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  Dit WHY Magazine is speciaal 
  ontwikkeld voor de bovenbouw van 
  havo-vwo. In het magazine worden 
  de vakken maatschappijleer, 
levensbeschouwing, filosofie en burgerschap geïnte-
greerd. 
Het magazine sluit aan bij het thema Geluk, zoals 
dat aan bod komt in het leer- en opdrachtenboek 
van Perspectief, methode godsdienst/levensbe-
schouwing voor havo 4 en 5. Het magazine kan 
zowel aansluitend bij het boek gebruikt worden, als 
zonder het boek. In deze handleiding wordt aange-
geven welke paragrafen uit het boek aansluiten bij 
de artikelen. 

Start

Opbouw magazine 
Dit WHY Magazine start met een 
introductiepagina met foto’s en cijfers. 
Vervolgens is er een interview met 
leerlingen uit havo 4 en vwo 5.

De artikelen beginnen met een actuele 
startcasus (aangegeven met ‘Start’). 
Hiermee kun je het onderwerp introdu-
ceren. 

Aan elk artikel zijn verschillende op-
drachten gekoppeld, waar de leerlingen 
individueel of in groepjes mee aan de 
slag kunnen. Sommige opdrachten kun-
nen als huiswerk meegegeven worden, 
andere worden in de klas besproken.

In de linkerkolom staan controlevragen 
(aangegeven met ‘Check’) waarmee 
de leerlingen kunnen testen of ze de 
juiste informatie uit het artikel hebben 
gehaald. Deze vragen kun je omzetten 
naar leerdoelen.

Regelmatig wordt er verwezen naar 
www.whymagazine.nl. Hier kunnen 
leerlingen zelfstandig de filmpjes en/of 
artikelen vinden die bij het artikel ho-
ren. Ook zijn hier docenteninstructies 
voor bepaalde spellen of gesprekken te 
vinden. 

Tot slot is er een interview met een 
schoolpsycholoog – iemand die in 
haar werk veel te maken heeft met het 
thema. 

Het magazine sluit af met een begrip-
penlijst, dat het leren voor een toets 
vergemakkelijkt. 
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1.  Opdracht 1 
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Bij gebruik Perspectief

     Werk je met Perspectief? In deze handleiding lees je bij welke paragraaf 
uit het hoofdstuk Geluk ieder artikel aansluit. 

     Werk je niet met Perspectief? Geen probleem! WHY Magazine kan ook 
afzonderlijk worden gebruikt. Het kan zijn dat je soms zelfs meer ach-
tergrondinformatie aan de leerlingen moet geven. Hieronder lees je 
beknopt welke onderwerpen behandeld worden in het hoofdstuk Geluk 
in Perspectief. 

     §1 Streven naar geluk 
In deze paragraaf gaat het over welke rol geluk speelt in het persoonlij-
ke leven van mensen.   
 
§2 Wat is geluk?  
Deze paragraaf onderzoekt wat geluk nou eigenlijk is. Waar hangt geluk 
van af? Welke factoren spelen een rol in het ervaren van geluk?  
 
§3 Wegen naar geluk 
Is geluk te vinden in dit leven, of alleen in het leven na de dood? Hoe 
vind je jouw weg naar geluk? 
 
§4 Pieken en dalen 
Puur geluk komt zelden voor. En soms komt geluk juist voort uit een 
crisis. 
 
§5 Geluk en zingeving 
Een zinvol leven is vaak een gelukkig leven.

w
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Handleiding per artikel

Blz. 2: Quotes en foto’s
Ter introductie op het thema kunnen de 
leerlingen zelf deze pagina bekijken en 
doorlezen. Je kunt de aandacht sturen 
met de volgende vragen en opdracht:
- Welke foto vind je het sterkst het the-
ma weergeven? 
- Welke uitspraak spreekt je aan?
- Zoek of maak een foto waarin jij het 
thema weergeeft.

Blz.3: Inhoudsopgave
Een korte weergave van de inhoud van 
het magazine. 

Blz. 4 & 5: Perfectionisme en geluk  
Twee leerlingen vertellen over hun 
perfectionisme. Staat dat hun geluk in 
de weg?

- Lees het interview.
- Zijn er leerlingen in de klas die zich 
herkennen in Lise en Marilin? Hoe 
wordt iemand perfectionistisch? Is het 
vooral een kwaliteit of toch meer een 
valkuil?

Blz. 6 & 7: Werk en geluk. Waarom werk 
je? 
Sluit aan bij §1, Streven naar geluk, van 
Perspectief.
Leef je om te werken? Of werk je om te 
leven? 

- Lees ‘Start’. Grijp terug op het inter-
view op de vorige pagina’s. Er staat dat 
jongeren het gevoel hebben ‘op alle 
fronten’ perfect te moeten zijn. Welke 
‘fronten’ zijn dat bijvoorbeeld? Ervaren 
leerlingen dat ook zo? Hoe zou je aan 
die druk kunnen ontkomen?
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Drie essentiële zaken 
voor geluk in dit leven 
zijn: iets te doen hebben, 
iets hebben om van te 
houden, en iets hebben 
om op te hopen. 
Joseph Addison 

Mensen die gelukkig 
zijn, verlangen naar nog 
meer geluk. Het is hun 
ongeluk. 
Georges van Acker 

Je hebt een beetje 
geluk nodig om 
gelukkig te 
worden. 
Aristoteles 

Why be happy when 
you could be  
interesting?
Slavoj Žižek

Genoeg hebben is 
geluk; meer dan 
genoeg hebben brengt 
ongeluk. Dat geldt 
voor alle dingen, 
vooral echter voor 
geld. 
Kurt Tucholsky 

Er is slechts één weg 
naar geluk en dat is 
op te houden met je 
zorgen maken over 
dingen waar je geen 
invloed op hebt. 
Epictetus

Er is geen weg 
naar geluk, geluk 
is de weg.
Boeddha

Ons eigen geluk 
hangt af van de 
glimlach van anderen.  
Albert Einstein
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  Elk onderdeel heeft zijn eigen invlashoek op het thema. En bij elk artikel staan  
opdrachten die je individueel of met een groep kunt uitvoeren. Al werkend wordt 
het thema misschien iets minder vluchtig…

Achterin lees je nog een interview met iemand die in haar werk veel te maken 
heeft met het thema.  Als schoolpsycholoog helpt ze leerlingen om de balans te 
zoeken tussen wat ze willen en wat ze overkomt. 
 
Geluk is niet enkel een verlangen voor jezelf. We willen ook vaak dat  
anderen gelukkig zijn en hebben er veel voor over om aan dat geluk bij te 
dragen. Toch helpt dat maar weinig. Iemand die niet gelukkig is, kun je niet 
gelukkig maken. En als je zelf in de put zit, is het lastig om de zon te zien 
schijnen. 
Toch is het mensen in de meest barre omstandigheden gelukt om vrede te  
sluiten met hun lot en gelukkig te zijn - zelfs in armoede of in gevangen-

schap. Dat is het pure geluk dat vanbinnen zit. 
 

          Simpelweg gelukkig zijn – dat is de kunst. Niet het willen,  
 niet het verlangen, niet het wensen maakt gelukkig.  
   Gelukkig kun je uiteindelijk alleen maar: zijn.

• Streven naar geluk

• Wat is geluk

• Wegen naar geluk

• Pieken en dalen

• Geluk en zingeving

Als je een keer je dag niet hebt, hoop je dat het morgen beter zal zijn. Maar als je het 
ware geluk gevonden hebt, kun je zomaar bang zijn het weer te verliezen. Het lijkt 
wel alsof geluk het meest vluchtige goedje is dat er bestaat. 
 
Dit nummer begint met een interview met twee leerlingen die eigenlijk best  
perfectionistisch zijn. Hoe zien zij geluk? Daarna zijn er vijf onderdelen:

Bij het  thema

Geluk

- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken.
- Het minicollege bij opdracht 2 kan 
ook klassikaal bekeken en besproken 
worden.
- Opdracht 3 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken. Je kunt ook een klassen-
gesprek wijden aan de vraag hoe be-
langrijk het is om ‘leuk werk’ te hebben. 
Wat verstaan leerlingen daaronder? 
Wat willen zij uit hun werk halen? Kun 
je ook een goed leven hebben als je 
werk saai is?
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 8 & 9: Depressie. Zwarte hond op 
bezoek.  
Sluit aan bij §1, Streven naar geluk, van 
Perspectief 
Gelukkig wordt depressie steeds beter 
bespreekbaar. Maar het is inmiddels 
ook één van de meest verbreide ziekten 
in ons land.  
 
Houd er rekening mee dat dit onder-
werp gevoelig kan liggen voor sommi-
ge leerlingen. Hetzij omdat zij ermee te 
maken hebben in hun omgeving, hetzij 
omdat zij zelf met depressieve gevoe-
lens worstelen. Geef vooraf aan waar 
leerlingen hulp kunnen zoeken en met 
wie ze kunnen praten. 

- Lees ‘Start’. Wat zou er mis zijn met 
onze samenleving, nu zo veel mensen 
depressieve klachten hebben? Is het 
aan de samenleving als geheel om daar 
iets aan te doen? Aansluitend kun je 
klassikaal de documentaire Sunny side 
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L
ise Giethoorn (16 jaar, 5 havo) 
en Marilin Jonkman (17 jaar, 
5 vwo) zijn leerlingen van het 
Roelof van Echten College. 

Het zijn drukke dames: ze besteden 
beiden veel tijd aan school. Daarnaast 
speelt Lise dwarsfluit en Marilin vi-
ool. We gaan in gesprek over perfec-
tionisme. Wat is eigenlijk perfectio-
nisme en wat zijn de voor- en nadelen 
ervan? Is het fijn om perfectionistisch 
te zijn? Maakt perfectionisme geluk-
kig?

Perfectionistisme is...
Beiden beschrijven een perfectionist 
als iemand die het beste uit zichzelf 
wil halen en daar heel veel voor over- 
heeft. ‘Het geeft voldoening als ik 
het beste uit mezelf haal en ergens 
120% voor ga,’ zegt Marilin. ‘Het moet 
altijd het beste zijn van wat ik kan.'

Beiden zijn altijd nerveus voor 
toetsmomenten. ‘Voor het ene vak 
leg ik de lat hoger dan voor een ander 

vak, maar voor alle vakken kan ik 
stressen,’ vertelt Lise. ‘Ik kan onrus-
tig worden wanneer een verslag niet 
helemaal compleet of niet volledig in 
orde is.' 

Aangeboren of aangeleerd?
Marilin denkt dat perfectionisme is 
aangeboren, want ze heeft het altijd 
al gehad. ‘Ik herken een deel bij mijn 
ouders, maar niet in de mate waarin 
ik het heb. Mijn ouders adviseren 
me soms juist om meer te ontspan-
nen en om minder tijd aan school 
te besteden,' aldus Marilin. Beide 
leerlingen hebben ook geen perfec-
tionistische broer of zus. Een onvol-
doende zouden hun ouders helemaal 
niet erg vinden. Toch vinden ze het 
beiden moeilijk om een onvoldoende 
te halen, zelfs wanneer ze er alles 
aan gedaan hebben. Lise denkt dat 
perfectionisme ook deels aangeleerd 
is, want ze had het niet altijd: ‘Op de 
basisschool was ik minder zenuwach-
tig voor toetsen dan ik nu ben.'

   Perfectionisme en geluk
“Perfectionisme is een kwaliteit, 
  en een valkuil.”

Genieten van het leven
Lise denkt dat perfectionisten in 
sommige opzichten meer van het 
leven genieten dan niet-perfectio-
nisten, want iets goeds doen geeft 
voldoening. Marilin: ‘Ik krijg een kick 
van een goed cijfer of een mooi op-
treden, maar anderzijds mis ik soms 
iets omdat ik tijd moet besteden aan 
school.' 

Het klinkt alsof prestaties boven 
andere keuzes gaan. Soms zelfs 
boven ontspanning. Kunnen ze wel 
ontspannen? Marilin: ‘Het zijn vaak 
de rationele keuzes die de doorslag 
geven. Soms zeggen mensen wel 
tegen me dat ik meer met mijn hart 
mag kiezen.' Hun muziek-hobby 
helpt daarbij. Lise: ‘Bij het maken 
van muziek staat je hoofd echt uit en 
volg je veel meer je hart. Muziek is 
mijn uitlaatklep.' Maar ook bij muziek 
hebben beide dames moeite met 
improviseren. 

Een perfectionist is nooit tevreden 
Het kan volgens Lise altijd beter: ‘Pas 
als je echt weet dat je het beste uit 
jezelf hebt gehaald, is het goed.’ Is 
je uiterste best doen en dan een 6 
halen dan goed? ‘Nee!’ roepen ze 
in koor. 'Een 6 is nooit goed, want 
dan had je meer moeten doen!’ 
Marilin: ‘Soms ben ik tevreden als ik 
een 9 heb gehaald en soms ben ik 
al tevreden met een 7, maar ik ben 
altijd op zoek naar dat wat beter kan.' 
Voor beiden helpt het niet wanneer 
een ander hun vertelt dat ze tevreden 
moeten zijn. 

Tekst: Nienke Moolhuizen
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Geen fouten maken
Eigenlijk mag een perfectionist niet 
falen. Lise: ‘Je doet er alles aan om 
geen fouten te maken. Als je dan 
toch een fout maakt, dan zit je daar 
heel erg mee. Een fout van iemand 
anders vind ik niet erg, maar van een 
fout van mezelf kan ik enorm balen.' 
Marilin herkent dat: ‘Vaak weet je zelf 
wat beter kan.' 

Voor een perfectionist geeft een 
toets altijd stress. Die zenuwen zijn 
voelbaar in hun lijf: soms hebben 
perfectionisten last van buikpijn of 
trillingen in hun lijf. Er heerst altijd de 

angst voor een onvoldoende. Marilin: 
‘Perfectionisme is een kwaliteit en 
een valkuil. Je haalt het beste uit 
jezelf en je wilt alles goed doen, maar 
het geeft veel stress wanneer iets 
niet perfect is.' 

Op zoek naar balans
Hoe ervaren de leerlingen geluk? 
Lise: ‘Ik heb weleens het gevoel dat 
ik gelukkiger ben dan wie dan ook. Ik 
geniet van de dingen die ik doe en ik 
ben gelukkig.' Maar makkelijk is het 
niet altijd. Beiden zouden soms best 
een deel van hun perfectionisme 
aan een ander willen geven en daar 

dan zelf wat ontspanning voor willen 
terugkrijgen. Marilin zegt: ‘Ik zou best 
wat van de relaxte houding van ande-
ren willen hebben.’ Lise vult aan: ‘Ja, 
en ik zou ook best wat stress willen 
inleveren!’ Al met al zouden ze willen 
dat hun perfectionisme wat meer ge-
doseerd was. Voor een perfectionist 
is er een reëel gevaar om overwerkt 
te raken. 

Toekomst
Welke baan past er bij een perfec-
tionist? Marilin zou graag docent 
klassieke talen op het Roelof van 
Echten College willen worden. Ook 
Lise ziet zo’n toekomst voor zich. 
Ze wil misschien de pabo doen, of 
docent Nederlands worden. Wellicht 
gecombineerd met een conservato-
riumopleiding. •
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Werk en geluk 
Waarom werk je? 

De Amerikaanse klinisch psycholoog 
Abraham Maslow (1908-1970) hield zich 
bezig met motivatietheorie: Wat drijft 
mensen? Wat zijn hun behoeften? Dit 
onderzoek resulteerde in de 
piramide van Maslow: een model 
waarin de levensbehoeften van men-
sen zijn geordend. Je begint onderaan. 
Pas wanneer de eerste laag is vervuld 
(lichamelijke behoeften als slaap en 
voedsel), kom je toe aan behoeften van 
de tweede laag (veiligheid en zeker-
heid, in de vorm van wonen, relaties 
en werk). En zo verder naar de derde 
laag van saamhorigheid (vriendschap 
en liefde), de vierde laag van erkenning, 
zelfrespect en waardering, en ten slotte 
de vijfde laag, die van zelfontplooi-
ing. Dit is de behoefte om jezelf te 
blijven ontwikkelen, te blijven leren 
en ontdekken. Dat kan door cursussen 
of studies te volgen, maar ook door te 
lezen, of te reizen. 

Op weg naar geluk 
Natuurlijk worden je behoeften mede 
bepaald door de plek waar je woont of 
de groep waar je toe behoort. Er zijn 
landen waar mensen zo veel moeite 
moeten doen om in hun fundamentele 
behoeften (de eerste levensbehoeften 
van een mens) te voorzien, dat zij al 
hun tijd nodig hebben voor de eerste 
trede. Er heerst honger, waardoor het 
vinden en verzamelen van voedsel alle 

tijd in beslag neemt. Tegelijkertijd zijn 
er welvarende landen waar mensen 
in omstandigheden verkeren waarbij 
de primaire behoeften automatisch of 
systematisch worden gegarandeerd. Zij 
zijn dus veel meer bezig met ‘hogere’ 
behoeften, zoals het nastreven van 
erkenning en waardering. In de theorie 
van Maslow voelen mensen zich na elk 
stapje op de behoeftepiramide een stuk 
gelukkiger. Maar zijn werk en waarde-
ring van anderen wel altijd en overal 
de allesbepalende factoren voor ons 
geluksgevoel? 

Status
We brengen een groot gedeelte van ons 
leven door met werken. Werken hangt 
samen met verschillende lagen van 
de piramide. Door te werken, kun je in 
fundamentele behoeften voorzien. Maar 
ook je identiteit hangt ermee samen. 
Wanneer mensen zich voorstellen, be-
ginnen ze vaak te vertellen wat ze doen: 
‘Ik ben docent’. Wat je doet, speelt ook 
een rol bij je geluksgevoel. Niet alleen 
omdat je zelf voldoening en plezier 
moet halen uit je werk, maar ook omdat 
werk je status verleent. Het werk dat 
je doet, is bepalend voor de waardering 
die mensen voor je hebben. Het bepaalt 
je positie op de maatschappelijke lad-
der. In onderzoeken die hiernaar gedaan 
zijn, staan rechters en dokters vaak 
boven aan de lijst. Vuilnismannen en 

Vraag een willekeurig iemand wat hij of zij wil worden. Grote kans 
dat je als antwoord ‘iets bij de brandweer’ of ‘voetballer’ krijgt. Werk 
speelt dan ook een grote rol bij onze identiteit. Maar waar streven we 
uiteindelijk naar in het leven? Rijkdom, bezit en geluk? Zoveel geluk 
dat je niet meer hoeft te werken? Zonder werk geen inkomen, zonder 
inkomen geen leven.

