand zijn: we geven geld, maar hoeven

niet zelf te helpen.

Kan je jezelf ook empathie 
aanleren? Hoe? En waarom zou 

je dat willen?
Je leren verplaatsen in anderen kan door boeken te lezen. Of naar films

te kijken. Want dan ervaar je even hoe het zou zijn om een dier te zijn,

zoals in Finding Dory. Of een ziek kind, zoals in het boek Achtste-

groepers huilen niet. Of hoe het zou zijn om een juf of een meester te

zijn, zoals in Mees Kees. Empathie oefenen kan dus prima op de bank

met een reep chocola erbij.

Maar je kan een stapje verder gaan. In Noorwegen kunnen kinderen

leren hoe het is om in de schoenen van een vluchteling te staan. Ze

doen een spel waarbij ze 24 uur lang een vluchteling spelen, ze moeten

wakker blijven en via een weg vol opdrachten en hindernissen de

grens zien te bereiken.

Er bestaat ook een soort empathiemachine. Die is door kunstenaars

bedacht. Hij heet: ‘The Machine to be Another’ – de machine om iemand

anders te zijn. Het gaat als volgt: je gaat tegenover iemand anders

staan en je krijgt allebei een Oculus Rift-bril op. Dat is een virtuele bril

waarbij je beelden ziet in 3D, zodat alles net echt lijkt. Als je gaat skiën,

ga je de heuvel af. Of je bent in een maanlandschap. Als je een meisje

bent en er een jongen tegenover je staat, dan krijg je het lichaam van

de jongen te zien alsof dat aan jou vastzit. Het lichaam van de jongen

wordt op jouw scherm geprojecteerd, en dat van het meisje op zijn
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scherm. Als hij zijn hand uitsteekt en aait, zie jij zijn arm alsof die bij jou

hoort. Zo kan je even ervaren hoe het zou zijn om een jongenslichaam

te hebben. Het is een oefening waarbij je voor een tijdje in de schoenen

van iemand anders kan staan en kan kijken hoe het voelt om het lichaam

van een ander te hebben. Een gehandicapte kan ervaren wat het is om

een beweeglijk lichaam te hebben door met een balletdanser te ruilen;

een boze tienerdochter kan in het lichaam van haar moeder stappen,

en daarna misschien beter begrijpen hoe het is om haar moeder te zijn.

Kan een mens te veel empathie
hebben? En zo ja, wat zijn daar de

gevolgen van?
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Het blijft opletten geblazen. Want niet alles wat je doet uit empathie is

per se goed voor een ander. Zo kan het zijn dat iemand afhankelijk

wordt van je hulp, en daardoor zichzelf niet kan helpen. En verdient ie-

dereen wel empathie? In Denemarken kregen gevangenen een hele

mooie, dure keuken, zodat ze konden leren koken. Als ze uit de gevan-

genis kwamen, zouden ze hun kookkunsten kunnen inzetten voor de

maatschappij. Dat klinkt mooi, maar de vrouw wier ex-man in de ge-

vangenis zat omdat hij haar mishandeld had, was heel erg boos. Wie

verdient hier nu empathie, vroeg zij zich af: de dader of het slachtoffer?

Ondertussen is mijn ‘maatschappelijk veldwerk’ gestart. Ik
ben op zoek gegaan naar mensen die ik kan helpen. En daar-
voor hoef je niet naar Afrika. Ik help mijn moeder ’s ochtends
met het ontbijt klaarmaken voor mijn broertje en ik help een
oude buurvrouw met oversteken. ’s Middags ga ik met kinder-
postzegels langs de deur. Het geld gaat naar vluchtelingen.

Ik hoop dat als ikzelf op een dag hulp nodig heb, iemand
hetzelfde voor mij zal doen. En ik begrijp nu iets beter waarom
mijn gelovige klasgenoot zo veel goede daden verricht: het
voelt best lekker, al die dankbaarheid.

Wie is je ergste vijand? Kun je je
ook in hem of haar verplaatsen?
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Ik ben niet uitgenodigd op het feestje van Klaar. Iedereen –
Saar, Anja, Sanne, Jet – uit onze vriendinnenclub is uitgenodigd,
behalve ik.

Ik heb het idee dat ze het expres heeft gedaan. Omdat ik
háár twee jaar geleden niet heb uitgenodigd. Maar daar kon
ik niets aan doen. Dat was de schuld van mijn moeder. Ik
mocht maar zes mensen uitnodigen, omdat we zo klein
wonen. Ik vond dat een stomme reden. Want sommige kin-
deren nemen de hele klas mee naar de film of een pretpark,
maar dat vond ze te veel gedoe en te duur.

Omdat ik maar zes mensen mocht uitnodigen, moest ik 
kiezen. Met Klaar was ik toen nog niet zo lang bevriend als
met de anderen. En daarom nodigde ik haar niet uit.