Tekst: Theo Breen

mensen die werken in de plantsoenen-
dienst, scoren laag. Ook dat heeft een 
effect op je eigenwaarde, je identiteit en 
uiteindelijk op je geluksgevoel. 

Geluk is te koop?
Een andere belangrijke factor die een 
rol speelt bij werk en geluk, is natuur-
lijk geld. Hoe meer geld je hebt, hoe 
gemakkelijker het leven vaak is. Doordat 
je werk hebt, heb je salaris en ben je in 
staat om spullen aan te schaffen en van 
diensten gebruik te maken. Je salaris 
is de tegenprestatie voor het werk dat 
je levert, de aard van dat werk en het 

aantal uren dat je erin stopt. Bovendien 
draait onze hele verzorgingsstaat (een 
samenleving waarin de overheid 
via wetgeving en financiële midde-
len zorgt voor het welzijn van de 
burgers) met alle sociale zekerheden 
die daarbij komen kijken, op werkende 
mensen. Wanneer je tijdelijk werkeloos 
bent, krijg je een uitkering. Je kunt 
studeren met een studiebeurs of lening, 
om je kansen op een goede baan te 
vergroten. En als je dan vervolgens zelf 
werkt, betaal je via belastingen mee 
aan goed onderwijs, een goede gezond-
heidszorg en uitkeringen. 

BRON 1 WERKGELUK
Mensen zoeken steeds meer naar geluk. 
Niet alleen in hun privéleven, maar in toene-
mende mate ook op het werk. Toch zitten er 
tegenstrijdigheden in de cijfers over 'werk 
en geluk'. Ten eerste komt dat omdat niet 
ieder persoon 'werkgeluk' even belangrijk 
vindt. Voor sommigen is het het allerbelang-
rijkste, terwijl anderen meer waarde hechten 
aan zaken als 'voldoende sociale contacten'. 
Wel blijkt dat werklozen minder gelukkig 
zijn dan mensen met een betaalde baan. 
Toch zien de meeste werknemers hun werk 
eerder als een 'noodzakelijk kwaad' dan 
als iets waar ze mega gelukkig van worden. 
Uit onderzoek waarbij mensen een paar 
keer per dag een pushberichtje kregen en 
moesten aangeven hoe gelukkig ze op dat 
moment waren, blijkt dat mensen zich thuis 
een stuk gelukkiger voelen dan op het werk. 
Werkgevers doen intussen hun best om hun 
personeel gelukkig te maken, of houden. 
Ongelukkig zijn op je werk kan immers 
leiden tot een burn-out, of andere klachten. 
Daarom stellen bedrijven steeds vaker ‘Chief 
Happiness Officers’ aan, en organiseren ze 
trainingen over geluk op de werkvloer voor 
hun personeel. 
Bron: publiekperspectief.nl 

1.  Lees de informatie over de theorie van Maslow goed door. Kijk ook op whymagazine.nl voor  een filmpje waarin de piramide wordt toegelicht.  
a. Noem bij elke laag in de piramide een praktisch voorbeeld. 
b. Teken je eigen piramide van behoeften. Hoe ziet deze eruit? Denk je dat je ultiem geluk kunt vinden aan de top, en waarom wel of niet?  
c. Vergelijk je piramide met die van klasgenoten. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen?  
d. Er is kritiek op de piramide van Maslow. Ga op zoek naar die kritiek en vat hem in je eigen woorden samen. Ben je het met de kritiek eens of niet, en waarom?

2.  Lees 'Start' en bekijk het mini-college op whymagazine.nl. 
a. Waar op Maslows piramide bevinden deze millennials zich, denk je?  
b. Waarom zijn deze millennials zo gestrest? Leg het in je eigen woorden uit. 

3.  Lees bron 1. Wat betekent het verband tussen ‘werk’ en ‘geluk’ voor jou?  
a. Schrijf een kort betoog over welk gezegde beter bij je past: ‘Ik leef om te werken’, of: ‘Ik werk om te leven’.         b. Welk levensgeluk wil jij later vinden in je werk? En hoe? Leg uit.  
             c. Kun je ook ongelukkig worden van werken? Verzin minstens twee mogelijke negatieve effecten. 

•

Een aangepaste versie van Maslows piramide van behoeften. Herkenbaar? 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is de piramide van Mas-

low? Kun je die toepassen op 
praktijkvoorbeelden?

2. Wat heeft zelfontplooiing te 
maken met werk en geluk? 

3. Wat is het verband tussen werk 
en geluk? 

Het percentage jongeren dat 
kampt met stressgerelateerde 
klachten was nog nooit zo hoog. 
Tot die klachten behoren pie-
keren, slecht slapen, angstige 
of sombere gevoelens hebben, 
slecht kunnen eten, maar ook 
overspannen zijn of een burn-out 
hebben. Hoe kan dat? Veel jon-
geren ervaren druk bij hun studie 
of werk, vinden de hoeveelheid 
keuzes die ze hebben lastig, zijn 
onzeker en hebben het gevoel dat 
ze 'op alle fronten perfect moeten 
zijn'.  
Meer weten? Bekijk het minicol-
lege van psycholoog Thijs Launs-
pach over millennials met een  
    burn-out op whymagazine.nl. 
         Bron: ggznieuws.nl

Start

check

Zelfontplooiing

Erkenning

Saamhorigheid

Veiligheid en zekerheid

Lichamelijke behoefte

WiFi
teleFoon
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‘Ik heb de zwarte hond op visite en 
zijn naam is Depressie.’ In Scandinavië, 
bijvoorbeeld, kijkt niemand raar op als 
je zegt dat je de 'zwarte hond' (den 
svarten hunden) op bezoek hebt. En 
waar je bij ons dan misschien denkt aan 
een gezellige vrolijke labrador, begrijpt 
men daar gelijk dat jij je verre van goed 
voelt. De 'zwarte hond' staat namelijk 
symbool voor depressieve gevoelens 
die een mens behoorlijk in hun greep 
kunnen houden. (Bekijk het filmpje via 
whymagazine.nl voor een uitleg over de 
'zwarte hond' en hoe je ermee om kunt 
gaan.)

Alles is zwart
Herkenbaar? Voor een aantal jongeren 
zeker! Een depressie kan iemands leven 
totaal ontregelen. Alles is zwart en niets 
lijkt meer leuk, je voelt je somber, je 
slaapt slecht of ligt de hele dag in bed. 
Je kunt je moeilijk concentreren en 
hebt weinig energie. Je schoolpresta-
ties gaan achteruit en thuis wordt het 
er vaak niet gezelliger op. Niemand lijkt 
je te begrijpen en weinig lijkt nog de 
moeite waard. Vluchten in alcohol en/of 
drugs lijkt een oplossing om je gevoe-
lens te dempen, maar niets is minder 
waar: na de roes ben je nog somberder. 
Niet zomaar een gevalletje ‘baaldag' dus.
 
Oorzaken
Depressie is een complexe aandoening 
waarbij de hersenen een belangrijke rol 

spelen. Maar het is meer dan biologie. 
Wetenschappers denken dat depressie 
ontstaat door een samenspel van biolo-
gische, sociale en psychische factoren.

Er wordt veel wetenschappelijk onder-
zoek gedaan naar mogelijke oorzaken 
van een depressie in de hersenen, 
ofwel de biologische factoren. Zo is 
er ontdekt dat de amygdala, het her-
sengebied dat over emoties als angst 
gaat, bij depressiepatiënten extra actief 
en vergroot is. En chemische stoffen 
(neurotransmitters) als serotonine en 
noradrenaline, die de stemming positief 
beïnvloeden, komen bij depressieve 
mensen minder voor in bepaalde her-
sengebieden. Mensen met een ande-
re psychische stoornis of chronische 
lichamelijke ziekte, zoals dementie of de 
ziekte van Parkinson, hebben een ver-
hoogde kans op depressie. Depressie 
kan ook optreden na het oplopen van 
niet-aangeboren hersenletsel, zoals een 
beroerte of een hersenkneuzing. Ten 
slotte spelen je genen een rol: kinderen 
van ouders met een depressie hebben 
bijna drie keer zoveel kans om zelf een 
depressie te ontwikkelen.
Ook tast depressie op lange termijn 
de hersenen aan. Zo is uit onderzoek 
gebleken dat de hippocampus, het 
hersengebied dat betrokken is bij het 
geheugen, kleiner wordt bij mensen 
met een depressie. Dit komt vooral 
voor bij mensen die vaker last hebben 

‘Ga gewoon wat leuks doen, daar kikker je van op!’, ‘Kop op, niet zo 
somber!’ of: ‘Ga sporten, dat helpt’. Een paar van de welgemeende, 
maar niet altijd handige adviezen die iemand krijgt als hij of zij zich 
down voelt. Wat helpt wel, als je langer dan een paar dagen niet zo 
goed in je vel zit?

Tekst: Anne Claudine Tuller

Depressie 
Zwarte hond op bezoek

van depressieve periodes en bij depres-
siepatiënten die jonger zijn dan 21 jaar.  
Snelle behandeling van een depressie is 
dus niet alleen belangrijk voor je welzijn, 
maar ook voor je fysieke gezondheid. 

Naast deze biologische kenmerken, zijn 
er ook sociale factoren die kunnen lei-
den tot een depressie. Zo verhogen in-
grijpende levensgebeurtenissen de kans 
op depressie. Je kunt hierbij denken aan 
het overlijden van een familielid of goe-
de vriend, een echtscheiding van ouders 
of een verhuizing. Ook zeer ingrijpende 
en traumatische (jeugd-)ervaringen, 
zoals gepest of mishandeld worden, 
verhogen de kans op een depressie. 

Ten slotte zijn er psychische facto-
ren aan te wijzen voor een depressie. 

Bepaalde persoonlijke eigenschappen of 
karaktertrekken kunnen leiden tot een 
verhoogd risico op depressie. Bijvoor-
beeld wanneer je weinig zelfvertrouwen 
hebt, of een negatief zelfbeeld. Ook 
perfectionistische mensen en mensen 
die moeite hebben met hulp vragen, 
kunnen sneller door een depressie 
getroffen worden. 

Hulp
Een depressie is dus niet zomaar even 
op te lossen. Professionele hulp is ge-
wenst. Blijf er daarom niet mee rondlo-
pen! De eerste stap is om bij je eigen 
huisarts, of bijvoorbeeld schoolcoun-
selor of schoolpsycholoog, je verhaal te 
doen. Zij kunnen je doorverwijzen voor 
deskundige hulp. 

BRON 1 DEPRESSIE: DE SYMPTOMEN
Als je je lange tijd heel somber en wanhopig 
voelt, kun je last hebben van een depressie. 
Hoe herken je een depressie? Er zijn een 
aantal kenmerken op te noemen. 
Negatieve gevoelens kunnen gepaard 
gaan met eetproblemen, slaapproblemen, 
leerproblemen, concentratieproblemen en 
faalangst. Je kunt je angstig, opgejaagd en 
diep triest voelen, maar ook leeg en emo-
tieloos. Soms krijg je allerlei lichamelijke 
klachten, zoals maagpijn, rugpijn, hoofdpijn, 
een hoge bloeddruk of hyperventilatie. 
Ook kan het zijn dat je je gaat terugtrekken. 
Thuis, op school of op het werk ben je vaak 
heel afwezig en ongeïnteresseerd in alles 
wat er om je heen gebeurt. Bij al die ellende 
komt dan nog het akelige gevoel dat het 
nooit zal overgaan. 

1.  Bekijk via whymagazine.nl het filmpje ‘Living with a black dog’ van de World Health  
Organization.  
a. Bedenk wat jij, alleen of met je klas, zou kunnen doen voor een klasgenoot die het psychisch moeilijk heeft. b. Wordt er bij jou op school aandacht besteed aan depressies en neerslachtige gevoelens? Op welke manie-ren? Zijn er speciale mensen op school aangewezen bij wie je terechtkunt? Breng in kaart wie dat zijn.  
c. Zou je zelf naar een van deze mensen gaan of ga je liever naar iemand die je goed kent? Waarom? 

2.  Bekijk de site ‘Heyhelpt’ via whymagazine.nl. Deze site wil depressie meer bespreekbaar ma-
ken.  
a. Hoe komt het dat het voor alle partijen zo moeilijk is om over een depressie te praten? Welke tips worden gegeven? b. Wat vind je van deze tips? Helpen ze, denk je, of zou je zelf iets anders doen? Wat dan? 
c. Denk je dat de campagne inderdaad helpt om het taboe te doorbreken? Hoe komt dat? 
d. Zou je zelf gebruikmaken van deze website? Waarom wel of niet?

3.  Lees 'Start' en bekijk de documentaire Sunny Side of Spirit via whymagazine.nl. 
Leg in je eigen woorden uit wat het verschil is tussen hoe wij aankijken en omgaan met depres-sieve en psychische klachten, en hoe dat elders in de wereld gebeurt. 

4.  Ontwerp samen met klasgenoten een poster. Deze poster moet het taboe rondom jongeren met              depressieve gevoelens doorbreken. Maak ook duidelijk waar jongeren die met een depressie            worstelen hulp kunnen krijgen.

•
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waar staat de 'zwarte hond' 

symbool voor?
2. Waardoor wordt een depressie 

veroorzaakt?
3. Hoe wordt er in andere culturen 

aangekeken tegen depressie?

Hier in het westen is depressie 
een ziekte, waarbij een persoon 
niet meer goed kan functione-
ren. In Afrikaanse culturen zijn 
de problemen van somberte en 
afzondering een probleem van 
een hele gemeenschap. De Kame-
roense filosoof Pius Mosima legt 
uit hoe dat zit: 'In Afrika ben je 
geen mens op jezelf, maar onder-
deel van een groter geheel. Alles 
staat met elkaar in verbinding: 
God, voorouders, de mens en de 
natuur. Als een mens zich afzon-
dert van dat geheel, ontstaan 
er symptomen van depressie. 
Genezing is dus een zaak van de 
hele gemeenschap. Mensen eten 
en dansen samen, en er worden 
rituelen uitgevoerd. Op deze 
manier kan de verbinding tussen 
de persoon en zijn omgeving 
weer worden hersteld. Volgens 
Mosima kunnen westerse landen 
nog wel iets van de Afrikaanse 
manier van kijken leren. Hier 
moet je het helemaal zelf maken. 
Heb je een depressie, dan is dat 
jouw probleem. Maar in plaats 
van therapie en pillen, moeten we 
misschien samen kijken naar wat  
er mis is in de verbinding tussen 
     mensen. 
 Bron: Trouw, 9 april 2019 
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of spirit bekijken, deel 1, over Ghana 
(zie ook opdracht 3). (https://www.vpro.
nl/programmas/sunny-side-of-spirit/1.
html, 45 minuten) 
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- Opdracht 1 kun je ook klassikaal doen, 
door gezamenlijk het filmpje Living 
with a black dog te bekijken en de vra-
gen te bespreken. 
- Opdracht 2 kunnen de leerlingen indi-
vidueel maken. 
- Opdracht 4 is een groepsopdracht.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 10 & 11: Geluk in cijfers. Waar ter 
wereld is men het gelukkigst?  
Sluit aan bij §1, Streven naar geluk, van 
Perspectief.
Regelmatig verschijnen er ranglijstjes 
van ‘gelukkigste landen’. Hoe wordt dat 
berekend? 

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1. 
- Waarom zou de Happy Planet Index 
ook de ecologische voetafdruk meene-
men? 
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indi-
vidueel maken. Je kunt de opdracht 
klassikaal nabespreken.
- Opdracht 2 en 3 kunnen leerlingen 
individueel maken. Je kunt opdracht 3 
met een cijfer beoordelen.
- De stellingen van opdracht 4 kunnen 
klassikaal besproken worden. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben.

Blz. 12 & 13: Beroemd zijn. Een leven in 
de spotlights.  
Sluit aan bij §2, Wat is geluk?, van 
Perspectief.
Een leven vol glitter en glamour lijkt 
heel aantrekkelijk. Maar er zitten ook 
nadelen aan.. 

- Lees ‘Start’. Welke influencers volgen 
de leerlingen? Op welke manier is het 
leven van die influencers aantrekkelijk? 
Wat lijkt er minder leuk?
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Opdracht 1 is een groepsopdracht. 
- Opdrachten 2 en 3 kunnen individueel 
gedaan worden.
- Opdracht 4 kan ook in een klassenge-
sprek besproken worden. Het filmpje 
https://youtu.be/9D11_hnLgrE van nu.nl 
gaat in op de reis van influencers naar 
Saoedi-Arabië. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
 
Blz. 14 & 15: Wat is geluk (niet)? Wat 
niet gelukkig maakt. 
Sluit aan bij §2, Wat is geluk?, van 
Perspectief.
Wat gelukkig maakt, verschilt misschien 
van mens tot mens. Geldt dat ook voor 
wat niet gelukkig maakt?

- Lees ‘Start’. Heb je WHY Principes al 
besproken? Daarin staat een artikel 
over het democratisch belang van een 
vrije pers en de informatiemaatschappij 
waarin we leven. Hoe verhoudt zich dat 
hiertoe? 
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1. 
- Hier (https://youtu.be/-miTTiaqFlI) vind 
je een TED-Talk van Rolf Dobelli (En-
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Beroemd zijn  
Een leven in de spotlights

Als artiest wil je dat zoveel mogelijk 
mensen je werk zien. Of dat nu gaat 
om nieuwe muziek, een fotocampag-
ne, een serie of een film: je hoopt dat 
mensen je werk waarderen en er meer 
van willen zien. Kortom: je hoopt op een 
‘doorbraak’, en op fans. Maar dat ap-
plaus, die likes en al die aandacht wer-
ken ook verslavend. Zo is het volgens 
Joshua Nolet, zanger van Chef’Special, 
een onbeschrijflijke kick om voor een 
publiek van 50.000 man te staan. Maar 
na afloop kom je weer thuis. Ineens sta 
je niet meer in het middelpunt van het 
universum, maar moet je gewoon je 
bed opmaken, of stofzuigen. ‘De nei-
ging om de kick te verlengen met seks, 
drugs en/of alcohol is groot. Maar dan 
word je de volgende ochtend pas écht 
treurig wakker,’ zegt Joshua. Het is de 
kunst om te ontdekken dat die aandacht 
bij de situatie hoort. En niet bij jou als 
persoon. 

Begeleiding 
Voor veel beroemde mensen is dat 
een ingewikkelde gedachtesprong die 
ze moeten leren maken, om de kloof 
tussen de ‘echte wereld’ en het glit-
ter-en-glamourleven te overbruggen. 
Volgens mediapsycholoog David Giles 
is dat ook heel lastig. Volgens hem is 
het verstandig om als beroemdheid een 

psycholoog te zoeken, die je helpt om je 
te wapenen tegen de druk en constan-
te aandacht van fans. Maar ook om je 
te wapenen tegen alle haat die er via 
sociale media over je uitgestort wordt. 
Iemand die met je meezoekt naar wat 
jou, als persoon, bijzonder maakt. Zon-
der podium of spotlights. 