Misschien wil ze mij nu daarvoor terugpakken.
Maar nu ben ik op mijn beurt gekwetst en wil ik wraak

nemen.
Want één ding weet ik zeker: als ik niet bij haar mag komen,

dan komt ze ook niet op mijn verjaardag.

125 WrAAKzuCH t iG
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Wraak nemen kan lekker voelen. Wraak smaakt zoeter dan honing, zei

de beroemde schrijver Homerus (800 v.Chr.-ca. 750 v.Chr.) al. Iemand

heeft jou pijn gedaan, en nu zal die ander ook pijn voelen. Dat heeft

diegene verdiend. Stel je eens voor dat iemand iets heel onaardigs

over jou heeft gezegd. Of jou in de steek heeft gelaten. Dan wil je toch

het liefste reageren en iets rechtzetten? Want je voelt je misschien 

vernederd, of klein gemaakt of ongezien. Rancune: zo heet het opge-

kropte haatgevoel dat kan leiden tot wraak.

Er zijn veel manieren om wraak te nemen. Je kan iets kapotmaken,

bijvoorbeeld een band stiekem lekprikken, of met een stift op een 

kledingstuk tekenen in de kleedkamer van gym. Je kan een gemene

streek uithalen, iets verstoppen waarvan je weet dat iemand het nodig

heeft, schoenen of een jas. Maar dat zijn dingen die natuurlijk niet

mogen. Bij wraak hoef je niet altijd iets van iemand stuk te maken. Je

kan ook creatief wraak nemen door bijvoorbeeld een boos boek over

iemand te schrijven.

Dat deed de schrijfster Doeschka Meijsing (1947-2012), toen zij bedro-

gen werd door haar geliefde. De vrouw op wie ze verliefd was, hield

er in het geniep een relatie op na met een man en werd zwanger van

hem. Toen Doeschka Meijsing erachter kwam, vond ze het verschrik-

kelijk. Ze ging geen banden lekprikken, maar schreef er een boek over

dat Over de liefde heet. Ze gebruikte andere namen in het boek, maar 

Heb jij weleens wraak op 
iemand genomen? Of iemand 

op jou? Vertel...…
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iedereen wist over wie het ging. En toen won ze met haar boek ook

nog een prijs. Iedereen las het en bewonderde haar. Dat succes zou je

een vorm van creatieve wraak kunnen noemen: jij hebt mij pijn gedaan,

maar nu win ik een prijs met een boek over jouw stomme gedrag.

Wraak is een belangrijk thema in literatuur en film. Het beroemdste

verhaal over wraak is misschien wel Medea, over een vrouw die door

haar man verlaten is voor een andere vrouw, en als wraak de twee

zoontjes doodt die ze met die man heeft. Het thema komt uit de

Griekse mythologie, uit de oude verhalen over de oorsprong van de

mens, en Medea staat nog altijd bekend als de wraakgodin.

Euripides (480-406 v.Chr.) schreef een toneelstuk over Medea, en niet

omdat we begrip voor haar daden moesten hebben, maar om ons te

doen beseffen hoeveel leed wraak kan veroorzaken… Het publiek

kon haar gekwetstheid misschien wel begrijpen, maar zag ook de af-

schuwelijke af loop. Wraak levert nog meer pijn op, en er kunnen zelfs

doden vallen, zoals bij Medea.

De meeste wijze mensen raden wraak daarom af. Het geeft mis-

schien even een goed gevoel, maar dat gevoel houdt niet aan. En bo-

vendien: ‘Door wraak te nemen komt een man gelijk met zijn vijand;

maar door daarvan af te zien staat hij hoger,’ zei de wetenschapper

Francis Bacon (1561-1626).

Natuurlijk verlangen we soms naar wraak, zeker als het om iemand

gaat die hele slechte dingen gedaan heeft. Als jij een inbreker in je huis

ziet, zou je hem het liefst in elkaar willen slaan, en dat mag niet. Daar-

over hebben we afspraken gemaakt. Want hoewel je je heel machte-

loos kan voelen omdat je niets terug kan doen, ‘oog om oog, tand om

Ken jij een voorbeeld uit je omgeving van iemand 
die wraak nam? Vond je dat gerechtvaardigd?
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tand’ leidt meestal alleen maar tot nog meer ellende. En zelfs tot oor-

log. Denk maar aan de eeuwigdurende strijd tussen de Israëliërs en de

Palestijnen. Als de ene groep een bomaanslag pleegt, reageert de an-

dere groep daarop met tegengeweld. De slachtoffers nemen wraak op

de daders. Maar die daders zijn dan ook slachtoffer en nemen weer

wraak op de daders. Enzovoort. Er lijkt geen eind aan te komen, want

wraak roept wraak op. En wie het slachtoffer is en wie de dader, is op

den duur onduidelijk.

Maar kun je wraak doorbreken? Het is moeilijk, want het betekent

dat je over je eigen gekwetstheid en boosheid heen moet stappen. In

de Bijbel komt het verhaal voor dat Jezus ‘de andere wang toekeert’

als hij geslagen wordt. Hier, sla ook maar op deze wang. Soms kan dat

helpen, dan beseft iemand dat slaan geen goed idee is. Stel je eens

voor wat er zou gebeuren als je je vriendin toch uitnodigt voor het

feestje, ook al nodigde zij jou niet uit. Of als je met haar zou gaan pra-

ten en zou uitleggen hoe je je voelt. Misschien vloeien er dan tranen,

maar bij het volgende verjaardagsfeestje eten jullie samen taart.

Hoe moeilijk ik het ook vind, ik ga proberen niet in de wraak-
valkuil te stappen. Want daar komt geen einde aan. Mis-
schien kan ik proberen het met haar te bespreken. ‘Hé, Klaar,
ik vind het jammer dat ik niet op je feestje mag komen. Is
het misschien zo dat jij me niet hebt uitgenodigd omdat ik
jou toen niet uitnodigde?’

Ik vind het doodeng, maar wie weet hoor ik dan hoe het
zit. En dat is beter dan de rest van ons leven elkaar niet uit-
nodigen op onze verjaardag! En als ze niet aardig reageert,
dan… dan… lust ik haar… rauw!

Ai, daar ga ik alweer. 
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Schuld
Mijn beste vriendin en ik spelen iedere woensdagmiddag met
elkaar. We hebben elkaar beloofd dat we elkaar nooit in de
steek zullen laten.

Maar nu heb ik een uitnodiging gekregen van een heel in-
teressant nieuw meisje uit de klas om woensdag bij haar te
komen spelen. Volgens mij heeft ze erg rijke ouders want ze
draagt altijd chique kleren. Ik ben nieuwsgierig naar waar ze
woont. Volgens mij heeft ze een enorme kamer met gigan-
tisch veel spullen. Ze vroeg mij als eerste van de klas bij haar
thuis. Ik heb meteen ja gezegd.

Maar daarna voelde ik me schuldig tegenover mijn beste
vriendin. Wat moet ik tegen haar zeggen? Dat ik niet kan deze
woensdag omdat ik bij ‘iemand anders’ ga spelen? Misschien
kan ik een smoesje verzinnen. Dat ik met mijn moeder
nieuwe schoenen moet kopen. Maar dat komt natuurlijk uit
als het nieuwe meisje er iets uit flapt.

De woensdag komt steeds dichterbij.
Gisteren vroeg mijn vriendin: ‘Woensdag bij jou of bij mij?’
Toen murmelde ik iets onduidelijks. Verbeeldde ik het me,

of keek ze al verdrietig? Wat moet ik doen?

131 sCHuLd
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Als je je schuldig voelt, komt dat omdat je het idee hebt dat je iets ver-

keerds hebt gedaan. Je hebt bijvoorbeeld iets beloofd en je houdt je

er niet aan. Je hebt afgesproken met je moeder dat je je kamer opruimt

of maar een half uur per dag op de iPad mag. Je moeder heeft uitgelegd

dat dit voor je eigen bestwil is, en eigenlijk begrijp je het ook wel. En

toch hou je je er niet aan. Of je hebt beloofd iedere week langs te gaan

bij je oma en je gaat niet. En belofte maakt schuld.

Schuldgevoel gaat altijd over een oordeel over jezelf in een bepaalde

rol. Je hebt meerdere rollen in een leven. Zo ben je bijvoorbeeld kind

(zoon of dochter), leerling op school, vriendin of vriend, en misschien

broer of zus.

Wanneer
voelde jij je
schuldig? 

En wat deed
je toen?
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Welke rollen 
heb jij allemaal?

Van elke rol hebben wij een ideaalbeeld. Neem je moeder. Wat is jouw

beeld van een goede, perfecte of ideale moeder? Waarschijnlijk ie-

mand die goed voor de kinderen zorgt, aardig is en je instopt als je in

bed ligt. En welk beeld heb je van een goede juf of meester? Waar-

schijnlijk iemand die je iets kan leren, die vriendelijk is, maar ook af en

toe streng mag zijn als er niet opgelet wordt. En van een goede vriend

of vriendin? Of van een goede leerling in de klas? Vul maar in:

…
Wanneer je je schuldig voelt, heb je meestal het idee dat je een be-

paalde rol niet goed vervult. Als je heel boos op je moeder bent ge-

worden, kun je je later schuldig voelen: ik ben geen goede dochter,

denk je dan. Dat je je schuldig voelt, komt omdat je ideeën hebt over

wat een goede dochter is: een goede dochter zou nooit haar moeder

uitschelden.

Een goede vriend...
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Of je hebt je huiswerk niet gemaakt en de meester is daarom boos

op je geworden. En nu voel je je schuldig. Je denkt: ik ben geen goede

leerling, want een goede leerling zou zijn huiswerk maken.