Keerzijde
Hoewel je fans en volgers nodig hebt 
om beroemd te zijn, kunnen zij ook de 
keerzijde van faam vormen. Fans willen 
graag zo dicht mogelijk bij hun idool in 
de buurt komen. Daarbij gaan sommi-
gen best ver: ze achterhalen het adres 
van hun held en staan voor de deur of 
breken in in zijn huis. 
Ook de onschuldige begroetingen en 
spontane fotomomenten kunnen opbre-
ken. Als je soms niet je dag hebt, moet 
je toch ‘leuk’ doen. Even met vrienden 
uit eten of naar de bios zonder herkend 
te worden, is er niet meer bij. Je bent 
altijd publiek bezit, en kunt zelden een 
privémoment hebben als beroemdheid. 
Dat geldt in het extreme voor mensen 
die dankzij sociale media beroemd zijn 
geworden. Juist omdat zij hun gewone 
leven in beeld brengen, moeten zij altijd 
‘aan’ staan. Zelfs in het weekend, in de 
avonduren of op vakantie. 

Wat hebben Zayn Malik, Camila Cabello, Selena Gomez en Justin 
Bieber gemeen? Stuk voor stuk treden ze op voor duizenden mensen. 
Maar ook hebben ze in het verleden alle vier last gehad van angst- en 
paniekaanvallen, depressies en andere klachten die te maken hebben 
met een veel te hoge werkdruk. De vier artiesten maken duidelijk dat 
er een keerzijde zit aan roem. 

Tekst: Maxine Herinx & Hilde van Halm

•

BRON 1 TEN STRIJDE!
Actrice Jameela Jamil brak door met de 
Netflix-serie The Good Place. Ze besloot 
haar nieuw verworven beroemdheid in te 
zetten om dingen te veranderen. Ze vindt 
het belangrijk dat er in media geen onhaal-
bare schoonheidsidealen en verwachtingen 
voor vrouwen worden gecreëerd. Daarom 
werkt de actrice zelf alleen maar mee aan 
fotoshoots als de bladen beloven niets aan 
haar te zullen photoshoppen. Ook trekt ze 
ten strijde tegen beroemdheden die op 
sociale media dieetshakes aanprijzen, zoals 
Kim Kardashian en Cardi B. Volgens Jamil 
zijn de drankjes ongezond en werken ze als 
laxeermiddelen. Daarnaast zijn deze celebs 
volgens Jamil niet eerlijk: ze zijn niet zo 
slank vanwege die drankjes, maar dankzij 
personal trainers en uitgekiende voedings-
schema’s. Zelf kampte Jameela jarenlang 
met een eetstoornis. Ze hoopt dat haar 
jonge fans dat nooit zal overkomen en zet 
zich daarom in voor ‘body positivity’. Deze 
trend viert ieder lichaam, niet alleen het lijf 
dat aan het perfecte plaatje voldoet.   

1.  Hoeveel mensen willen er bij jou op school graag beroemd worden? 
a. Hou een enquête. Spreek vooraf met je docent af hoe groot deze wordt: beperk je het tot jouw klas,  
jullie leerjaar of pakken jullie het groter aan? 
b. Stel een aantal vragen op om erachter te komen wat jullie medeleerlingen zo aanspreekt (of juist niet) aan beroemd zijn.   
c. Kunnen jullie bepaalde trends ontdekken?

2.  Leidt een leven in de spotlights tot geluk?  
Benoem eerst een aantal voor- en nadelen aan beroemdheid. Geef ten slotte je eigen mening  over deze vraag. 

3.  Horen de nare kanten van roem (weinig privéleven, hoge werkdruk, stalking, haatberichten,  
chantage) nou eenmaal bij een leven in de spotlights?  
a. Bespreek deze vraag in tweetallen.  
b. Zoek een voorbeeld van een beroemdheid die met deze nare kant van roem te maken kreeg.  
Hoe ging hij of zij daarmee om? Waren er volgens jullie ook andere manieren geweest? 

4.  Lees de alinea 'Kritiek' en bron 1. Mogen influencers volgens jou alles aanprijzen of moeten er  regels komen? Wie zou die dan moeten opstellen en controleren of ze worden nageleefd?

 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat zijn de leuke en minder 

leuke kanten aan beroemd zijn?
2. Staat beroemdheid volgens jou 

gelijk aan geluk?
3. Mogen influencers alles aanprij-

zen, of zitten daar grenzen aan?

Veel jongeren dromen van 
een leven als influencer, blijkt 
uit onderzoek. In Groot-Brittannië 
staat ‘influencer’ op de twee-
de plek van droomberoepen, 
gevolgd door YouTuber. Alleen 
‘dokter’ scoort hoger. In de Ver-
enigde Staten zegt 54 procent 
van de jongeren influencer te 
willen worden. Wat lijkt jongeren 
er zo aantrekkelijk aan? Het klinkt 
mooi: geld verdienen met film-
pjes maken en mooie plaatjes de-
len. En intussen krijg je allemaal 
spullen opgestuurd, die je ‘alleen 
maar hoeft aan te prijzen’. Maar 
zo simpel is het niet. Influencers 
moeten hard werken: campagnes 
bedenken, creatief zijn, fotografe-
ren, filmpjes editen. En natuurlijk 
goed je likes en volgers in de 
gaten houden, en in gesprek gaan 
met merken. Ook in je vrije tijd 
ben je altijd bezig met je leven 
delen, weekend of vakantie heb je 
nauwelijks. En de concurrentie is 
groot: maar een klein deel van de 
influencers verdient genoeg om 
te kunnen leven van zijn of haar 
      baan. 
 Bron: RTL Nieuws

Start

check

Kritiek 
Als vlogger of influencer ben je voor 
je inkomen afhankelijk van het aantal 
volgers dat je hebt. Daarom moet iedere 
foto en iedere vlog goed uitgedacht wor-
den. Ook de samenwerking met merken 
is daarbij belangrijk. Vinden volgers de 
reclame niet leuk of niet authentiek? 
Dan gaan ze weg, en verdwijnen de 
inkomsten, samen met de volgers. In-
fluencers die kritiekloos reclame maken 
voor dubieuze zaken, kunnen rekenen 
op flink wat commentaar en negatieve 
aandacht. (Zie bron 1.) Zo was er eind 
2019 kritiek op modellen, acteurs en 

dj’s, die door Saoedi-Arabië waren uitge-
nodigd. Tijdens dit ‘snoepreisje’ maakten 
zij reclame voor het ‘open en hervor-
mingsgezinde land’ Saoedi-Arabië. Toch 
is het streng-islamitische land helemaal 
niet zo open als het pretendeert te zijn: 
homoseksualiteit is bijvoorbeeld niet 
toegestaan, vrouwen zijn bepaald niet 
gelijk aan mannen en het land treedt 
hard op tegen kritische journalisten. Veel 
activisten waren boos op de influencers 
die reclame maakten voor het land; ze 
hadden zich laten omkopen, vonden de 
critici.

© Artem
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Waar ter wereld is  
men het gelukkigst?

Je kent het wel, dat fijne gevoel dat je 
weinig zorgen hebt en dat je kan genie-
ten van alles om je heen. Veel mensen 
beschrijven dit als geluk. Toch lijkt het 
praten over geluk iets vaags. Waar heb 
je het dan precies over? Als we in het 
woordenboek ‘geluk’ opzoeken, dan 
zien we de volgende omschrijving: 
‘tevreden zijn met de huidige levens-
omstandigheden’. Dit geluksgevoel 
gaat samen met emoties als vreugde, 
vredigheid, ontspannenheid en vrolijk-
heid. Zaken die dit geluksgevoel kunnen 
verstoren zijn depressie, overspannen-
heid, woede of verdriet. 

Manieren om geluk te meten
Als we zeggen dat geluk gaat om het 
tevreden zijn met je huidige levensom-
standigheden, hoe zit het dan met de 
verschillende plekken op deze wereld? 
Kun je iets zeggen over de verschillen 
in geluk tussen landen? Verschillende 
wetenschappers hebben zich hierover 
gebogen. In Bhutan liet de koning in 
1972 het Bruto Nationaal Geluk ont-
wikkelen. Dit is een manier om geluk 
te meten per land. Bij deze methode 
kijk je niet alleen naar het bruto-inko-
men van een land, maar ook naar het 
nationale geluk. Hoe precies? Door te 
kijken hoe eerlijke en duurzame soci-
aaleconomische ontwikkeling bevorderd 

wordt, hoe culturele waarden bevorderd 
en behouden worden, hoe omgegaan 
wordt met het natuurlijke milieu en of 
ondernemingen goed bestuurd wor-
den. Kortom: vinden mensen dat het in 
hun land goed geregeld is, en dat alles 
eerlijk verloopt?  

Happy Planet Index
Tegenwoordig kijkt men vaak naar de 
Happy Planet Index van de New Eco-
nomics Foundation. Dit is een rang-
schikking van landen op basis van 
hoe gelukkig men is. De Happy Planet 
Index is een lijst van 140 landen, die 
weergeeft waar men het gelukkigst is. 
Bovenaan staan Costa Rica en Mexico, 
onderaan staan Tsjaad en Luxemburg. 
Nederland staat in deze index op de 18e 
plaats. Men kijkt in deze index naar vier 
indicatoren: welzijn, levensverwachting, 
ongelijkheid en de ecologische voet-
afdruk. Bij welzijn wordt gemeten hoe 
blij mensen zijn met hun leven, op een 
schaal van nul tot tien. Bij levensver-
wachting wordt gekeken naar cijfers van 
de VN. Vervolgens wordt de ongelijkheid 
tussen mensen binnen een land meege-
nomen. Deze data worden vervolgens 
vermenigvuldigd en gedeeld door de 
ecologische voetafdruk: de gemiddelde 
impact die een inwoner van een land 
heeft op het milieu. (Zie afbeelding.)

Je zal het zo af en toe in het nieuws horen: ‘Nederlandse jeugd scoort 
hoog op internationale gelukslijstjes’. Of: ‘Jongeren in Nederland zijn 
minder gelukkig dan ouderen.’ Hoe komen ze aan zulke cijfers? En wat 
wordt er dan precies onderzocht?

Tekst: Peter de Jong

Geluk in cijfers

Er wordt dus gekeken hoe gelukkig 
men zich voelt, hoe lang men kan leven, 
of men zich gelijk behandeld voelt en 
of de wereld nog lang blijft bestaan, 
zodat de generaties na ons ook nog 
gelukkig kunnen zijn. Het land dat deze 
indicatoren in goed evenwicht heeft en 
dan gemiddeld het hoogst scoort, staat 
hoog in deze index. Nederland scoort 
vooral op het gebied van de ecologische 
voetafdruk laag en staat daardoor niet in 
de top 10. 

Five Ways to Wellbeing 
De New Economics Foundation heeft 
niet alleen een index voor landen 
gemaakt, maar ook voor personen. Ze 
kijken binnen hun Five Ways to Wel-
lbeing naar vijf pijlers die bijdragen 
aan geluk. Deze pijlers kunnen jou 
helpen om je gelukkiger te voelen. De 

eerste pijler is: wees bewust. Hier 
wordt mee bedoeld dat je je bewust 
bent van de wereld om je heen en dat je 
ervan geniet. De volgende pijler is: blijf 
leren. Stop nooit met leren, maar blijf 
jezelf uitdagen. De derde pijler is: wees 
actief. Zorg voor lichamelijke beweging. 
De vierde pijler is: verbind. Leef niet 
alleen, maar zoek contact met buren, 
vrienden en familie en draag zo bij aan 
een betere wereld. De laatste pijler, ten 
slotte, is: geef. Denk niet alleen aan 
jezelf, maar geef ook eens iets weg 
aan een ander. Ook zo draag je iets bij 
aan een betere wereld. Door aandacht 
te besteden aan deze vijf pijlers kun 
je, waar ter wereld je je ook bevindt, 
gelukkig zijn en gelukkiger worden. Dit 
omdat geluk ten diepste niet ontstaat 
uit spullen en bezit, maar uit de manier 
waarop je leeft en in het leven staat.

BRON 1 HOE MEET JE GELUK?
Wat is geluk? Is het een gevoel van doel, 
betekenis en eigenwaarde? Of is geluk de 
stroom van plezierige gevoelens die een 
mens van moment tot moment ervaart? De 
economen Alex Bryson en George Mac-
Kerron kiezen voor de laatste definitie van 
geluk. Ze ontwikkelden de app Mappiness 
die tienduizenden Britten een paar keer per 
dag een pushberichtje stuurde, met de vraag 
hoe gelukkig de gebruiker op dat moment 
was, en wat diegene op dat moment deed. 
Zo ontstond er een database met miljoenen 
waarnemingen over activiteiten en geluks-
beleving. De resultaten laten weinig ruimte 
voor twijfel. Het minst gelukkig zijn we als 
we ziek op bed liggen. Direct daarna komt 
werken of studeren. Een beetje gelukkig 
worden we van slapen, lezen en internetten. 
Van sporten, tuinieren en museumbezoek 
gaat het geluk zo’n 8% omhoog. Theater- en 
concertbezoek levert ruim 9% extra geluk. 
Net als dansen. Maar niets haalt het bij een 
potje vrijen. Het geluk schiet daarvan maar 
liefst 14% omhoog.

•
1. Bereken je eigen Happy Planet Index-score door middel van de test op whymagazine.nl en   beantwoord de volgende vragen:
 a. Waar scoor jij goed in? Herken je dat bij jezelf?
 b. Waar scoor jij minder goed in? Herken je dat bij jezelf?
 c. Wat ga jij doen om gelukkiger te zijn? 

2. Nederland is een welvarend land waar de meeste mensen in luxe leven. 
 a. In de tekst staan een aantal voorbeelden waardoor mensen gelukkig kunnen zijn. Hoe zie je deze zaken terug   in Nederland?
 b. In de tekst lees je ook over kenmerken die geluk in de weg staan. Waar zie je deze zaken terug in Nederland? c. Wat herken jij het meest in je eigen leven, de zaken die zorgen voor geluk of juist de zaken die geluk in de weg   staan?

3. Betoog schrijven.
 Is geluk voor jou belangrijk? Of juist helemaal niet? Schrijf een betoog van 500 woorden over de stelling:  ‘Geluk is voor mij het belangrijkste in het leven.'

4. Geef een argument vóór en een tegen de volgende stellingen en bespreek deze in de klas. 
 a. ‘Echt geluk vind je pas als je dit kunt delen.’
  b. ‘Geluk najagen is dom, het is namelijk een illusie dat je het blijvend zult vinden.’
       c. ‘Zonder de luxe die ik nu gewend ben, zou ik niet gelukkig kunnen zijn.’

De formule van de Happy Planet Index

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat houdt de term 'geluk' in?
2. Op welke manieren wordt 

onderzocht waar mensen het 
gelukkigst zijn?

3. Hoe verhoudt jouw geluk zich 
tot dat van anderen?

4. Hoe kun je jouw leven en dat 
van mensen om je heen geluk-
kiger maken?

Elke vier jaar wordt er onde- 
rzoek gedaan naar het welzijn 
en de gezondheid van school-
gaande jongeren in Europa en 
Noord-Amerika. Internationaal 
gesproken staan Nederlandse 
scholieren in de top 3 van de we-
reldranglijst. Volgens onderzoe-
ker Margreet de Looze heeft dat 
veel te maken met de mate van 
gendergelijkheid in ons land: De 
gelijke behandeling van mensen 
van verschillend geslacht, gender 
of seksuele geaardheid. De ge-
lijkheid blijkt bijvoorbeeld uit het 
aantal werkende vrouwen, gelet-
terdheid, vrijheden en gezondheid 
van vrouwen. ‘Meisjes zijn ge-
lukkiger in gendergelijke landen,’ 
zegt De Looze. ‘Maar datzelfde 
geldt voor jongens. Uit eerder on-
derzoek blijkt dat dit deels komt 
omdat jongeren in deze landen 
betere sociale relaties hebben 
met hun ouders en vrienden. 
Sociale steun is een belangrijke 
voorspeller van welzijn.’ Zo’n 35% 
van de Nederlandse jongeren 
ervaart wel een grote druk door 
schoolwerk. Daar spelen ouders 
ook een rol in: 
 ‘Veel ouders leggen druk op hun 
kinderen om zo goed mogelijk te 
     presteren,’ zegt De Looze.
 Bron: mediator.zonmw.nl
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Wat níét gelukkig maakt

Veel mensen verwachten dat ze geluk-
kig worden, als ze eenmaal bepaalde 
dingen zullen hebben: een tweede huis 
in Frankrijk, of de perfecte relatie. Of als 
ze het ideale gewicht, de juiste hoe-
veelheid spiermassa, of de top van de 
Mount Everest bereikt hebben. De tips 
en aanwijzingen die Google selecteert, 
gaan vaak over gelukkig zijn. Geluk 
wordt beschouwd als iets waar je aan 
kunt werken. Dankbaar zijn, optimistisch 
en positief in het leven staan – als je je 
daarin oefent, heb je een grotere kans 
om gelukkig te zijn. 

Geld
Het is inmiddels ook bekend waar je 
níét gelukkig van wordt. Geld, bijvoor-
beeld, ook al hebben veel mensen de 
droom om een keer de loterij te winnen. 
Toch blijkt uit allerlei onderzoek, dat 
een inkomen van tussen de 4000 en 
4500 euro netto per maand het ideale 
inkomen is. Dat is wel iets meer dan 
het modale (het meest voorkomen-
de) salaris, maar het is wat anders dan 
superrijk zijn. Mensen die bijvoorbeeld 
6000 euro per maand te besteden heb-
ben, ervaren meer stress, willen steeds 
maar meer verdienen en hebben minder 
goede vriendschapsbanden. ‘We zien 
ook dat mensen dure dingen kopen, om 

gebrek aan echt geluk te compenseren,’ 
zegt onderzoeker Lieven Annemans. Je 
voelt je prettig als je zonder problemen 
je vaste lasten kunt betalen. Maar meer 
geld maakt minder gelukkig.  