Hetzelfde geldt voor vriendschap. Stel dat je zou wachten op je

vriend zodat jullie samen naar de voetbal kunnen fietsen, maar je krijgt

een lift van een andere vriend. Daar kan je je schuldig over voelen: ik

ben geen goede vriend. Want een echte vriend houdt zich aan afspraken.

En jij zou ook willen dat jouw vriend dat deed.

Wie zich schuldig voelt, zit in tweestrijd. Je doet iets wat goed voelt

voor jezelf, maar je doet ook iets waarvan je denkt dat het voor iemand

anders minder leuk is. Schuldgevoel kan daarom heel diep gaan en in-

gewikkeld zijn omdat het een strijd is tussen twee stemmen in je hoofd:

de stem die voor jezelf opkomt, en de stem die gaat over empathie. Je

wil aan de ene kant iets voor jezelf, maar je hebt tegelijk het idee dat

je hiermee iemand anders niet geeft wat die wil.

Schuldgevoel kan ertoe leiden dat je extra aardig tegen iemand gaat

doen, om het weer goed te maken. Of dat je iemand gaat ontwijken,

omdat je anders steeds herinnerd wordt aan je schuldgevoel. Maar dan

houd je jezelf een beetje voor de gek, en die ander ook. Wat je zou

kunnen doen is opschrijven hoe je je van jezelf moet gedragen, en om

welke rollen het gaat. En vervolgens kan je proberen het eerlijk te 

bespreken. Tegen je vriendin zeg je bijvoorbeeld: ‘Ik weet dat wij 

iedere woensdag afspreken, maar ik heb nu een uitnodiging gehad van

iemand anders en ik wil daar graag op ingaan. Maar ik wil jou geen 

verdriet doen. Ik weet op dit moment nog niet precies wat ik moet

kiezen.’

Met schuldgevoelens kan je beter niet te lang rondlopen, want 

dan kan je je heel ongelukkig gaan voelen. Praat er daarom over. Eerst

met jezelf, en dan met degene om wie het gaat. En misschien is die
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Ik ga het eerlijk zeggen tegen mijn vriendin. Hoe langer ik
daarmee wacht, hoe moeilijker het wordt. Ik zal haar zeggen
dat ik haar niet wil kwetsen, maar dat ik per ongeluk een
dubbele afspraak heb gemaakt. En dat ik hoop dat ze niet
boos is. En als ze het wel is, zeg ik dat ik haar begrijp. En dat
het me spijt. En dan vraag ik haar hoe ik het goed kan maken.
Misschien kunnen we zelfs samen bij het nieuwe meisje gaan
spelen.

persoon eerst even boos, maar het kan ook helpen en de lucht klaren.

En zeg ‘sorry’. Vertellen dat je spijt hebt, kan ook helpen. Er zijn zelfs

landen die sorry zeggen tegen andere landen voor het onrecht dat ze

hebben aangericht, zoals een oorlog. Zo’n sorry is erg belangrijk. Het

betekent dat een land zijn fout erkent. Zo zwaar hoeft het gelukkig niet

altijd te zijn, maar leren sorry zeggen is best belangrijk.
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TROTS

Mijn borstkas is opgezwollen. Ik gloei en glim, want ik sta op
het podium met een gouden medaille om mijn nek. Iedereen
kijkt naar mij. Ik heb het hardst gelopen van allemaal. En ik
heb niet alleen gewonnen in mijn eigen leeftijdscategorie van
acht tot tien jaar, maar ook in die van tien tot twaalf. Met één
keer rennen heb ik twee wedstrijden gewonnen!

Mijn vader zit op de tribune. Hij zit ook te glimmen. Hij
houdt zijn mobiel in de lucht en maakt foto na foto. En tikt
zijn buurman aan. ‘Dat is míjn zoon,’ zegt hij. Of zoiets, want
ik zie dat ze naar me wijzen.

‘Ik ben trots op je, jongen,’ zal hij straks vast tegen me 
zeggen. En ik? Ik ben mega-gigantisch-supertrots. Dit heb
ik goed gedaan! En eigenlijk wil ik dat steeds zeggen tegen
íédereen. Of ben ik dan aan het opscheppen?

139 t rot s
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Een mannetjespauw heeft ons niet voor niets de uitdrukking ‘trots als

een pauw’ gegeven. Hij showt zijn gekleurde veren in al hun pracht en

praal en stapt parmantig rond. Mensen lijken een beetje op een pauw

als ze trots zijn. Dan duwen ze hun borst een stukje vooruit en kijken

ze zelfgenoegzaam en zelfverzekerd de wereld in.