Vergelijken
Als er één ding is waar je gegarandeerd 
óngelukkig van wordt, dan is dat jezelf 
vergelijken met anderen. Er is immers 
altijd wel iemand te vinden die het beter 
lijkt te hebben dan jij. Stralender tanden, 
een leukere tas, een gezelliger vrien-
denclub… De filosoof Frédéric Lenoir 
(1962) schrijft in zijn boek Over geluk 
dat ons geluk altijd relatief lijkt. Hoe wij 
onze eigen situatie waarderen, wordt 
beïnvloed door het vergelijken met 
de situatie van mensen in onze buurt. 
Het is beter voor je geluksgevoel om 
je situatie te beoordelen naar je eigen, 
innerlijke maatstaven. Laat prestaties 
van anderen geen invloed hebben op je 
gevoel van eigenwaarde. Steeds meer 
mensen geven aan wel een beetje klaar 
te zijn met alle gladde en strakke foto’s 
op sociale media, bijvoorbeeld. Ook al 
sta je nog zo stevig in je schoenen, toch 
kunnen die beelden van ogenschijnlijk 
perfecte lichamen je zelfvertrouwen 
verkleinen.

‘Google, hoe word ik gelukkig?’ Binnen een seconde staan er bijna 
veertig miljoen antwoorden op je te wachten. Honderd tips, eenen-
twintig aanwijzingen, de top vijf van wat mensen gelukkig maakt, ‘de 
enige echte stap naar écht gelukkig zijn’ – als je het overzicht moet 
geloven, zou je nooit meer een sippe dag hoeven te beleven. 

Tekst: Hilde van Halm

Wat is geluk (niet)?

‘belangrijk nieuws’, dat op een andere dag 
niet aan de orde zou zijn gekomen. Later 
vroeg hij zich af: Begrijp ik de wereld nu 
beter? En neem ik nu betere beslissin-
gen? Op beide vragen was het antwoord: 
nee. En dus stopte hij met nieuws lezen. 
In plaats daarvan leest hij boeken en volgt 
hij cursussen over onderwerpen waar hij 
meer van wil weten. ‘Ga de diepte in, in 
plaats van de breedte,’ zegt Dobelli. 

Nieuws
Zoals ook in het stukje bij 'Start' blijkt: 
het nieuws volgen maakt je niet blij. 
De Zwitser Rolf Dobelli stopte er dan 
ook helemaal mee in 2010. Daarvoor 
was hij een verwoed krantenlezer en 
keek elke avond naar het tv-journaal. 
Hij vond het best vreemd dat de krant 
altijd even dik was en het nieuws altijd 
even lang duurde. Op een dag waarop 
er weinig gebeurt, wordt iets kleins dan 

1.  Interview elkaar twee aan twee over de volgende vragen: 
a. Hoe gelukkig ben je?  
b. In hoeverre kun jij jezelf gelukkig maken?  
c. Welke dingen zorgen juist niet voor geluk? 

2.  Lees bron 1.  
a. Bezoek de site van soChicken en bekijk de pagina over ‘gelukkig zijn’. 
b. Welke tips vind je nuttig? 
c. Wordt jouw geluk groter als je deze site bezoekt? Waarom wel of niet?

3.  Lees 'Start' en de alinea ‘Nieuws’.  
    Schrijf een betoog van ongeveer 300 woorden, waarin je reageert op de volgende stelling:         ‘Voor het welzijn van de mensheid zou het beter zijn als kranten verboden zouden worden.'

•

BRON 1 SOCHICKEN 
Jelle Hermus beheert sinds 2004 de website 
soChicken. Hierop deelt hij zijn levenslessen, 
tips en inspiratie. Volgens hem draait het 
leven om vrijheid, blijheid en betekenis, en 
hij wil laten zien hoe je dat eenvoudig kunt 
bereiken. Jaarlijks bezoeken zo’n 9 miljoen 
mensen zijn site en ontvangen 140.000 
mensen zijn wekelijkse nieuwsbrief. Daar-
naast geeft hij cursussen en schrijft hij 
boeken over ‘de korte route naar een leuker 
leven’. En, zo belooft hij op zijn site, als je 
hem tegenkomt, krijg je een free hug. Alle 
lezers van zijn site hebben daar recht op, 
vindt hij.

 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waar word je volgens onder-

zoek níét gelukkig van? Hoe 
komt dat?

2. Maakt geld gelukkig? In welke 
opzichten wel en niet?

3. Wat is het gevaar van jezelf 
vergelijken met anderen?

4. Geven de media een goede 
afspiegeling van hoe het gaat 
met de wereld? Hoe komt dat?

Hoe vind je dat de wereld 
eraan toe is? Kom maar door 
met je waslijst: de klimaatcrisis, 
de zorg die onbetaalbaar wordt, 
oorlogen, enge virussen, hon-
gersnood, discriminatie…  Wat 
een puinhoop is het; dat krijg je 
iedere dag mee van het nieuws. 
Maar, wat als je het nieuws niet 
volgt? Stel dat je alleen wat in je 
omgeving had rondgekeken, de 
cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek had bekeken 
en die van de Wereldbank. Dan 
zou je zeggen dat het allemaal 
prima gaat! In 2019 groeide de 
wereldeconomie met 1,5%, nam 
de levensverwachting wereldwijd 
met 140 dagen toe, ontsnapten 
tientallen miljoenen mensen 
aan extreme armoede en daalde 
zowel de kinder- als de moeder-
sterfte. In 1920 waren er bijna een 
half miljoen ‘klimaatgerelateerde’ 
doden, in 2019 waren dat er min-
der dan 10.000. Waarom horen we 
zo weinig over deze vooruitgang? 
Volgens Ralf Bodelier, een van de 
oprichters van de site World in 
progress, komt dat omdat voor-
uitgang langzaam, stap voor stap 
gaat. Elke dag opnieuw. Vooruit-
gang is de regel. Uitzonderingen 
     daarop komen in het nieuws. 
 Bron: worldinprogress.nl
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gelstalig, 4’58) waarin hij vier redenen 
geeft waarom je moet stoppen met het 
kijken naar nieuws.
- Bespreek met de klas of er nog 
een verschil is op welke manier je je 
nieuws vergaart. Zou het Journaal 
(met beelden) meer impact hebben op 
je geluksgevoel dan het lezen van de 
krant? Hoe zou de wereld eruit zien als 
iedereen zou stoppen met het volgen 
van nieuws?
- De opdrachten zijn individueel te 
maken.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben. 
 
Blz. 16 & 17:Altruïsme. Een ander hel-
pen zonder er zelf beter van te worden. 
Sluit aan bij §2, Wat is geluk?, van 
Perspectief.
Regelmatig moet je de afweging maken 
tussen eigen belang met snelle winst, 
of algemeen belang met een onzekere 
uitkomst. Waarom zou je iets voor een 
ander doen dat tegen je eigen belang 
ingaat?

- Lees ‘Start’. Je vindt bijvoorbeeld hier: 
https://decorrespondent.nl/11010/wat-
er-gebeurt-als-bill-en-melinda-gates-
zich-niet-op-software-maar-spiraaltjes-
storten/2210901441870-535dc9e6 een 
kritisch achtergrondartikel over de 
Gates Foundation. Aansluitend kun je 
opdracht 1, inclusief filmpje, klassikaal 
bespreken.
- Lees het vervolg van het artikel.
- Controleer of de leerlingen de stof 
begrijpen. In het artikel wordt verwezen 
naar een schema dat je via whymaga-
zine.nl kunt openen. Dit schema kan 
helpen om het prisoner’s dilemma nog 
wat inzichtelijker te maken.
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Een ander helpen zonder 
er zelf beter van te worden

Het bewijs dat de politie in handen heeft 
voor de drugshandel is niet heel solide. 
Met een goede advocaat zal je daar vast 
onderuit kunnen komen. Daarom vraagt 
de politie jou of je tegen je vriend wilt 
getuigen. In ruil daarvoor word je niet 
vervolgd voor de woninginbraak. Wat te 
doen? Je kunt ervan uitgaan dat aan je 
vriend dezelfde deal is voorgelegd. Als 
jullie allebei zwijgen, dan krijgen jullie 
hooguit één jaar voor de woninginbraak. 
Maar wat als jij zwijgt, terwijl de ander 
praat? Dan krijgt je vriend strafvermin-
dering en moet jij de hele rit uitzitten. 
De kans is dus groot dat je allebei je 
zegje doet, waardoor jullie allebei zes 
jaar moeten zitten. Eigenlijk de uitslag 
die voor jullie allebei niet gunstig is.

Eigen en algemeen belang
Dit voorbeeld beschrijft het welbekende 
prisoner’s dilemma. Het is te hopen 
dat je nooit daadwerkelijk voor het priso-
ner’s dilemma komt te staan. Maar vari-
anten erop kom je wel tegen. Regelma-
tig moet je de afweging maken tussen 
eigen belang met snelle winst, of het 
algemeen belang met een onzekere 
uitkomst. Bij dat laatste weet je niet of 
en wanneer je ‘terugbetaald’ wordt. Als 
je kiest voor het algemeen belang, wint 
iedereen er (iets) bij. Stel je voor dat je 
met de bus of met de auto naar je werk 
kunt gaan. De bus doet er tien minuten 
langer over dan de auto. Maar als meer 

mensen de auto nemen, ontstaan er 
files waar ook de bus last van heeft. 
Ongeacht wat anderen doen, het is 
voor jezelf altijd beter om de auto te 
nemen. Terwijl de grootste winst te 
behalen is als iedereen met de bus 
zou gaan. (Zie whymagazine.nl.) 

Altruïsme
Waarom zou je iets voor een an-
der doen dat tegen je eigen belang 
ingaat? Het is een onderwerp waar 
filosofen zich al lang mee bezighou-
den. Zij stellen de vraag of altruïsme 
– onbaatzuchtig zijn, iets doen voor 
een ander zonder er zelf beter van 
te worden – wel werkelijk bestaat. 
Evolutionair bekeken lijkt het hele-
maal niet handig om altruïstisch te 
zijn. Door egoïstisch te zijn, vergroot 
je immers je eigen overlevingskan-
sen. Als je het zo bekijkt, zou onbaat-
zuchtigheid vooral ingegeven worden 
door een bepaalde moraal, of een 
sterke sociale code. Iets aangeleerds 
dus. En niet aangeboren. Maar er zijn 
ook dieren die onbaatzuchtig gedrag 
vertonen. Zo belagen bijen een indrin-
ger in hun bijenkorf en steken hem 
dood, al betekent dit dat zij zelf ook 
het loodje leggen. Vampiervleermui-
zen delen voedsel met vleermuizen 
die te weinig hebben kunnen van-
gen. Dat gaat wel ten koste van hun 
eigen vitaliteit. In een sterke sociale 

Stel je voor dat je samen met een vriend een drugshandeltje hebt. De 
zaken zijn een tijd lang goed gegaan, maar nu zijn jullie toch opge-
pakt. Bovendien leggen jullie vingerafdrukken een verband met een 
woninginbraak van vorig jaar. Met elkaar goed voor zeven jaar gevan-
genisstraf.

Tekst: Hilde van Halm

Altruïsme

taakverdeling kwamen. Sommige gaven 
hiervoor hun vermogen tot reproductie 
op – een heel hoge prijs om te betalen. 
Maar uiteindelijk had elke cel baat bij de 
taakverdeling. 
De groep is beter af als iedereen een 
concessie doet. Voor elk individu is het 
aanlokkelijk om hiervan te profiteren, 
maar om zelf niks te geven. Maar als 
het eigenbelang overstegen wordt, is 
uiteindelijk iedereen beter af. 

Ontleend aan: 'Altruïsme uit eigenbelang,' Nemokennislink.nl

BRON 1  VRIENDSCHAP
Vriendschap is een integraal onderdeel van 
het goede leven, zeiden de oude Aristoteles 
en Epicurus al. Maar staan vriendschappen 
alleen maar ten dienste van ons geluk en 
ons goede leven? Zijn we aardig voor een 
vriend, om ons zelf beter te voelen? Wordt 
ook vriendschap uiteindelijk in stand gehou-
den door egoïstische motieven?
Volgens de antieke filosofen is de tegen-
stelling tussen egoïsme en altruïsme in 
vriendschap een ‘vals dilemma’. Bij ware 
vriendschap wordt andermans belang je 
eigen belang. Een echte vriend is een deel 
van jezelf, als een ‘tweede ik’. Doe ik iets 
voor een vriend, dan doe ik het niet voor 
iemand anders, maar ook niet voor mijzelf. 
Als er geen onderscheid is tussen ‘ik' en 'de 
ander’ dan heeft de tegenstelling egoïsme/
altruïsme geen betekenis meer. 
Bron: sg.uu.nl 

•

structuur en bij een hoge graad van 
onderlinge verwantschap zullen dieren, 
maar ook mensen, sneller bereid zijn 
zich altruïstisch te gedragen. 

Evolutionaire kracht
Biologisch onderzoek laat zien dat altru-
isme juist een drijvende kracht is achter 
belangrijke evolutionaire overgangen. 
Het sterkst zie je dit aan de overgang 
van eencelligen naar meercellige orga-
nismen. Voor deze ontwikkeling was 
het nodig dat de cellen tot een nieuwe 

1.  Lees ‘Start’ over Bill Gates. 
a. Vind je Bill Gates een altruïstisch persoon? Vertel waarom wel of niet. 
b. Onderzoek welke kritiek er bestaat op de Giving Pledge en op de Gates foundation, de liefdadigheidsorga-nisatie van Bill en Melinda Gates. Zie bijvoorbeeld het filmpje Philantropy is a scam via whymagazine.nl. c. Is je standpunt van vraag 1a hierdoor veranderd? Zo ja, hoe?

2. ‘Als het eigen belang wordt overstegen, is uiteindelijk iedereen beter af,’ staat er in de tekst.  Is  er dan nog sprake van zuiver altruïsme?
 a. Bespreek met een groepje van vier wat ‘zuiver altruïsme’ inhoudt en of er ooit sprake is van zuiver altruïsme. b. Probeer met elkaar een voorbeeld van zuiver altruïsme te bedenken en beschrijf dat. Ruil dat voorbeeld  met een ander groepje en bespreek het opnieuw. 
 c. Bespreek de conclusies klassikaal.

3. Lees bron 1 en schrijf hierop een reactie. 
 a. Ga hierbij in op de stelling dat er bij vriendschap geen onderscheid meer is tussen jezelf en de ander.  b. Geef ook aan of door het opheffen van die tegenstelling ook de tegenstelling altruïsme/egoïsme wordt  opgeheven.

      4. Lees de alinea 'Altruïsme'. Waarom zijn een sterke sociale structuur en een hoge mate van         verwantschap bevorderlijk voor altruïstisch gedrag? 

 

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is het prisoner's dilemma? 

Kun je dit met een voorbeeld 
uitleggen?

2. Waarom is de uitkomst van het 
prisoner's dilemma vaak on-
gunstig?

3. Wat is altruïsme?
4. Bestaat zuiver altruïsme?

Bill Gates is een van de 
rijkste mensen ter wereld. 
Maar ook een van de meest vrij-
gevige. In augustus 2017 doneer-
de hij bijna 4 miljard euro aan een 
goed doel. Boven op de 35 miljard 
die hij al eerder gegeven had. Sa-
men met zijn vrouw Melinda zet 
Gates zich al jaren in om armoe-
de uit de wereld te helpen. Ze 
hebben gezworen om meer dan 
de helft van hun totale vermogen 
aan goede doelen te schenken. 
Ze legden deze belofte vast in 
The Giving Pledge. Ze riepen 
miljardairs wereldwijd op om ook 
meer dan de helft van hun vermo-
gen af te staan aan liefdadigheid. 
Intussen hebben 183 van de aller-
rijksten ter wereld, uit 22 landen, 
dat al gedaan. 
Het is natuurlijk een prachtige be-
lofte om meer dan de helft van je 
fortuin weg te geven. Maar hij is 
ook makkelijk gedaan als je nog 
steeds een fortuin overhoudt. In 
      het geval van Gates: een 
 vermogen van 86 miljard 
      dollar. 
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- Je kunt voor een actueel voorbeeld 
van dit dilemma verwijzen naar de 
corona-crisis en het hamsteren van 
toiletpapier. Of het binnenblijven ter 
bescherming van een (wellicht abstrac-
te) groep kwetsbare mensen. Welke 
afwegingen hebben leerlingen hierin 
gemaakt? Is het moeilijk om rekening 
te houden met het algemeen belang? Is 
daadwerkelijk iedereen dan beter af?
- Lees bron 1.
- Opdracht 1 kunnen leerlingen zelfstan-
dig maken, maar ook klassikaal bespro-
ken worden.
- Opdracht 2 is groepswerk.
- Opdracht 3 kunnen leerlingen zelfstan-
dig maken.
- Opdracht 4 kunnen leerlingen zelfstan-
dig maken, maar is best lastig. Door 
deze opdracht klassikaal te bespreken, 
kun je beter controleren of de leerlin-
gen de opdracht inderdaad begrijpen.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 18 & 19: Zelfhulp. Geluk uit een 
boekje 
Sluit aan bij §3, Wegen naar geluk, van 
Perspectief. 
Tips uit verschillende zelfhulpboeken 
om het beste uit jezelf en je leven te 
halen.

- Lees ‘Start’. Lezen leerlingen wel eens 
van zulke boeken? Of hun ouders?
- Lees het vervolg van het artikel. Welke 
tip vinden de leerlingen bruikbaar? En 
welke helemaal niet? Is het een artikel 
een aanbeveling om wel eens een ‘zelf-
verbeteringsboek’ te lezen? 
- Kun je wel een betere versie van jezelf 
worden? Voer hierover een filosofisch 
gesprek met de klas. Een handleiding 

19

18

Laten we beginnen met wat tips tegen 
uitstelgedrag. Je weet al weken dat je 
een werkstuk of een presentatie moet 
maken en toch begin je er altijd weer 
veel te laat aan. Dat geeft wekenlang 
een ontevreden gevoel, want er zeurt 
op de achtergrond constant iets wat 
nog gedaan moet worden. Vervolgens 
heb je flink wat stress, omdat je ineens 
te veel in een te korte tijd moet doen. 
De oplossing? Gewoon beginnen! Niet 
wachten op inspiratie (die komt pas als 
je begint), of tot je hoofd ernaar staat 
(want dat staat er nooit naar), of tot je 
er zin in hebt (in een werkstuk maken? 
Haha). ‘Motivational speaker’ Brian Tracy 
heeft nog een mooie tip: ‘Slik de kikker!’ 
In zijn gelijknamige boek legt hij het zo 
uit: ‘Je kikker is je grootste, belangrijk-
ste taak. Dat wat je – als je niet ingrijpt 
– hoogstwaarschijnlijk uitstelt. Tegelij-
kertijd is het ook de taak die de grootste 
positieve impact op je dag en je leven 
kan hebben.’ Dus vraag je af welke taak 
je het spannendst vindt. Waar hangt het 
meest van af? Begin daar dan mee. Al 
is het maar een eerste begin. Al is het 
maar een half uurtje. Begin!

Laat je niet afleiden
Focus, concentratie – dat zijn je grote 
vrienden als je iets voor elkaar wilt 
krijgen. Dus het begin van het begin-
nen is om je telefoon op stil te zetten, 
zodat je niet afgeleid wordt door die 
continue stroom van meldingen. Zet 
een kookwekker op bijvoorbeeld 25 
minuten. Beloof jezelf dat je in die 25 

minuten doet wat je moet doen. Als 
de wekker gaat, loop dan vijf minuten 
rond, of ga een kopje thee halen. En 
zet dan weer de kookwekker voor 
nog eens 25 minuten. Je zal versteld 
staan wat je in die tijd kunt doen! 
Het idee is afkomstig van Francesco 
Cirillo. Hij noemde het de 'pomo-
doro'-techniek. Zijn kookwekker had 
namelijk de vorm van een tomaat, en 
dat is ‘pomodoro’ in het Italiaans. 

Doe wat je leuk vindt
Heb je stress over je studiekeuze? 
Ben je op zoek naar de studie die je 
de beste baan of de meeste roem 
op zal leveren? Paul Graham advi-
seert je om dat vooral niet te doen. 
In zijn boek How to do what you love 
vraagt hij je om je voor te stellen wat 
je zou doen, als je helemaal maling 
zou hebben aan wat anderen over je 
denken. Wat doe je het liefst? Waar 
bloei je van op? Als je vooral bezig 
bent met wat anderen van je vinden, 
met aanzien en prestige, dan kom je 
waarschijnlijk nooit tot dat waar jouw 
hart sneller van gaat kloppen, tot wat 
bij je past, tot dat wat jij de wereld te 
bieden hebt. 

Denk niet aan je dromen
Stel je hebt de diepe wens om slank, 
gespierd en supergezond door het 
leven te gaan. Je neemt een abon-
nement op de sportschool, eet je 
groenten en fruit en laat de chipszak-
ken aan je voorbijgaan. Je werkt je in 

Geluk kan je overkomen, maar je kunt er misschien zelf ook iets aan 
doen. Dat is het uitgangspunt van zelfhulpboeken. Om beter, succes-
voller en gelukkiger te worden. In dit artikel worden een aantal van 
die zelfhulpboekentips aan je doorgegeven. Want waarom zou je zelf 
opnieuw het wiel moeten uitvinden?

Tekst: Hilde van Halm
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Zelfhulp

het zweet. En na zes maanden ben je 
nog geen 10% van degene die je zou 
willen zijn. Je oefent je suf op je gitaar, 
maar na een jaar lessen klinkt het nog 
nergens naar. Je bent elke dag op het 
basketbalveldje, maar toch gaat lang 
niet elk schot echt in de basket. Wat 
doe je dan? Je geeft het op. Omdat de 
werkelijkheid mijlenver verwijderd is 
van je dromen. Jammer! Je droom zit 
je duidelijk in de weg. Het helpt als je 
het ziet als het bouwen van een huis. 
Je kunt eindeloos fantaseren over een 
villa, maar het is beter om te denken 
als een bouwvakker zonder dromen. 
Als je elke dag je bakstenen stapelt, 

dan komt er uiteindelijk een huis. Denk 
niet aan je dromen, maar deel ze op in 
één haalbaar doel per dag. Dit adviseert 
Tim Urban in zijn zelfhulpblog Wait but 
why?. 

Alle hiergenoemde tips zijn ontleend 
aan artikelen die journalist Ernst-Jan 
Pfauth voor De Correspondent schreef 
over ‘zelfverbetering’. Wie weet geven 
ze jou ook net dat zetje om een ‘betere 
versie van jezelf’ te worden. En zou dat 
er niet toe kunnen leiden dat je tegelijk 
ook een gelukkiger versie van jezelf 
wordt?

1.  Is geluk maakbaar, of iets wat je overkomt? Bespreek in een groepje van vier.  
a. Bespreek een paar voorbeelden over dit onderwerp uit jullie eigen levens. 
b. ‘Vertaal’ jullie uitkomst in een pakkende spreuk, of slogan. 
c. Deel dit inzicht met de rest van de klas (of met de hele school via de schoolkrant?).

 
2. Kijk op whymagazine.nl naar het filmpje van Sanny Verhoeven, waarin zij een gesproken recensie   geeft van acht verschillende boeken over geluk. 
 Bespreek in je groepje welke van deze boeken interessant voor jullie zouden kunnen zijn en waarom.

3.  Lees bron 1.  
a. Houd voor jezelf een week zo’n ‘dankboek’ bij in je schrift. Schrijf elke avond drie dingen op waar je dankbaar voor bent en waarom je dat bent. 
b. Schrijf aan het eind van die week een reflectie op wat je gedaan hebt. Wat heeft het je gebracht?

•

BRON 1 DANKBAARHEID 
Na het bestuderen van al die zelfhulpboe-
ken schreef Ernst-Jan Pfauth uiteindelijk zelf 
een boek. We weten wel wat ons gelukkig 
maakt, zo dacht hij: tijd doorbrengen met 
mensen die je dierbaar zijn, en een motiva-
tie binnen in jezelf vinden, maar we leven 
er niet naar. We vergeten het net zo vaak 
als we het bedenken. Om ons heen willen 
media en marketingmensen ons laten ge-
loven dat we rijkdom, macht en populariteit 
willen. Maar dat zijn nu net de dingen waar 
je nooit genoeg van hebt; je wilt altijd maar 
meer. Daarom pleit Ernst-Jan ervoor om een 
dagelijks ritueel te starten. Als iets dagelijks 
terugkeert, dan vergeet je het niet. Als er 
één ding uitsprong uit alles wat hij geleerd 
had, dan was het dit: dankbare mensen zijn 
gelukkiger mensen. Daarom maakte hij een 
Dankboek, waarin je elke dag kunt schrijven 
wat je dankbaar maakt en waarom. 
Bron: pfauth.com/boek
 

Geluk uit een boekje

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is het nut van zelfhulpboe-

ken?
2. Kun je geluk uit een boek halen?
3. Wat heeft dankbaarheid met 

geluk te maken?

Journalist Ernst-Jan Pfauth 
las jarenlang allerlei wetenschap-
pelijk onderbouwde zelfhulpboe-
ken. Want, zo vertelde hij, in een 
goed zelfhulpboek staat wijsheid 
waar je zelf jaren over zou heb-
ben om die te vergaren, handig 
samengevat. Met zelfhulp haal 
je meer uit je leven. Zelfs uit de 
meest verschrikkelijke boeken 
– want die zijn er volop in dit gen-
re – haalde hij waardevolle tips. 
Zoals uit het boek Secrets of the 
millionaire mind van T. Harv Eker. 
Daarin staat bijvoorbeeld: 'Al, en 
ik bedoel werkelijk ál, het geld 
dat je vindt of ontvangt, moet 
je enthousiast vieren. Schreeuw 
het uit: Ik ben een geldmagneet. 
Dank je, dank je, dank je!' Dat 
klinkt tamelijk treurig en het is 
ook geen goede tip. Maar toch 
haalde Ernst-Jan uit dit boek aan-
wijzingen om goed te budgette-
ren, waardoor hij nooit meer rood 
staat aan het eind van de maand. 
Ernst-Jan noemt het overigens 
gen 'zelfhulp' maar 'zelfverbete-
ring’. Want je hoeft niet per se een 
probleem te hebben, om een 
      betere versie van jezelf te 
 worden.
     Bron: De Correspondent
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voor een filosofisch gesprek vind je 
hier: https://www.whymagazine.nl/
docenten. 
- Opdracht 1 en 2 bespreken leerlingen 
in een groepje. De uitkomsten kunnen 
klassikaal besproken worden.
- Opdracht 3 laat leerlingen een week 
lang een ‘dankboek’ bijhouden. Hun 
reflectie hierop kun je met een cijfer 
beoordelen.
- ‘Check’ is een controle of de leerlin-
gen het artikel begrepen hebben. 

Blz. 20 & 21: Simplify your life. Minder 
spullen, meer geluk. 
Sluit aan bij §3, Wegen naar geluk, van 
Perspectief.
Als je je leven kunt versimpelen, heb je 
minder stress en voel je je gelukkiger. 

- Lees ‘Start’. Hebben leerlingen een 
papieren agenda? Wat doen zij om 
overzicht te houden en te plannen? 
Plannen ze ook tijd in om vrij te zijn? En 
hoe ziet vrij zijn er voor hen uit?
- Lees het vervolg van het artikel. 
Spreekt het idee van een sober, een-
voudig bestaan leerlingen aan? Waar-
om wel of niet? Je kunt met de klas 
een filosofisch gesprek voeren over de 
vraag wat materiële zaken bijdragen 
aan geluk. Een handleiding voor een 
filosofisch gesprek vind je hier: https://
www.whymagazine.nl/docenten. 
- Lees met elkaar bron 1. Controleer 
of de leerlingen de termen chronos 
en kairos begrijpen en kunnen onder-
scheiden. Een artikel over kairos door 
Joke Hermsen vind je hier: https://
www.filosofie.nl/nl/artikel/43220/
kairos-een-nieuwe-bevlogenheid.html. 
Wat hebben chronos en kairos met een 
simpeler leven te maken? Is het in onze 

tijd en wereld mogelijk om meer ruimte 
voor kairos te maken? En waarom zou 
je dat willen?
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken. 
- Opdracht 2 vraagt leerlingen om een 
Engelstalig filmpje te kijken. Als dit 
lastig is voor de klas, bekijk het filmpje 
dan gezamenlijk. Vervolgens kunnen 
de leerlingen de opdracht individueel 
maken. 
- Opdracht 3 kunnen leerlingen indi-
vidueel maken. Je kunt het resultaat 
eventueel beoordelen voor een cijfer. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 22 & 23: Basisinkomen. Is invoering 
mogelijk?  
Sluit aan bij §3, Wegen naar geluk, van 
Perspectief.
Er wordt al lang gesproken over het al 
dan niet invoeren van een basisinko-
men. Ook ten tijde van de coronacrisis 
dook dit onderwerp weer op.

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1.
- Controleer of de leerlingen de inhoud 
van het artikel begrijpen.
- Op whymagazine.nl vind je nog twee 
filmpjes die het basisinkomen uitleg-
gen. 
- Je kunt het onderwerp op verschillen-
de manieren klassikaal bespreken: 
• Je kunt een klassengesprek voeren, 

met als leidende vraag: wat vinden 
leerlingen van dit idee? Kan het ba-
sisinkomen een einde maken aan 
armoede en ongelijkheid? 

• Je kunt leerlingen argumenten la-
ten verzamelen (zie opdracht 1) en 
vervolgens de klas laten debatteren 
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Minder spullen, meer geluk

In Cara's hutje in Thailand hangen alleen 
wat kleren, ze heeft een matras en een 
klamboe en een plekje voor haar laptop, 
die ze nodig heeft voor haar werk. Wei-
nig mensen zouden haar leven ambië-
ren. ‘Ik zou een lekkere bank missen,’ 
verzucht Floortje. Maar het verlangen 
om je leven te vereenvoudigen, met 
minder spullen en minder stress, is 
inmiddels uitgegroeid tot een grote 
beweging: simplify your life. Hoe doe 
je dat, je leven versimpelen? 

Simplify your life 
Er zijn hele lijsten met tips te vinden, 
soms zelfs met 72 punten. Dat klinkt 
allemaal niet erg simpel, maar er zijn ge-
lukkig een aantal basisprincipes. De be-
langrijkste stap is om erachter te komen 
wat voor jou het belangrijkste is. Je stelt 
een lijstje op van 4 of 5 dingen waar 
je de meeste waarde aan hecht. Dit 
worden prioriteiten, waar je het grootste 
deel van je tijd aan gaat besteden. Aan 
de rest besteed je minder tijd. 

Vervolgens ga je opruimen en ruimte 
maken. Onnodige spullen gooi je weg, 
door je bij alles af te vragen of je het 
écht nodig hebt en wat je eraan hebt. 

Daarna ga je tijd vrijmaken door vaker 
‘nee’ te zeggen, ruimte te creëren in 
je agenda (Zie 'Start'.) en je focus te 
verleggen naar je prioriteiten. Door 
minder bezig te zijn met sociale media, 
het kopen van spullen die je niet nodig 

hebt en met bezigheden die je weinig 
opleveren, maak je nog meer tijd vrij. 
Die besteed je vervolgens rustiger: 
je neemt meer tijd voor jezelf, gaat 
langzamer eten en meer sporten. 

In de lange lijst staan veel suggesties 
die voor de één zullen werken, en 
voor een ander niet (‘je kamer mini-
malistisch inrichten’, ‘je computer-
mapjes netjes ordenen’, ‘minder tijd 
doorbrengen op sociale media’). Het 
gaat erom dat je kiest welke aspecten 
van je leven jij kunt vereenvoudigen. 
De basis is altijd: Doe meer dingen 
die je plezier opleveren, en doe ze 
met aandacht. Vermijd juist activitei-
ten die je stress opleveren, of alleen 
maar energie kosten. 

Soberder bestaan 
Waar komt de hang naar een vereen-
voudigd leven vandaan? Lange tijd 
streefden mensen welvaart na. Ze 
ontleenden hun status aan materiële 
zaken: met een tweede auto en een 
vakantiehuis liet je zien dat je het 
goed voor elkaar had. Maar onder 
invloed van de globale economische 
crisis van een paar jaar geleden, 
kozen steeds meer mensen voor 
een soberder bestaan. Bezit maakte 
plaats voor ruil- en deelinitiatieven. 
Immateriële welvaart (dingen waar 
je gelukkig van wordt die niet te 
koop zijn) werd belangrijker. Mensen 
werden zich steeds bewuster van 

In Floortje naar het einde van de wereld bezoekt Floortje Dessing 
mensen die zich in verre uithoeken van de wereld gevestigd hebben. 
Zoals de 32-jarige Cara Boccieri, die in een klein hutje in de jungle 
van Thailand woont. Zo eenvoudig mogelijk, zonder bezit. Ze staat 
voor een grotere trend: die van het vereenvoudigen van je leven. 

Tekst: Maxine Herinx

Simplify your life

de impact van hun koopgedrag op het 
klimaat en gaan daarom minder kopen, 
of meer tweedehands. 
Daarnaast helpt een versimpeld leven 
tegen stress. En daar kampen veel 
mensen mee. Ze hebben last van de 
overvloed aan keuzes, en ervaren al die 
spullen steeds meer als last. Hoe op-
ruimen daartegen helpt? Nou, een leeg 
en opgeruimd huis kan zorgen voor een 
leger hoofd en opgeruimder gevoel. 

Industrie
Gemotiveerd om jouw leven te vereen-
voudigen? Hoewel je zelf aan de slag 

BRON 1 STIL DE TIJD
Filosofe Joke Hermsen schreef met Stil 
de tijd een maatschappijkritisch boek. Ze 
verzet zich ertegen dat ‘tijd’ steeds meer als 
een economisch product gezien wordt. De 
Grieken hadden twee goden voor de twee 
aangezichten van de tijd. 'Chronos' is de 
meetbare (klok)tijd. 'Kairos' is de god van het 
geschikte moment. Dan is het alsof de tijd 
stilstaat, omdat je je helemaal verliest in een 
activiteit, of juist in het nietsdoen. Volgens 
Hermsen moet je chronos en kairos in even-
wicht zien te houden; een evenwicht dat in 
onze snelle tijd zoek is. Als je tijd neemt om 
te rusten, dan kijk je weer met andere ogen 
naar de wereld. Als je het constant druk hebt, 
dan leidt dat tot aandachts- en concentra-
tiestoornissen. 

1.  Lees via whymagazine.nl het manifest met 72 tips voor een eenvoudiger leven door.  
a. Kies een aantal tips uit die jou aanspreken.  
b. Tip 16 luidt: ‘Create a simplicity statement.' Je vindt bij de tip ook een link met extra informatie.  
Schrijf nu  jouw simplicity statement. Hoe wil je dat jouw eenvoudige leven eruitziet?  
c. Lees ook 'Start'. Komt het gebruiken van een papieren agenda voor in jouw simplicity statement? Zo ja, hoe zou het jouw leven kunnen vereenvoudigen? Zo nee, waarom is het niks voor jou? 

2.  Bekijk het filmpje The High Price of Materialism via whymagazine.nl. Tip: Je kunt (Engelstalige) onder-titeling aanzetten.  
a. Leg in je eigen woorden uit wat er wordt bedoeld met de zin: ‘The good life is attainable through the goods life.'  
b. Wat vinden de makers van het filmpje van dit idee?  
c. Schrijf de tips op die in het filmpje genoemd worden om een simpeler, minder materialistisch leven te leiden. 

3.  Lees bron 1.  
 a. Zoek zelf meer informatie op over 'kairos' en 'chronos'. 
  b. Verbeeld 'kairos' en 'chronos' op een creatieve manier. Dat mag in een tekening, of in verhaalvorm.  

•

kunt met de simplify your life-methode, 
is er ook een industrie ontstaan om je 
hierbij te helpen. Levenscoaches bege-
leiden je om je prioriteiten te vinden. 
Plancoaches helpen met het organise-
ren van je taken. Opruimcoaches kun-
nen je helpen om afscheid te nemen 
van je onnodige spullen. En als het je 
zelf niet lukt om je telefoon, televisie 
en internet uit te zetten, kun je altijd 
op een yoga-, stilte- of boekenretraite 
gaan. De vraag is natuurlijk of dat soort 
initiatieven nog wel stroken met het 
idee dat je van minder bezit, verplichtin-
gen en welvaart gelukkiger wordt… 
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat houdt simplify your life in?
2. Waarom willen mensen graag 

een simpeler leven leiden?
3. Hoe kun je jouw leven vereen-

voudigen? 

Tegenwoordig zijn er overal 
apps voor. Ook om jou te helpen 
met je schoolwerk. Alles wat je 
moet doen staat in Magister, of 
zet je snel even zelf in je telefoon. 
Handig toch, zo heb je altijd alles 
wat je moet doen bij de hand! 
Toch niet. Volgens experts is plan-
nen iets wat je goed moet leren. 
In het begin kost het je misschien 
meer tijd, maar uiteindelijk zal 
het je tijd opleveren. Want met 
een goede planning heb je meer 
structuur, een beter overzicht van 
wat je allemaal nog moet doen. 
Het beste werkt het dan ook om 
zo'n planning op papier te maken. 
Dus niet in je telefoon, maar in 
een ouderwetse agenda. Daarin 
zie je in één oogopslag wat er al-
lemaal moet gebeuren. En bonus: 
doordat je het opschrijft (en dus 
niet typt), onthoud je het vanzelf 
      beter. Zie het filmpje op 
   whymagazine.nl. 
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Basisinkomen 
Is invoering mogelijk? 