Trots is een besef van het eigen kunnen. Het is een aangenaam en

nuttig gevoel, zegt de Schotse filosoof David Hume (1711-1776). Nuttig,

omdat het goed is voor je gevoel van eigenwaarde. Het is bijzonder

dat David Hume zegt dat het nuttig is om trots te zijn, want in de tijd

dat hij leefde, in de achttiende eeuw, werd trots helemaal niet als een

positieve emotie gezien. De gelovige christenen uit die tijd vonden dat

je bescheiden moest zijn, en vooral niet moest opscheppen over je

eigen prestaties. Maar David Hume vond dat onzin. Trotse gevoelens

zijn belangrijk voor ons zelfgevoel. Want als je trots bent, gaat dat altijd

over iets wat jij kan of gedaan hebt, of iets wat jou bijzonder maakt.

Maar wanneer ben je nou terecht trots en wanneer ben je aan het op-

scheppen? In Nederland is het helemaal niet zo gebruikelijk om te zeggen

hoe goed je ergens in bent. Sterker nog, dan vinden mensen je al snel

arrogant of ijdel. Nederland heeft een cultuur van bescheidenheid: niet

opscheppen over dingen die je goed kan. Dat komt door de calvinisti-

sche erfenis: alle mensen zijn gelijk, en jij moet niet denken dat je beter

bent dan een ander. ‘Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt,

wordt de kop afgehakt!’ is een bekende uitdrukking.

Wanneer was jij voor het
laatst heel trots op iets?
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Het is dus ingewikkeld. Jezelf met andere kinderen vergelijken is heel

normaal, en als jij ergens beter in bent, is dat fijn. Maar de vraag is of

je dit aanhoudend blijft zeggen (‘ik ben veel beter dan die’) om de

ander een kopje kleiner te maken, of dat je trots bent omdat jij iets

goed kan en daar hard voor werkt. Om echt trots te zijn moet het dus

om iets gaan waar je je best voor doet.

Stel je eens voor dat je een mooie nieuwe fiets koopt. Je kan trots

zijn op je fiets, maar eigenlijk gaat het meer om het gevoel dat die fiets

jou geeft. Nu zullen mensen vast naar je kijken en zal je harder

fietsen. Je bent dus niet zozeer trots op de fiets zelf, maar op

hoe het bezit van de fiets op jou afstraalt. Als je de fiets al-

leen maar zo gaaf vindt omdat anderen een minder leuke

fiets hebben, dan ben je al gauw aan het opscheppen.

Je moet een bijzondere band hebben met datgene waar

je trots op bent. Als je een ijsje koopt, voel je je meestal

niet trots. Want je hebt geen speciale of unieke band met dat ijsje. 

Iedereen kan immers net zo’n ijsje kopen. En een ijsje is ook zo op. En

het is niet uniek, want er zijn heel veel ijsjes. Bovendien heb je er niet

lang voor hoeven sparen of er lang op moeten wachten of er hard voor

moeten werken. Dus wat je ervoor moet doen om trots te zijn, zoals

bij die medaille, is ook belangrijk.

Het is anders als iemand de allereerste keer helemaal in zijn uppie

een ijsje gaat kopen. Daarop kan een kind trots zijn, omdat hij voor het

eerst helemaal alleen iets heeft gekocht, zonder vader of moeder. Het

ijsje zelf smaakt dan misschien wel extra lekker, maar het is niet het ijsje

waar je op dat moment trots op bent.

Bij trots kan het van belang zijn dat anderen je zien. Als je wint sta je

op een podium en kijkt iedereen naar je. En als je zelf een jurk hebt

gemaakt waar je trots op bent, dan wil je die graag laten zien aan an-

deren. Hoe belangrijk de omgeving is, en dat het niet om het object
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zelf gaat, blijkt ook uit het feit dat je het ene jaar heel trots kan zijn op

je nieuwe jurk, maar het jaar erop, als de jurk niet meer in de mode is,

je er juist voor schaamt.

Trots geeft altijd een gevoel van blijdschap. Het omgekeerde is niet

waar. Wie blij is, is niet automatisch trots. Volgens David Hume is het

tegenovergestelde van trots liefde. Want liefde richt zich op de ander,

en trots op jezelf. Trots is een vorm van eigenliefde. Maar liefde kan er

wel voor zorgen dat je trots bent op iemand anders. Meestal zijn we

niet zomaar trots op een wildvreemde, maar moeten we een band

hebben met iemand om trots op die persoon te kunnen zijn. Dus je

kind, of je broer of zus, of een goede vriend of vriendin. Vaders en

moeders zijn vaak trots op hun kinderen. Bijvoorbeeld als ze een wed-

strijd winnen of iets zelf kunnen. Maar als het er alleen maar om gaat

dat ouders denken dat het op hen afstraalt – mijn kind kan dit of dat,

en daar heb ík aan bijgedragen dus ben ik ook bijzonder – dan lijkt het

meer op opscheppen over hun kind.

Trots is ook een politiek onderwerp. Er zijn politici die vinden dat 

Nederlanders trotser op hun eigen land zouden mogen zijn. Trots op

Wanneer was een familielid trots op jou?
Vraag het ze eens. En wanneer was jij
trots op iemand anders, en waarom?

w.t. binnenwerk Alles wat ik voel 160 pagina's gecorrigeerd 21 februari ILLUSTRATIES BIJGEWERKT_Opmaak 1  22-02-17  10:20  Pagina 142



Nederland, zo heette de partij die ex-politica Rita Verdonk ooit oprichtte.

In Nederland is het nog altijd niet gebruikelijk om jezelf te prijzen. Als

iets ‘typisch’ Nederlands wordt genoemd, is het meestal geen compli-

ment. Denk aan zuinigheid, of luidruchtigheid. En men is bang dat een

teveel aan nationale trots tot uitsluiting van mensen leidt. Wie mag er

trots zijn op een land en wie niet? Het kan natuurlijk ook heel leuk zijn

om je bezoek uit het buitenland je eigen land te laten zien en wat dat

land zo mooi maakt. De tulpen, de lekkere kaas of de mooie steden.

En daar mag je best een beetje trots op zijn. Je hebt dat niet zelf ge-

maakt of er lang voor hoeven sparen, maar het straalt wel op jou af:

kijk eens, hier woon ik. Leuk hè!

143 t rot s

Ben jij trots op 
je vaderland? En

waarop dan?
Ik denk dat ik met recht trots ben op mijn medaille. Ik heb er
hard voor gewerkt. Mijn vader schept een beetje over mij op
tegen andere vaders. Ik denk dat hij vroeger ook wel een 
medaille had willen winnen. Mijn medaille is een beetje zijn
medaille, geloof ik. Daar moet hij niet te lang mee doorgaan,
want dan wordt het gênant. Alsof het een wedstrijdje tussen
vaders is. En dat geldt natuurlijk ook voor mij. Ik kan het een
paar keer vertellen, maar elke dag is overdreven. Ik hang de
medaille in mijn kamer op en iedere keer als ik me rot voel,
kijk ik er even naar. En dan voel ik me opnieuw trots.
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Mijn beste vriend en ik hebben Engelse les. De leraar draagt
een zwarte leren broek.

‘Ik vind het geen gezicht, jij?’ vraag ik aan mijn vriend.
‘Nee, getver!’ antwoordt hij. ‘Ziet er niet uit.’
‘Volgens mij denkt hij zelf dat hij er sexy uitziet. Het schijnt

trouwens dat hij nog bij zijn moeder thuis woont.’
‘Nou ja zeg! Wie woont er nou op zijn dertigste nog bij zijn

moeder?’
‘Is hij al dertig? Dan doe je toch helemaal niet zo’n broek

aan?!’
Natuurlijk is het niet aardig om zo te roddelen, maar we zijn

niet de enigen die het erover hebben.
Dan kucht de leraar en hij neemt het woord: ‘Luister eens.

Ik weet dat er dingen over mij gezegd worden. Wat ik wil zeg-
gen, is dat ik níét bij mijn moeder thuis woon.’

Het is muisstil in de klas.
Mijn vriend buigt zich naar me toe en fluistert: ‘Is het niet

een beetje raar dat een leraar roddels gaat tegenspreken?’
‘Ja, best wel. Hij is al dertig, hij hoeft zich dat toch niet aan

te trekken?’ fluister ik terug.
‘Nee, en die leren broek ook niet,’ grinnikt mijn vriend.
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Roddel jij weleens?
Afkeer kan je heel letterlijk opvatten: het is datgene waar je je van af-

keert. Misschien door je hoofd af te wenden of door terug te deinzen.

Of door iets te zeggen als ‘hè, getver’.

Misschien wil je het liefst ver uit de buurt blijven van datgene waar

je afkerig van bent, maar afkeer is een belangrijke emotie. Door na te

denken over waar je een hekel aan hebt, kom je er namelijk achter wat

je normaal vindt en wat niet. En welke regels er volgens jou zouden

moeten gelden in een samenleving.

Stel je eens voor dat je een zwerver ziet en niemand kijkt naar hem

om. Je kan het afschuwelijk vinden dat iedereen hem zomaar voorbij-

loopt. En tegelijkertijd kan je de zwerver afstotelijk vinden, omdat hij

vieze kleren draagt en zijn haar niet heeft gewassen en misschien een

beetje stinkt. Afkeer maakt op die manier duidelijk wat jij normaal

vindt: namelijk dat mensen elkaar helpen, maar ook dat een mens

schoon is. En een zwerver confronteert je misschien ook wel met wat
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je zelf nooit zou willen worden. Het is iets waar we verre van willen

blijven, waar we bang voor zijn.

Afkeer is belangrijk omdat het je duidelijk kan maken dat je actie moet

ondernemen. ‘Dit kan echt niet, dit is te erg!’ Misschien besluit je te

gaan helpen.

Vaak laten we onze afkeer blijken door erover te praten met iemand.