In veel landen ontstaat er een steeds 
groter wordende kloof tussen armen 
en rijken. De welvaart komt in handen 
van een steeds kleiner groepje men-
sen, de meerderheid deelt daar niet in 
mee. Dat geldt binnen landen (ook in 
Nederland), maar het gebeurt ook op 
mondiaal niveau. Er is een grote sociale 
onderklasse van mensen onder aan 
de maatschappelijke ladder, die rond 
moeten komen van weinig tot niets. 
Zij moeten zich primair bezighouden 
met hun eerste levensbehoeften: zor-
gen voor eten, water en een dak boven 
hun hoofd. Daartegenover staat een 
klein groepje superrijken. Begin januari 
2019 werd er bericht dat de zesentwin-
tig rijkste mensen evenveel bezitten als 
de armste helft van de wereldbevolking. 
Dat zijn zo’n drieënhalf miljard mensen. 
Volgens Oxfam Novib steeg het geza-
menlijk vermogen van de miljardairs 
met 2,5 miljard per dag. Het vermogen 
van de 3,8 miljard armste mensen nam 
met 11% af. Wordt het niet hoog tijd dat 
dit verandert?

Basisinkomen 
Op veel plekken op de wereld vindt men 
van wel. Daar wordt volop nagedacht 
en geschreven over het basisinkomen. 
Vaak wordt een onvoorwaardelijk ba-
sisinkomen bedoeld: een vast bedrag 
per maand, dat zonder voorwaarden 
door de overheid aan alle volwassen 
burgers wordt verstrekt. Op sommige 
plekken wordt er al geëxperimenteerd 

met het basisinkomen, bijvoorbeeld 
in Duitsland, Finland en Canada. De 
hoogte van het bedrag is afhankelijk 
van het experiment, maar idealiter 
is het een bedrag waarvan je zonder 
luxe kunt rondkomen.

Onvoorwaardelijke bijstand 
Ook in Nederland (in Wageningen, Til-
burg en Groningen, bijvoorbeeld) zijn 
zulke experimenten gestart. Hiervoor 
kwamen mensen met een werkloos-
heidsuitkering in aanmerking. Het 
is dan misschien ook wel meer een 
vorm van ‘onvoorwaardelijke bijstand’ 
dan van een echt basisinkomen. Een 
van de redenen om deze experimen-
ten op te zetten, is het ingewikkelde 
systeem van verplichtingen en sanc-
ties dat nu aan uitkeringen verbonden 
is. Mensen moeten verplicht sollici-
teren, tegenprestaties leveren en er 
is veel controle. Veel mensen met 
een uitkering gaan nu niet aan de 
slag, omdat ze dan gekort worden op 
hun uitkering. Een basisinkomen wil 
mensen juist belonen in plaats van 
straffen als ze erbij gaan werken. 
Onderzoekers houden in de ga-
ten hoe alles verloopt. Wat zijn de 
effecten op de arbeidsparticipatie, 
de gezondheid en het welzijn van de 
deelnemers? Een aantal van de Ne-
derlandse experimenten die in 2017 
en 2018 gestart waren, zijn inmid-
dels weer gestopt. Het nadeel is dat 
het altijd gaat om een kleine groep 

Zou het niet fijn zijn als we allemaal gratis geld kregen? Zomaar, 
zonder dat we er iets voor hoeven te doen? Zonder ervoor te hoeven 
werken en zonder voorwaarden vooraf? Dat is het idee achter het 
basisinkomen. Is dat een goed idee?

Tekst: Theo Breen & Hilde van Halm

BRON 1 WAT IS ER NODIG?
Om ongeveer 13,5 miljoen Nederlanders 
boven de 18 jaar een basisinkomen van 
€ 1000 uit te keren, is 160 miljard euro no-
dig. ‘Maar waarom moet ik betalen voor een 
ander die niet werkt?’ reageren velen. Toch 
gebeurt dat op dit moment ook al. Mensen 
die werken betalen voor de niet-werkenden: 
kinderen, bejaarden, werklozen en arbeids-
ongeschikten. Daar zijn we een gemeen-
schap voor. Bedenk wel dat wanneer je zelf 
ook een basisinkomen ontvangt, het je vrij 
staat om zelf ook minder te gaan werken. 
Of om zelfs helemaal geen betaald werk 
meer te doen, als je in staat bent om rond te 
komen van weinig geld. 

1. Lees bron 1. Is het basisinkomen wel zo’n goed idee? 
 a. Er is veel kritiek op het basissysteem, en er bestaan veel twijfels. Bedenk eerst zelf vijf kritiekpunten. 
 b. Probeer deze vervolgens te weerleggen. Maak ook gebruik van het artikel 'Waarom arme mensen domme   dingen doen' van De Correspondent, dat je leest via whymagazine.nl. 

2.  Lees de alinea 'Canada'. In het Canadese project Mincome is er geëxperimenteerd met het basi-sinkomen. Bekijk hiervoor ook de documentaire van Tegenlicht via whymagazine.nl. 
 Wat waren de resultaten van het experiment in Canada? 

•

specifieke mensen (werklozen met een 
uitkering). Dat maakt het onmogelijk om 
een uitspraak te doen of het basisinko-
men wel of niet echt werkt. Daarvoor 
zou je de experimenten veel breder 
moeten opzetten. 

Canada 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
is er een uitgebreidere test gedaan in 
de Canadese provincie Manitoba. Toen 
arme mensen daar een basisinkomen 
kregen, hoefden zij zich niet meer con-
stant bezig te houden met overleven. 
In plaats daarvan gingen ze terug naar 
school, vonden ze een baan, zorgden 
ze beter voor hun gezinnen en namen 
ze meer deel aan de gemeenschap. Ze 

maakten minder gebruik van de ge-
zondheidszorg. Een basisinkomen kost 
meer dan er nu aan uitkeringen wordt 
uitgegeven, maar armoede kost ook 
veel geld. Dat komt omdat armoede zo 
veel andere problemen met zich mee-
brengt. Er kan een spiraal naar beneden 
ontstaan van armoede, slechte scho-
ling, hoge gezondheidskosten, slechte 
huisvesting, criminaliteit, geweld. Een 
basisinkomen zou ook het leven van 
mensen met een baan kunnen verrijken: 
misschien kunnen ze minder werken, 
zodat ze tijd hebben voor andere dingen 
die belangrijk zijn in hun leven. Bijvoor-
beeld hun gezin, hun vrienden of een 
hobby.  

© Alexander Raths | Dream
stim

e.com

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is een basisinkomen?
2. Welke voor- en nadelen kleven 

er aan het basisinkomen?

Sinds 1 januari 1957 krijgen 
ouderen een basispensioen van 
de staat: de AOW (Algemene 
Ouderdomswet). Zo wordt er-
voor gezorgd dat mensen die niet 
meer werken, toch een inkomen 
hebben. Iedereen die belasting 
betaalt, draagt bij aan dit sys-
teem. De AOW is niet hoog, maar 
de meeste mensen kunnen er net 
van rondkomen. Zonder er iets 
voor terug te doen, kunnen deze 
mensen dus leven van dit geld. 
Maar dat betekent niet dat zij 
de hele dag met hun armen over 
elkaar voor de tv hangen. Juist 
deze mensen die geen betaalde 
baan meer hebben, zijn vaak 
ongelooflijk actief. Ze passen op 
hun kleinkinderen, ze zijn mantel-
zorger voor familieleden of buurt-
genoten, ze doen allerlei soorten 
vrijwilligerswerk, of ze storten 
zich enthousiast op een hobby. 
Natuurlijk zijn er ook mensen die 
minder (kunnen) doen, omdat ze 
te oud zijn, of ziek. Maar het idee 
dat mensen die ‘zomaar’ geld 
  krijgen, dan het liefste helemaal 
         niets meer doen, klopt niet.
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7
met voor- en tegenstanders.

• Je kunt een filosofisch gesprek 
voeren over de vraag: Is het goed 
voor iedereen een gegarandeerd 
basisinkomen in te voeren?  Een 
handleiding voor een filosofisch 
gesprek vind je hier: https://www.
whymagazine.nl/docenten. 

- Opdracht 1 kunnen leerlingen indi-
vidueel maken. De uitkomsten kun je 
inzetten bij een klassengesprek, een 
debat of een filosofisch gesprek.
- De documentaire bij opdracht 2 kun-
nen leerlingen individueel bekijken. Je 
kunt dit ook klassikaal doen en vervol-
gens bespreken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 24 & 25: Sartre en het existentialis-
me. Filosofie van de vrijheid 
Sluit aan bij §4, Pieken en dalen, van 
Perspectief.
In het existentialisme staan vrijheid en 
verantwoordelijkheid centraal. 

- Lees ‘Start’ en het vervolg van het 
artikel.
- Controleer of de leerlingen de stof 
begrijpen. 
- Lees vervolgens bron 1 en controleer 
opnieuw of de leerlingen dit begrijpen. 
De vraag of we ‘van God los’ ooit tot 
een algemene ethiek kunnen komen 
(‘de last van vergetelheid’) is door 
veel filosofen en schrijvers bespro-
ken. Je kunt hier dieper op in gaan. 
Denk bijvoorbeeld aan De Gebroeders 
Karamazov van Dostojevski waarin dit 
onderwerp centraal staat. Meer achter-
grondinformatie en ‘food for thought’ 
vind je bijvoorbeeld hier: https://visie.
eo.nl/artikel/2018/03/heb-je-god-nodig-

voor-goed-en-kwaad of hier: https://
joop.bnnvara.nl/opinies/een-moraal-
zonder-god. Betrek deze achtergrond-
informatie in het dieper bespreken van 
deze bron. 
- Opdracht 1, 2 en 4 kunnen de leerlin-
gen individueel maken. Voor opdracht 3 
werken de leerlingen in tweetallen. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
 
Blz. 26 & 27: Pubergedrag. De kick, de 
roes en de kater 
Sluit aan bij §4, Pieken en dalen, van 
Perspectief.
Pubergedrag is vaak impulsief gedrag. 

- Lees ‘Start’, het vervolg van het artikel 
en bron 1. 
- Opdrachten 1 en 2 kunnen individueel 
gemaakt worden.
- Opdracht 3 maken leerlingen in twee-
tallen. Onderdeel c. leent zich ook voor 
een klassengesprek.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 28 & 29: Idealisme & cynisme. Kan 
ik er wat aan doen? 
Sluit aan bij §5, Geluk en zingeving, 
van Perspectief.
Zijn mensen met idealen dromers en 
hebben de cynici gelijk?  

- Lees ‘Start’. Wat wordt er bedoeld met 
het white saviour complex? Meer uitleg 
vind je bijvoorbeeld hier: https://www.
charlies-travels.com/wit-rijk-en-op-reis-
in-afrika-hoe-ontsnap-je-aan-het-whi-
te-savior-syndrome/. Of in het filmpje: 
https://youtu.be/q5opSsAYQ3k, dat dit  
dit onderwerp op een luchtige manier 
omkeert met Africans radiator song to 
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De kick,de roes en de kater

Pubers denken zeker na. Wel kunnen  
jonge mensen over sommige dingen 
heel anders denken dan volwassenen. 
Onderzoekers gaven adolescenten 
(jongeren tussen 10 en 22 jaar oud) 
hypothetische (denkbeeldige, be-
dachte) situaties waar ze een simpel 
antwoord op moesten geven: Is dit 
een goed of een slecht idee? Situaties 
die een goed idee konden zijn wa-
ren neutrale zinnen zoals: ‘een stukje 
wandelen’. De slechte idee-situaties 
konden zijn: ‘zwemmen met haaien’, 
‘een glas kapotbijten’, of: ‘van een dak 
afspringen’. Voor volwassenen waren 
de laatste overduidelijk slechte ideeën, 
maar voor adolescenten lag dit anders. 
Waar volwassenen onmiddellijk ant-
woord gaven, begonnen adolescenten 
een tijdje na te denken. Zwemmen met 
haaien? Op zich gevaarlijk, maar het 
kan ook leuk zijn… De adolescenten 
focusten zich op de mogelijke positieve 
uitkomst van gevaarlijke situaties, en 
niet op het risico. De conclusie uit het 
onderzoek was dat adolescenten niet 
niet over situaties nadenken. Sterker 
nog, ze denken juist méér na dan nodig 
is. Maar het nadenken leidt niet altijd 
tot betere inzichten, beschrijft Eveline 
Crone in Het puberende brein. Dat lees 
je ook terug in het volgende scenario. 

Een winterjas, of toch een tatoeage? 
Stel: Jij en een vriendin zijn groot fan 
van Lionel Messi en vinden zijn tatoe-
ages erg gaaf. Zij appt je uit het niets  
met het idee om samen een tatoeage 
te laten zetten. Je weet dat je ouders dit 
een heel slecht idee vinden en twijfelt. 
Maar op een zaterdagmiddag ben je in 
de stad met die vriendin en komen jullie 
langs een tattoo-shop. ‘Hoe tof zou het 
zijn als we maandag allebei met een 
tatoeage op school zouden komen!’ 
zeggen jullie tegen elkaar. Jullie beslui-
ten om het geld dat je had meegekre-
gen om een nieuwe winterjas te kopen, 
te besteden aan een tatoeage. Span-
nend is het wel, en pijnlijk ook, maar de 
tatoeage staat fantastisch. Pas onder-
weg naar huis bedenk je dat je ook nog 
thuis moet uitleggen waarom je niet 
hebt geluisterd naar het verbod van je 
ouders én waarom je geen nieuwe jas 
hebt kunnen kopen…

Hoe is dit gedrag te verklaren? Pubers 
reageren vaak impulsief: ze han-
delen zonder rustig beraad, direct 
en daarom vaak ondoordacht. Het 
hersengebied dat reageert op beloning 
(de nucleus accumbens) laat bij pubers 
veel meer activiteit zien dan bij volwas-
senen. Het is erg gevoelig voor prikkels. 
Daarom zijn pubers sneller geneigd om 
te kiezen voor plezier dan volwassenen. 

In een uur tijd zo veel mogelijk shotjes achteroverslaan. Een draaimo-
len met je vrienden erin keihard laten ronddraaien met je opgevoer-
de brommer. Echt verstandig zijn deze dingen niet. Maar toch zijn het 
precies dit soort dingen waar je een enorme kick van kunt krijgen. 
Vooral pubers voelen zich aangetroken tot dit soort activiteiten. Hoe 
komt dat? Denken zij soms niet na?

Tekst: Renee Pees

Pubergedrag BRON 1  BUNGEEJUMPEN
Het streven naar kicks is echt niet iets dat al-
leen pubers doen. Volgens de Vlaamse filosoof 
Lieven de Cauter is het een tijdloze menselijke 
eigenschap. De mens heeft altijd te maken 
gehad met gevaar, van wilde dieren, oorlogen 
of natuurrampen. Sommige mensen kregen 
daar een kick van, maar de adrenalinestoot 
was altijd een bijproduct van het overleven. 
Pas toen het gevaar uit het dagelijks leven 
verdween, ging men op zoek naar de kick 
om de kick. De Cauter geeft als voorbeeld 
het bungeejumpen: ‘De ultieme kick van 
de consumptiemaatschappij. Het is een 
volkomen autonome sprong, los van iedere 
betekenis. Bovendien is het instant-plezier, 
weggelegd voor iedereen die er geld voor over 
heeft. Je hoeft er niets voor te kunnen en niet 
voor te trainen. Heel even wordt de geest, die 
ons altijd dwarszit met zijn redeneringen en 
bezwaren, uitgeschakeld. De sprong gaat zo 
snel en het gevoel is zo hevig dat er niet meer 
bij nagedacht kan worden.’ 
Bron: de Volkskrant 

1.  Als puber krijgt je nucleus accumbens vaak voorrang op andere hersengebieden. Bedenk 
minstens twee situaties waarbij je zou kunnen gaan voor de directe beloning (plezier), terwijl  dit op de lange termijn negatieve consequenties heeft.  
Leg in elke situatie het dilemma uit en geef aan wat je hebt gedaan of zou doen en waarom. Beschrijf elke 
situatie in minstens tien zinnen. De situaties kunnen waargebeurd of hypothetisch zijn. 

2.  Test jezelf en je opgedane kennis. Ga naar whymagazine.nl en doe de test: ben jij een echte pu-ber?  
a. Wat is de uitkomst?  
b. Wat vind je van de uitkomst? Ben je het er wel/niet mee eens? Leg uit. 

3.  Lees 'Start' en bron 1 en bespreek de volgende vragen met een medeleerling: 
a. Is het mogelijk om constant in een roes te zitten? Waarom wel of niet?  
b. Zijn de dingen die mensen doen om een kick te krijgen altijd gevaarlijk?  
c. Kun je als puber wel verantwoordelijk worden gehouden voor je keuzes, als uit onderzoek blijkt dat je niet goed in staat bent om goed doordachte beslissingen te nemen? 

•

Het ‘pleziergebied’ in de hersenen draait 
op het moment dat je voor de tatoea-
geshop staat overuren. Het overstemt 
daarmee het hersengebied dat ervoor 
zorgt dat je nadenkt over de consequen-
ties van je gedrag.

Langetermijndenken
Bij volwassenen wordt de nucleus 
accumbens onder controle gehouden 
doordat andere hersengebieden allerlei 
waarschuwingen sturen in de vorm van 
een intuïtief gevoel. Intuïtie is de ei-
genschap dat je iets aanvoelt zonder 
erover te denken, gebaseerd op eer-
dere ervaringen. Volwassenen kunnen 
snel beslissingen nemen over gevaarlij-
ke situaties en de langetermijngevolgen 
van hun gedrag overzien. Volwassenen 
voelen, letterlijk en figuurlijk, beter aan 

wat de nadelen van de hele nacht fees-
ten of van te hard rijden kunnen zijn. 

Op zoek naar de roes…
De grenzen opzoeken en risico’s nemen 
zijn sterk verbonden aan de leeftijds-
fase puberteit. Je leeft tenslotte maar 
één keer. Juist de activiteiten die niet 
zo verstandig zijn om te doen, of niet 
mogen, kunnen soms het leukste lijken 
om te doen. Je krijgt er een ‘kick’ van. 
Adrenaline is het hormoon dat zorgt 
voor dat gevoel. Misschien word je er 
een beetje high van, beland je in een 
roes. Een roes is een toestand waarin 
je je heel anders voelt dan gewoonlijk, 
bijvoorbeeld door het gebruik van drank, 
drugs, of door grote opwinding. (Zie 
bron 1.) Maar er zitten ook negatieve 
kanten aan… (Zie 'Start'.)