‘Vind jij dit ook zo stom?’, of ‘Vies, hè?’ Als je roddelt over iemand

(‘Heeft zij echt stiekem een relatie met die-en-die terwijl ze getrouwd

is?’ ‘Woont hij echt nog bij zijn moeder thuis?’), test je eigenlijk of ie-

mand anders dezelfde afkeer heeft. En je geeft tegelijkertijd aan wat

je zelf normaal gedrag vindt. Afkeer zegt dus

iets over jezelf. Als je opmerkt dat jij het raar

vindt dat een man van dertig nog bij zijn

moeder woont, ben je dus van mening dat

een man van dertig niet bij zijn moeder

thuis hoort te wonen. Door te praten over

schandaaltjes komen we erachter wat we

normaal vinden: hoe behoor je je te gedragen?

Wat zijn ‘de regels’?

De filosofe Martha Nussbaum zegt dat walging

een heel belangrijke rol speelt in het bepalen

van wat een fatsoenlijke samenleving is, en ons

ook af leidt van onze gewone, middelmatige

leventjes. Het kan lekker zijn om te roddelen

Hoe voel jij je als je een zwerver op straat
ziet zitten? Kan je je voorstellen dat je zelf

ooit in zo’n situatie terechtkomt?
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omdat het even de aandacht af leidt van je eigen saaie leventje. ‘Daar

loopt die jongen die betrapt is op diefstal. Hoe gênant moet dat wel

niet zijn?’ 

Nussbaum adviseert ons om bij elk schandaaltje, elke afkeer of iedere

roddel, bij onszelf te rade te gaan wat dit over ons zegt. Mensen wijzen

altijd met de vinger naar anderen, zonder dat ze hun eigen gevoelens

dieper onderzoeken. ‘Walging functioneert als een soort afscherming

tegen de eigen menselijkheid en vergankelijkheid,’ zegt Nussbaum.

Het komt erop neer dat degene die afkeer voor een ander voelt, zichzelf

even heel lekker kan voelen en kan denken: nou, zo zit ík er gelukkig

niet bij. Met mij gaat het prima!

Er is kunst die speciaal bedoeld is om afkeer bij de kijker op te wekken.

Zo heeft de kunstenaar Paul McCarthy een reusachtige kerstman ge-

maakt, die in Rotterdam staat, met een kerstboom in zijn handen. Er is

iets raars met die kerstman, die best veel op een kabouter lijkt. Veel

mensen vinden de kerstboom in zijn handen op een seksspeeltje lijken

en noemen dat ‘walgelijk’. Hoezo is dit kunst? Maar sommige kunste-

naars doen dit expres. Ze gebruiken in hun kunst alles wat uit onze li-

chaamsgaten komt: plas, snot, tranen, poep, of ze suggereren seks. Er

is een heel duur woord voor: ‘abjecte kunst’. Ze doen dat omdat ze

mensen willen laten nadenken over grenzen: wat is eigen en wat is

Wat vind jij 
afstotelijk?
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vreemd? Maar ook: wat is kunst? Waarom is een stel geschilderde zon-

nebloemen kunst, en die vreemde kabouter niet?

Natuurlijk moet je niet alle afkeer zo serieus nemen. Denk maar eens

aan de afkeer die je voelt als er broccoli op je bord ligt. Als je altijd je

zin zou krijgen omdat je nu eenmaal een afkeer van groenten hebt, en

je de hele dag pannenkoeken en chocola zou mogen eten, zou je bin-

nen de kortste tijd erg dik zijn. En misschien zou je na een tijdje wel

een afkeer van pannenkoeken en chocola ontwikkelen, trouwens.

Toch zijn er veel kinderen die een afkeer van groenten hebben.

Waarom eigenlijk, het is toch gezond? Dat komt omdat het lichaam

graag vet en suiker wil opslaan. En daarom verleidt je lijf je tot onge-

zonde keuzes. Het is dus niet automatisch zo dat we een afkeer hebben

van het ongezonde en een voorkeur voor het gezonde. Sterker nog,

veel mensen eten soms uit hun eigen neus een beetje snot of ruiken

even aan hun poep voordat ze doorspoelen.

Dus als ik goed nadenk over mijn afkeer van die leren broek,
dan zegt dat iets over mijzelf. Misschien lijkt de leren broek
op de kerstman. Het is zo’n stof die heel dicht op de huid zit,
alsof je in je nakie bent. En dan kun je heel goed de piemel
van de leraar zien. En dat doet weer aan seks denken. En ken-
nelijk vind ik dat mensen niet zo de aandacht moeten trekken,
zeker niet als ze voor de klas staan. En als ik het gek vind dat
een man van dertig nog bij zijn moeder woont, zeg ik dus dat
ik denk dat mensen van dertig voor zichzelf zouden moeten
kunnen zorgen. Misschien word ik wel wat bezorgd als ik me
voorstel dat ik zelf op mijn dertigste nog bij mijn ouders zou
wonen. Ik moet er niet aan denken! Dan doe ik nog liever een
leren broek aan.
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Dat was het dan, 20 gevoelens in een boek. Hoewel het 20
verschillende verhalen waren, zal ik het maar bekennen: ik
heb het allemaal zelf als kind meegemaakt: ik ben verliefd 
geworden, werd heel erg boos op mijn moeder, heb me diep
geschaamd toen ik moest afzwemmen, en heb me flink schul-
dig gevoeld toen ik een vriendinnetje afzei voor de leukere
uitnodiging. 