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Op welke manieren verschillen 

de hersenen van pubers en die 
van volwassenen?

2. Waarom gaan mensen op zoek 
naar een 'kick'? Wat veroor-
zaakt die kick?

3. Wat kunnen de schadelijke ge-
volgen zijn van het zoeken naar 
de kick?

Wanneer mensen continu 
(willen) leven in een roes, omdat 
ze graag het dagelijkse leven 
ontvluchten, kan het een versla-
ving worden. Vaak zit hier een 
heftig verhaal achter. De laatste 
jaren zijn er veel tv-programma’s 
gemaakt omtrent het thema 
verslaving. Kijk eens een uitzen-
ding terug van het tv-programma 
Verslaafd! of Anita wordt opge-
nomen. Naast alcohol- en drugs-
verslaving wordt hier ook 
       gameverslaving besproken. 
 Zie whymagazine.nl.
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Filosofie van de vrijheid

De filosofische stroming waarin vrij-
heid en verantwoordelijkheid cen-
traal staan, wordt het existentialisme 
genoemd. De centrale gedachte is dat 
de menselijke existentie (zijn bestaan), 
voorafgaat aan zijn essentie (zijn we-
zen). Wat hiermee bedoeld wordt, is het 
makkelijkst uit te leggen aan de hand 
van een voorbeeld. Een schaar is door 
een mens gemaakt, die daar hele speci-
fieke ideeën over had. De schaar heeft 
een vooraf vastgelegde functie: hij moet 
knippen. Ook moet hij van een bepaald 
metaal gemaakt worden en een bepaal-
de kleur en grootte hebben – ook dat 
is eerst bedacht. Kortom: de essentie 
van de schaar, hoe de schaar moet zijn, 
ligt al vast voordat de schaar gemaakt 
is. De essentie is voorafgegaan aan de 
existentie, het bestaan.

Andersom 
Bij de mens werkt het anders. Bij ons 
ligt niet al van tevoren vast wie we zijn 
en we worden al helemaal niet met een 
bepaald doel gemaakt, stelt Jean-Paul 

Sartre (1905-1980). Volgens hem is het 
juist precies andersom: eerst besta je 
en je essentie ontwikkelt zich in de loop 
van de tijd. Een pasgeboren baby is 
fysiek aanwezig, maar waartoe groeit hij 
uit? Dat kan hij voor een groot deel zelf 
bepalen. De mens bepaalt zijn eigen es-
sentie. Een schaar kan geen koffiezetap-
paraat worden, maar een mens kan wel 
besluiten nemen die hem veranderen. 
Je kunt beginnen met een rechtenstu-
die, maar uiteindelijk een kinderdagver-
blijf gaan runnen. 

Verantwoordelijkheid
Existentialisten stellen dat het leven op 
zich zinloos is. Er zit geen God, of een 
diepere bedoeling achter. Toch wil dat 
niet zeggen dat een mens zomaar alles 
kan doen en laten wat hij wil. Integen-
deel. In zijn totale vrijheid om zijn wezen 
te bepalen, is de mens juist bij uitstek 
verantwoordelijk voor wie hij is. Dat 
is een verantwoordelijkheid die je niet 
mag ontlopen. De mens is veroordeeld 
tot het constante scheppen van zichzelf. 

Bij ‘filosofie’ denk je misschien al snel aan ‘zwaar’, ‘moeilijk’, ‘diep 
nadenken’ en ‘ingewikkeld’. Het lijkt wat los te staan van het ‘ge-
wone leven’. Wat heb je nou helemaal aan filosofie? Hopelijk is je 
antwoord, na het kennismaken met verschillende filosofen en filo-
sofische ideeën, inmiddels: best veel. Aan het begin van de vorige 
eeuw vonden een aantal Franse filosofen dat filosofie je in elk geval 
aan moest zetten tot actie. Een echte filosoof stond met beide benen 
midden in de wereld. Persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid 
stonden daarbij voorop. 

Tekst: Rob Revet

Sartre en het existentialisme

Doe je dat niet, dan reduceer je jezelf tot 
een ‘ding’ en raak je je vrijheid kwijt. Een 

BRON 1  VEROORDEELD OM VRIJ  
TE ZIJN

Het lot van de mens ligt volgens de existen-
tialist in zichzelf. De mens is veroordeeld 
om vrij te zijn en heeft daarbij geen enkele 
hulp, ook niet van (een) God. Het geloven 
in God is volgens Sartre een keuze die de 
mens zelf maakt, net als alle andere keuzes 
in zijn leven. Gedoemd tot radicale keu-
zevrijheid kan de mens nooit zijn verant-
woordelijkheid afschuiven op wie dan ook. 
Hij zou dan te kwader trouw handelen. Het 
existentialisme ziet voor het vrije individu 
drie belangrijke lasten. Eén daarvan is de 
angst die ontstaat doordat wij weet heb-
ben van de verantwoordelijkheid die wij 
dragen. Niet alleen voor onszelf, maar ook 
voor anderen. Het niet bestaan van God 
leidt verder tot de last van vergetelheid, wat 
wil zeggen dat we bij ethische problemen 
geen hulp of handvatten hebben. Ook het 
oplossen van dergelijke problemen wordt 
teruggebracht tot het zelf kiezende indivi-
du. Wanhoop, ten slotte, is de derde last. 
Sartre bedoelt daarmee dat wij het idee dat 
het allemaal wel goed zal komen, moeten 
laten varen. We kunnen slechts vertrouwen 
op de eigen wil en het eigen handelen. 

1. Doordenk wat je hebt gelezen over het existentialisme. 
 Kun je je vinden in deze stroming? Leg uit waarom wel of waarom niet. 

2. Welke kritiek kun je geven op Sartres idee dat bij de mens de essentie na de existentie komt? Bedenk een paar kritiekpunten. 

3.  Lees bron 1. Veel mensen vinden het existentialisme een pessimistische stroming. Sartre zelf  vond het juist een heel optimistische stroming. 
 Werk in tweetallen. Kies allebei een standpunt. Ga in discussie en gebruik zo veel mogelijk argumenten    om je visie te ondersteunen. 

4.  Sartre en De Beauvoir zijn niet de enige existentialisten.  
Onderzoek welke andere filosofen in deze stroming thuishoren en geef van drie van hen een 
     korte samenvatting van hun ideeën. 

•

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is existentialisme?
2. Hoe leg je de uitspraak: ‘De 

existentie gaat vooraf aan de 
essentie’ uit?

3. Wat betekent ‘mauvaise foi’?

Toen Sarah Bakewell 16 jaar
was, kocht ze de roman Walging 
van Jean-Paul Sartre. Haar aan-
dacht werd getrokken door het 
schilderij van Salvador Dalí op de 
cover, maar toen ze de achterkant 
las, wist ze zeker dat ze het wilde 
lezen: ‘Een roman over het myste-
rie van het zijn.’ Daar was ze heel 
benieuwd naar, want Sarah had 
geen idee wie ze wilde zijn.  
Het boek gaat over een man die 
volledig vrij is. Hij moet zijn eigen 
doelen formuleren en vervolgens 
de verantwoordelijkheid nemen 
voor alles wat hij doet. Toen 
Sarah het boekje uit had, wist ze 
wat ze wilde zijn: een existentia-
list. De schrijver Sartre schreef na-
melijk niet alleen romans, hij was 
ook filosoof. Hij behoorde tot de 
stroming van de existentialisten, 
net als zijn levenspartner Simone 
de Beauvoir. Met haar voelt Sarah 
zich nog meer verbonden.  
De Beauvoir schreef onder andere 
het boek De tweede sekse, waar-
in ze stelt dat vrouwen niet als 
vrouw geboren worden, maar dat 
ze tot vrouw gemaakt worden; de 
sekseverschillen zijn veel meer 
cultureel en sociaal bepaald dan 
biologisch. Voor Sarah was het al 
duidelijk toen ze zestien jaar was: 
filosofische ideeën kunnen je 
leven vormen en je een richting 
      geven.  
 Bron: filosofie.nl
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mens handelt dan mauvaise foi, te kwa-
der trouw naar zichzelf. (Zie bron 1.)
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Foto:  
Het Vrijheids monument in Riga, Litouwen.
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Kan ik er wat aan doen? 

John Lennon zingt verder: ‘You may say 
I’m a dreamer…’ Hij zal dat verwijt wel 
vaker te horen hebben gekregen: Wat 
heb je aan die dromen? Kom met beide 
voeten terug op aarde! Je ziet toch om 
je heen dat de hele wereld een zooitje 
is? Wat heeft het voor zin om zulke 
mooie praatjes te verkopen? De wereld 
is slecht, de mensen zijn slecht en beter 
zal het echt niet worden.

Dromers en realisten
Het zijn twee filosofische denkrichtin-
gen die tegenover elkaar staan: het 
idealisme en het cynisme. (Zie bron 1.) 
Aan de ene kant staan de idealisten. Als 
we dit woord in de volksmond gebrui-
ken (en dus niet filosofisch) hebben we 
het hier over mensen die zich bezighou-
den met hoe de wereld zou kúnnen zijn. 
Anders dan het nu is. Aan de andere 
kant staan de cynici, die zichzelf soms 
liever ‘realisten’ noemen. Ze vinden het 
dromen van een betere wereld hetzelf-
de als tijdverspillen. Er zijn per slot van 
rekening al zo veel mensen geweest 
die hun idealen de wereld in geslingerd 
hebben. Wat is daar ooit van terecht-
gekomen? In het gunstigste geval 
helemaal niks. En in het ongunstigste 
geval hebben idealen geleid tot dood 
en verderf voor hele volksstammen. 
Denk maar aan de gevolgen van de 
Russische Revolutie, met het ideaal dat 

de arbeider aan de macht zou komen. 
Of de mensen die geloven in ontwikke-
lingshulp: Verdwijnt niet al het geld in de 
zakken van corrupte politici in verschil-
lende bananenrepublieken? Hoeveel 
ongebruikte waterpompen staan er 
niet te verroesten? En de honger in 
de Sahellanden is er geen fractie door 
verminderd. Keek je uit naar de ‘change’ 
die Barack Obama beloofde, eindig je 
met het kleingeestige populisme van 
Donald Trump. 

Wie heeft gelijk?
Het is nog best lastig om iets tegen die 
cynische houding in te brengen. Want 
idealen kunnen inderdaad op een nare 
manier stranden. Veel goede bedoelin-
gen kunnen akelig averechts uitpakken. 
Maar wil dat dan ook zeggen dat de 
cynische mens het gelijk aan zijn kant 
heeft? Zijn idealisten dromerige zwevers 
die de werkelijkheid niet onder ogen 
willen zien? 

Volwassen idealisme
Moraalfilosofe Susan Neiman (1955) laat 
een tegengeluid horen. Zij gaat uit van 
vier universele, morele waarden, die van 
de mens afkomstig zijn. Deze waarden 
vult ze op een eigen manier in: 
• Geluk: Doe iets terug voor de we-

reld en deel van wat je hebt.   
• Rede: Wees kritisch. 

‘Imagine all the people, living life in peace,’ zong John Lennon in Ima-
gine. Het is een oud liedje, maar kennelijk raakt het nog steeds een 
snaar. In elke kerstperiode is het te horen op de radio. Na de aansla-
gen in Parijs in 2015 sleepte een man zijn piano naar buiten om juist 
dát lied te spelen. ‘Stel je toch eens voor...’ Een wereld van vrede en 
verbondenheid, zonder grenzen, zonder honger. Als we allemaal een 
beetje meewerken, zouden we dan zo’n ideale wereld kunnen creëren?

Tekst: Hilde van Halm

Idealisme & cynisme

• Eerbied: Wees dankbaar. Heb res-
pect voor de schepping ('Whoever 
created the world, it wasn't you'). 
Mensen hebben beperkingen; 
eerbiedig dat. 

• Hoop: Heb hoop. Dat is niet het-
zelfde als optimisme. Het is wel 
een geloof dat het beter kan, door 
een moreel engagement en door je 
in te zetten voor menselijkheid. 

Neiman maakt een onderscheid tussen 
de wereld zoals die is en de wereld zo-

BRON 1 CYNISME EN IDEALISME IN DE 
FILOSOFIE 
Het cynisme was ook een stroming binnen 
de Griekse filosofie. Letterlijk betekent cy-
nisch ‘honds’. Cynici streefden een levens-
wijze na, waarin alle wereldlijke rijkdom 
werd verworpen, om zo dicht mogelijk bij 
de ‘ware natuur’ te zijn. Ze wilden leven 
zonder schaamte, zonder verborgenheid, 
zonder schijn. Alles moest in het openbaar 
getoond kunnen worden. (En ja, dat namen 
de cynici letterlijk, inclusief seksuele han-
delingen.) Een bekende anekdote gaat over 
Diogenes van Sinope, die ergens in Athene 
in een ton leefde. Op een dag werd hij 
bezocht door Alexander de Grote. Deze bood 
hem aan een wens te vervullen; wat hij maar 
wilde, zou gebeuren. Diogenes antwoordde: 
‘Je staat in mijn zon. Zou je een stapje opzij 
willen doen?’ Dit antwoord deed Alexander 
verzuchten: ‘Als ik Alexander niet was, dan 
zou ik Diogenes willen zijn.’ 
Het idealisme is ook bekend als een filo-
sofische stroming. Dit wordt gezien als een 
tegenhanger van het materialisme of het 
realisme. De laatste gaat ervan uit dat alles 
in de werkelijkheid te herleiden is tot mate-
rie. Idealisten denken dat juist alles terug 
te brengen is tot een geestelijk beginsel. 
Abstracties zijn fundamenteler voor ons 
dan het tastbare. 

1.  Dromen van een betere wereld begint in je verbeelding. Zoals Neiman zegt: Bedenk wat  
wenselijk is. Waar ligt het accent van jouw idealen? Gaat het om het milieu, om mensenrechten  of een beter schoolstelsel? 
a. Bedenk welke waarde voor jou belangrijk is. 
b. Maak een (foto)collage waarin je laat zien hoe een ideale wereld er volgens jou uit zou zien.

2.   Lees 'Start' en het hele artikel via whymagazine.nl. 
a. Geef uit het artikel drie voorbeelden van idealisme en drie voorbeelden van cynisme.     b. Pas de vier morele waarden van Susan Neiman toe op de casus. Hoe kun je westerse studenten beter 
voorbereiden op een (stage)verblijf in een Afrikaans land? Bespreek dit in tweetallen en schrijf hier een plan van aanpak voor. 

3.  Bekijk via whymagazine.nl de aflevering ‘Pleidooi voor volwassen idealisme’ uit de serie LUX Grote Denkers. Hierin komen verschillende mensen aan het woord die hun visie geven op een betere wereld. 
 a. Maak een samenvatting van de punten die jij belangrijk vindt.
 b. Vergelijk deze punten met iemand anders uit je klas.
 c. Bespreek de overeenkomsten en de verschillen.

•

Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Wat is idealisme?
2. Wat is cynisme?
3. In hoeverre ben jij idealistisch 

of cynisch?
4. Welke vier morele waarden 

stelt Susan Neiman centraal? 
5. Wat bedoelt Neiman met 'vol-

wassen idealisme'?

Veel artsen, co-assistenten en 
studenten gaan met de beste 
bedoelingen een tijdje meehelpen 
in een Afrikaans ziekenhuis. Maar 
waarom eigenlijk? En wat doet hun 
aanwezigheid met de dynamiek in 
een ziekenhuis? Daar deed medisch 
antropoloog Judith van de Kamp 
onderzoek naar. In Kameroen ob-
serveerde zij de interactie tussen 
het vaste personeel en bezoekende 
westerse artsen en studenten. Wat 
haar vooral opviel, waren de scheve 
verhoudingen. Westerlingen gingen 
er als vanzelfsprekend van uit dat 
ze ‘nodig’ waren: het white saviour 
complex. Zo vertelden ze lokale 
artsen vaak wat ze moesten doen, 
of dat zij het beter wisten. In blogs 
naar huis schreven ze neerbuigend 
over de lokale artsen. Uiteindelijk 
gingen de artsen na een tijdje weer 
naar huis, met een mooie aanteke-
ning op hun cv. Maar volgens Van 
de Kamp is die ervaring niet wat het 
lijkt: in plaats van dat artsen meer 
leerden over andere culturen door 
hun buitenlandervaring, werden er 
vaak juist diepgewortelde vooroor-
     delen bevestigd.’ 
         Lees meer via whymagazine.nl.
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als die zou moeten zijn. Die beide moet 
je tegelijkertijd voor ogen houden. Dat 
geeft natuurlijk een bepaalde spanning. 
Maar het getuigt volgens haar van een 
‘volwassen idealisme’ als je die span-
ning uit kunt houden. Politici laten zich 
erop voorstaan dat zij uitgaan van wat 
haalbaar is. Maar Neiman draait het om: 
‘Ga uit van dat wat wenselijk is en ga 
dan met pragmatische stappen voor het 
meest haalbare. Dan kun je de wereld 
op een duurzame manier verbete-
ren.’ 
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Norway.
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Controleer of de leerlingen de stof 
begrijpen. 
- Het interview met Susan Neiman 
(opdracht 3) kun je klassikaal bekijken. 
De link staat op whymagazine.nl en 
bespreken. 
- Laat leerlingen opdracht 2a maken en 
houd hierover een klassikale discussie.
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken.
- Opdracht 2 en 3 maken leerlingen in 
tweetallen. Opdracht 2b. kun je ook 
klassikaal bespreken. 
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.

Blz. 30 & 31: Emmanuel Levinas. De 
Ander zien.  
Sluit aan bij §5, Geluk en zingeving, van 
Perspectief. 
De Franse filosoof Emmanuel Levinas 
stelt de ander centraal. 

- Lees ‘Start’. Een filmpje van de per-
formance van Abramovic is te zien via 
whymagazine.nl. Je kunt dit klassikaal 
bekijken en bespreken (zie opdracht 
2). Overigens is kunstenaar Ulay op 2 
maart 2020 overleden. 
- Lees het vervolg van het artikel en 
bron 1.
- Controleer of de leerlingen de stof 
begrijpen. 
- Opdracht 1 kunnen leerlingen indivi-
dueel maken, opdracht 3 is groepswerk.
- ‘Check’ is een controle of de leerlingen 
het artikel begrepen hebben.
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De Ander zien

Levinas zelf werd aan het begin van de 
oorlog tot krijgsgevangene gemaakt. 
Omdat hij een grote talenkennis had, 
kon hij zich als tolk verdienstelijk maken. 
Ondanks zijn Jood-zijn heeft hij de oor-
log overleefd. Zijn ervaringen met de na-
zi’s hebben Levinas getekend: als mens, 
als Jood, als denker. Het is bepalend 
geweest voor zijn denken over geweld 
tussen mensen. Was er iets mis met 
het westerse denken en de westerse 
beschaving? Hoe zouden anders zulke 
gruweldaden gepleegd kunnen worden? 
Levinas zocht naar een alternatief. Dit 
denken hierover vormde de basis van 
zijn filosofisch-ethische theorieën: de 
filosofie van de Ander.