Voelen houdt nooit op. Het hoort bij het leven. Wel kan de
manier waarop je met gevoelens omgaat veranderen van
leeftijd tot leeftijd. Je gaat minder snel huilen, of juist sneller,
of je wordt wat minder verlegen en durft naarmate je ouder
wordt wat meer voor jezelf op te komen. Ging jij vroeger 
anders om met sommige gevoelens dan nu? Ik wel. Ik was
vroeger vaak boos. Nu doe ik aan yoga en probeer ik wat 
kalmer te blijven – ik lijk nu een beetje op de Boeddha-moe-
der uit dit boek.

Dit is Het grote emotieboek, maar er zijn nog meer gevoelens
te bedenken die niet in dit boek voorkomen. Denk maar aan
je vertrouwd voelen, je opgelucht voelen of je heel gepassi-
oneerd voelen. Weet jij er nog een paar?

151 tot sLot
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dank je wel...
Ik ben blij en trots dat Het grote emotieboek er is! 
Er zijn heel wat emoties aan vooraf gegaan.
Het begon op een herfstige namiddag. Met Mariska Budding
sprak ik in een café in het Amsterdamse Vondelpark over de
film Binnenstebuiten (Inside Out). Ik vertelde dat mijn dochter
hartstochtelijk had gehuild. Toen ze haar tranen had ge-
droogd, vroeg ik haar wat haar zo verdrietig had gemaakt.
‘Dat weet ik niet precies, maar ik voel zo veel.’ Ze had nog niet
alle taal om de gevoelens te beschrijven, maar haar lichaam
sprak boekdelen. Ze vond Verdriet het leukste, want die had
een grappige bril op.    
‘Maar waarom draagt Verdriet eigenlijk een bril?’
‘Omdat Verdriet een beetje serieus is?’ 
De film verdeelt het hoofd van het meisje Riley op in vijf emo-
ties: Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. Dat was er
één meer dan ik ooit zelf had geleerd als de vier basisemoties:
boos, blij, bang, bedroefd. Maar het waren er ook ongeveer
49 minder dan ik had gezien op een emotiekaart tijdens een
cursus ‘nonviolent communication’.

Het idee voor een filosofisch emotieboek was geboren. 

Ik voel me dankbaar voor alle hulp die ik heb gekregen. Dank
aan:
Alle Kluitmannen en Kluitvrouwen, in het bijzonder: 
Mariska Budding, die aan de wieg stond van het idee en Linda
Crombach, voor haar goede redactie.
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Willem Bisseling, met wie de emoties nogal hoog opliepen
tijdens dit traject, maar zonder wie ik niet bij Kluitman terecht
was gekomen.
Marijke Klompmaker, voor haar prachtige tekeningen en 
Mariska Cock voor de mooie vormgeving.
En de mensen die de meeste emoties in mij losmaken: mijn
vader en moeder, Lotte, Martin. En bovenal Victoria die soms
heel boos kan zijn, of heel verdrietig, maar ook minstens één
keer per dag in de lucht springt van plezier. Aan haar draag ik
dit boek op.

Stine Jensen
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Stine Jensen is filosoof, schrijver en programmamaker. Ze heeft al

meerdere boeken geschreven voor kinderen en volwassenen. Hier-

naast zie je Lieve Stine, weet jij het? waarvoor zij een Zilveren Griffel

won. Stine is geboren in Denemarken en is gek op films, reizen en

vliegvelden. Ze heeft een tijdje in Turkije gewoond, maar woont nu in

Nederland. Naast boeken schrijven heeft ze een tv-serie gemaakt over

Scandinavië en de tv-programma’s Dus ik ben jr. en Denktank waarin

ze met kinderen filosofeert over identiteit.
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Waarom mag je het niet gewoon zeggen als je een cadeau spuuglelijk

vindt? Waarom post je superblije foto’s online als je helemaal niet zo’n

leuke avond hebt gehad? Wat zegt jouw kledingstijl over jou? Moet

je altijd naar je ouders luisteren? 

Veel dingen uit het dagelijks leven zijn ontzettend ingewikkeld als je

er goed over nadenkt! 

In Lieve Stine, weet jij het? schrijven kinderen briefjes met hun vragen

over het leven.  Stine Jensen geeft antwoord op de vragen, aan de hand

van herkenbare voorbeelden en gedachtes van filosofen. Er zijn ook op-

drachtjes, en wie een vraag stelt, kan altijd een vraag terugverwachten...
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