Verantwoordelijkheid
Waar komen onze morele vragen 
eigenlijk vandaan? Volgens Levinas 
worden deze vragen aan ons gesteld 
door onze medemens, die hij ‘de Ander’ 
noemt. 'Want,' zegt hij, 'de relatie met 
onze medemens is er een van verant-
woordelijkheid.' Die Ander wordt door 
Levinas centraal gesteld. Het is die 
Ander, de medemens, die een appèl op 
ons doet. Wanneer je keuzes maakt die 
gebaseerd zijn op de verantwoordelijk-
heid voor de Ander, dan ga je in op het 
beroep dat hij of zij op jou doet. Dat 
wat je van iemand nodig hebt en 
van een ander vraagt, is het duide-

lijkst te zien aan zijn of haar gezicht. Als 
je een ander in de ogen kijkt, dan wordt 
er als het ware een vraag aan je ge-
steld, waarop je moet antwoorden. Dat 
is jouw ver-antwoord-elijkheid. 

Gij zult niet doden
De kern van verantwoordelijkheid legt 
Levinas in het gebod ‘Gij zult niet do-
den’ uit het Oude Testament. Voor hem 
heeft dit gebod niet alleen te maken 
met het letterlijk doden van iemand, 
maar met alles wat je een medemens 
aan kunt doen. Roddelen, liegen, 
iemand beledigen of belachelijk maken 
– daarmee kun je anderen schade toe-
brengen. Ook woorden kunnen dodelijk 
zijn. Je verantwoordelijkheid nemen 
betekent ook dat je je best doet om het 
weer goed te maken, waar het mis is 
gegaan.

Gezichtloos
Maar wat als een mens de Ander niet 
wil zien? Dan, zegt Levinas, is een 
mens in staat geweld te gebruiken. 
Daders kunnen een slachtoffer ‘gezicht-
loos’ maken. Daarom kregen mensen in 
Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog 
een nummer op hun arm getatoeëerd. 
Mensen werden een nummer. Zonder 
naam. Zonder gezicht. Levinas had het 
van dichtbij meegemaakt hoe dat werkt, 
het ontmenselijken van de ander. 

Als het gaat over de ander werkelijk kunnen zien, dan gaat het al snel 
over de filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Voor de Joodse Le-
vinas was de Tweede Wereldoorlog bepalend voor zijn ideeën. Vrijwel 
zijn hele familie is in die periode vermoord door de nazi’s. 

Tekst: Anne Claudine Tuller & Hilde van Halm

Emmanuel Levinas

God
Er wordt vaak gedacht dat Levinas met 
‘de Ander’ God bedoelt, het wordt 
immers met een hoofdletter geschre-
ven. Toch is dat niet zo: de Ander is de 
medemens. 'Maar,' zegt Levinas, 'in de 
medemens, in de Ander, is God aan-
wezig.' Een mens kan God wel ervaren 
als hij ‘in het gelaat van de Ander’ een 
mens ziet die aan hem gelijkwaardig is. 

BRON 1 MOVEMENT ON THE GROUND
In 2015 stond acteur Johnny de Mol op het 
punt om lekker op vakantie te gaan naar 
Ibiza. Maar vlak daarvoor kwam de foto van 
Aylan in de krant, het Syrische jongetje dat 
aangespoeld was op de Turkse kust. Zijn 
vluchtpoging naar het veilige Griekenland 
eindigde in de Middellandse Zee. Voor John-
ny en zijn goede vriend Adil Izemrane was 
deze foto een keerpunt. In plaats van te gaan 
feesten op Ibiza, boekten ze hun ticket om 
naar Lesbos, om daar vluchtelingen te hel-
pen. Ze doen dat nog altijd. Persoonlijk en 
via hun stichting Movement on the ground. 
Ze geven persoonlijke aandacht, luisteren 
naar verhalen en doen een potje voetbal. 
Ze helpen om vluchtelingenkampen om te 
bouwen naar ‘veilige en geordende omge-
vingen'. Inmiddels breidden ze hun werk uit 
naar het andere Griekse eiland Samos, waar 
ook veel vluchtelingen bivakkeren. En ze 
willen ook wat doen voor vluchtelingen die 
naar Nederland komen. ‘Niks doen is geen 
optie,’ zeggen ze. ‘Het gaat over medemen-
selijkheid.’
Bron: Linda.nl

1.  Lees bron 1.  
a. Ga op zoek naar krantenartikelen waarin je ziet gebeuren hoe een groep of een mens zijn of haar gezicht ver-liest. 
b. Maak een presentatie waarin je laat zien wat er gebeurt. Wie wordt er geanonimiseerd? Hoe gebeurt dat? c. Presenteer je bevindingen in de klas.

2.    Lees 'Start' en bekijk via whymagazine.nl een filmpje over deze performance. 
a. Wat vind je van deze performance? Zou jij eraan mee willen doen? 
b. Wat heeft deze performance met Levinas te maken? 
c. De man die je op 1’18 aan ziet schuiven heet Ulay. Zoek uit waarom deze ontmoeting extra bijzonder is. 

3.   De Amerikaanse psycholoog Arthur Aron bedacht in 1996 samen met zijn vrouw Elaine Aron een methode om (opnieuw) verliefd te worden. 
a. Lees via whymagazine.nl een artikel over deze methode. 
b. Bepreek in een groepje van vier wat je van deze methode vindt.  
c. Bekijk vervolgens het Engelstalige filmpje waarin twee mensen de methode uitproberen.

d.  Wat zijn jullie conclusies? Zou je dit zelf willen/durven uitproberen?

•

Het geconfronteerd worden met een 
medemens die hulp nodig heeft, is een 
beroep op jou. (Zie ook bron 1.) Je kunt 
er niet voor weglopen. Het appèl dat je 
op dat moment ervaart, is de stem van 
God. Geloven is het aanvaarden van het 
appèl, van de verantwoordelijkheid die 
je moet nemen wanneer een mede-
mens je nodig heeft.

© Błażej Łyjak | Dream
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Aan het eind van dit artikel kun je 
antwoord geven op de volgende 
vragen:
1. Waar komen de ideeën van Em-

manuel Levinas vandaan?
2.  Wie bedoelt Levinas met 'De 

Ander'? 
3. Wat kan er gebeuren als 

mensen 'gezichtloos' worden 
gemaakt?

In 2010 deed kunstenares 
Marina Abramovic een ‘performan-
ce’ in het Museum of Modern Art 
(MoMa) in New York. De performan-
ce heette The artist is present. Drie 
maanden lang, acht uur per dag, 
zat ze op een stoel aan een tafel. 
Tegenover haar stond een lege stoel. 
Ze zat daar zonder iets te zeggen. 
Bezoekers waren uitgenodigd om 
tegenover haar plaats te nemen. Van 
tevoren kon niemand zich voor-
stellen dat iemand de moeite zou 
nemen om daar wat naar elkaar te 
gaan zitten staren. Maar er kwamen 
enorm veel mensen op af. De stoel 
tegenover Abramovic was altijd 
bezet; er stonden mensen in de rij. 
Op YouTube kun je er verschillende 
video’s over zien. Ze zijn fascinerend 
om te bekijken, om te zien wat er 
gebeurt als twee mensen elkaar 
in de ogen kijken. Veel bezoekers 
reageerden achteraf dat ze zich écht 
gezien voelden. Dat er een diep 
contact was. Abramovic zei zelf: ‘Het 
was een complete verrassing, deze 
enorme behoefte van mensen om 
     wezenlijk contact te hebben.’
 Bron: moma.org
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Blz. 32 & 33: Schoolpsycholoog Wilma 
Koeslag. Geluk is: in balans zijn. 
Een interview met schoolpsycholoog 
Wilma Koeslag. Zij vertelt over haar 
werk en hoe zij tot deze baan gekomen 
is.  

Blz. 34 & 35 Begrippenlijst
Hier staan alle dikgedrukte begrippen 
uit de artikelen op alfabetische volgor-
de. Makkelijk om nog eens wat na te 
zoeken, of om te leren voor een toets.
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Het is natuurlijk fantastisch als je de inhoud van 
dit magazine interessant vindt, maar we vinden 
het niet goed als je zonder onze schriftelijke 
toestemming iets uit deze uitgave kopieert, 
opslaat in een gegevensbestand of publiceert, 
in welke vorm dan ook. Het maakt niet uit of het 
daarbij gaat om kopieën, foto’s of welke andere 
manieren van vermenigvuldiging of openbaar-
making.
Wij besteden veel zorg aan het verkrijgen van 
toestemming voordat we auteursrechtelijk 
beschermd materiaal gebruiken. Als je denkt dat 
wij ten onrechte je werk hebben gebruikt, neem 
dan contact met ons op of kom een keer langs.
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B e g r i p p e n l i j s t
Adolescent 
Jongere tussen de 10 en 22 jaar oud. 

Algemene Ouderdomswet (AOW) 
Basispensioen van de staat. 

Altruïsme 
Onbaatzuchtig zijn, iets doen voor 
een ander zonder er zelf beter van te 
worden. 

Appèl 
Een beroep doen op een ander. Wat 
je van iemand nodig hebt en van een 
ander vraagt. 

Bruto Nationaal Geluk 
Een manier om geluk te meten per 
land. Bij deze methode kijk je niet 
alleen naar het bruto-inkomen van 
een land, maar ook naar het nationale 
geluk. 

Cynisme 
In de filosofie een stroming van men-
sen die een levenswijze nastreven, 
waarin alle wereldlijke rijkdom wordt 
verworpen, om zo dicht mogelijkj bij 
de 'ware natuur' te zijn. 

Essentie 
Het zijn, het wezen. 

Existentialisme 
Filosofische stroming waarin vrijheid 
en verantwoordelijkheid centraal 
staan. 

Existentie 
Het bestaan. 

Five Ways to Wellbeing 
Vijf pijlers die bijdragen aan geluk vol-
gens de New Economics Foundation: 
Wees bewust, blijf leren, wees actief, 
verbind en geef. 

Fundamentele behoeften 
De eerste levensbehoeften van een 

mens, zoals eten, onderdak en hygi-
ene. 

Gendergelijkheid 
De gelijke behandeling van mensen 
van verschillend geslacht, gender of 
seksuele geaardheid. 

Happy Planet Index 
Een rangschikking van landen op basis 
van hoe gelukkig men is. 

Hypothetisch 
Denkbeeldig, bedacht. 

Idealisme 
Filosofische stroming van mensen die 
denken dat alles is terug te brengen 
tot een geestelijk beginsel. Abstrac-
ties zijn fundamenteler voor ons dan 
het tastbare. 

Immateriële welvaart 
Dingen waar je gelukkig van wordt die 
niet te koop zijn. 

Impulsief
Handelen zonder rustig beraad, direct 
en daarom vaak ondoordacht. 

Intuïtie
De eigenschap dat je iets aanvoelt 
zonder erover te denken, gebaseerd 
op eerdere ervaringen.

Mauvaise foi 
Te kwader trouw naar jezelf. 

Modaal inkomen 
Het meest voorkomende salaris. 

Onvoorwaardelijk basisinkomen 
Het systeem waarbij mensen een 
vast bedrag per maand ontvangen, dat 
zonder voorwaarden door de overheid 
aan alle volwassen burgers wordt 
verstrekt. 

Piramide van Maslow 
Model van Abraham Maslow (1908-
1970) waarin de levensbehoeften van 
mensen zijn geordend. 

Prisoner's dilemma 
Dilemma waarbij je de afweging moet 
maken tussen eigenbelang met snelle 
winst, of het algemeen belang met 
een onzekere uitkomst. 

Simplify your life 
De beweging die draait om een ver-
eenvoudigd leven, met minder spullen 
en minder stress. 

Sociale onderklasse 
Mensen onder aan de maatschappe-
lijke ladder, die rond moeten komen 
van weinig tot niets. 

Status 
Je positie op de maatschappelijke 
ladder. 

Verzorgingsstaat 
Samenleving waarin de overheid via 
wetgeving en financiële middelen 
zorgt voor het welzijn van de burgers. 

Zelfontplooiing 
De behoefte om jezelf te blijven ont-
wikkelen, te blijven leren en ontdek-
ken.

Zwarte hond 
Een symbool voor depressieve gevoe-
lens die een mens behoorlijk in hun 
greep kunnen houden. 
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Schoolpsycholoog Wilma Koeslag

Geluk is: in balans zijn
Wilma Koeslag is sinds vier jaar 
schoolpsycholoog op het Roelof van 
Echten College in Hoogeveen. Na 
haar studie Ontwikkelingspsycho-
logie liep ze een half jaar stage op 
een middelbare school. Dat werk 
bleek heel goed bij haar te passen. 
Hoe verliepen haar studie- en be-
roepskeuze? Wat maakt haar werk 
bijzonder?

I
k ben na mijn atheneum be-
gonnen met de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding (ALO) 
in Groningen, omdat ik graag 

gymdocent wilde worden. Ik koos be-
wust voor een hbo-opleiding. Ik ben 
praktijkgericht en vermoedde dat een 
academische studie op dat moment 
te moeilijk voor mij zou zijn. Na het 
behalen van mijn propedeuse ben ik 
binnen het Instituut voor Sportstudies 
overgestapt naar de studie Sportge-
zondheid. In het laatste jaar van deze 
opleiding kwam ik er pas achter wat 
ik echt interessant vond. Ik wilde 
graag meer diepgang op het gebied 
van gedragsverandering. Ik vond het 
erg leuk om stage te lopen en prak-
tijkervaring op te doen, maar merkte 
toen ook dat ik de theoretische en 
wetenschappelijke achtergronden 
miste. Daarom ben ik tegelijkertijd de 
opleiding Psychologie aan de Rijks-
universiteit Groningen gaan volgen. 

Op mijn 21e bleek ik veel meer 
klaar te zijn voor de universiteit. 
Vooraf had ik niet verwacht dat 
het me zou lukken om de Engelse 
boeken zelfstandig door te werken, 
maar het ging me goed af. Wat 
hielp, is dat ik de informatie die ik las 
zeer interessant vond. Ik volgde de 
master Ontwikkelingspsychologie. 
Ik moest als onderdeel daarvan een 
half jaar stage lopen. Die liep ik op 

een middelbare school als schoolpsy-
choloog. De stage op school beviel 
mij zo goed dat ik heb gesolliciteerd 
op de functie van schoolpsycholoog 
binnen het Expertisecentrum op het 
Roelof van Echten College. Inmiddels 
ben ik hier vier jaar werkzaam. In 
het onderwijs is geen dag hetzelfde, 
waardoor ik dagelijks met plezier naar 
mijn werk ga!

Als schoolpsycholoog heb ik 
diverse taken. Ik ben onderdeel van 
het Zorgteam en het Team ontwik-
keling beleid. Daarnaast adviseer en 
ondersteun ik collega’s en begeleid ik 
leerlingen. Leerlingen komen bij mij 
met zeer uiteenlopende vragen. Het 
kan gaan om concentratieproblemen, 
moeite hebben met sociale contac-
ten, ontevredenheid, planning- en or-
ganisatieproblemen of overbelasting. 
Leerlingen leggen zelf de lat hoog, 
maar ook de maatschappij vraagt veel 
van leerlingen. 

Als schoolpsycholoog bevind je je 
echt in de directe leefwereld van jon-
geren. Voor leerlingen ben ik zichtbaar 
en aanspreekbaar binnen de school. 
Leerlingen kunnen altijd even bij 
me langskomen, maar daarna gaan 
ze ook weer naar de les. Daarnaast 
vind ik het leuk om een koppeling te 
kunnen maken tussen de Geeste-
lijke Gezondheidszorg (GGZ) en het 
onderwijs. Ik weet van beide wat ze 
voor elkaar kunnen betekenen. 

Het belangrijkste in mijn werk is 
luisteren en onvoorwaardelijk accep-
teren hoe iemand denkt en zich voelt. 
Wanneer ik merk dat een leerling 
de moed en de durf heeft om zijn 
verhaal bij mij te vertellen, dan doe 
ik mijn werk goed. Mensen hebben 32
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Wat dat is, gelukkig zijn? Gelukkig 
zijn betekent volgens mij dat je in 
balans bent. Balans betekent een 
evenwicht op alle terreinen van je le-
ven. Daarbij kan gedacht worden aan: 
school, de thuissituatie, vrienden, 
relatie, vrijetijdsbesteding en werk. 
Wanneer één van deze terreinen uit 
balans is, dienen de andere dit op te 
vangen. Geluk is een gevoel. Het ver-
schilt per persoon in welke situaties 
je gelukkig bent. 

Een gelukkige leerling heeft zelfres-
pect en zelfvertrouwen. Hoe gelukkig 
je bent, hangt af van wie je bent en 
wat je in je leven hebt meegemaakt. 
En wat je perspectief op de toekomst 
is. Iedereen is hierin uniek. Het is be-
langrijk dat je als leerling bij iemand 
terechtkunt om aan te geven dat het 
even niet goed met je gaat. Dit kan 

een medeleerling zijn, een docent of 
de schoolpsycholoog. Juist door aan 
de slag te gaan met het proces om te 
weten wie je bent en wat je gelukkig 
maakt, zorg je ervoor dat je groeit. 

Geluk kan ook groeien door 
oprechte vragen te stellen aan een 
ander en door écht te luisteren. Vraag 
eens hoe het met iemand gaat en 
luister naar zijn of haar verhaal. Door 
met elkaar te praten, kun je lastige 
dingen verwerken en voel je de be-
trokkenheid en liefde van een ander. 

Een studiekeuze die bij je past, 
kan ook bijdragen aan geluk. Binnen 
je studie moet je soms onderdelen 
uitproberen, om te kijken of het iets 
voor je is. Ontdekken wat níét bij je 
past, kan er ook voor zorgen dat je 
dichter komt bij wat je wel ligt. Waar 
je eerst nog niet aan toe bent, kun je 
op latere leeftijd misschien wel aan. 
De keuze die je maakt moet vooral 
aansluiten bij jouw talenten en bij 
wat je leuk vindt om te doen. In een 
opleiding creëer je een bepaald denk- 
niveau waarop je daarna kunt verder 
bouwen. Er zijn maar weinig volwas-
senen die exact het werk doen waar 
ze voor zijn opgeleid!
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over het algemeen de neiging om 
adviezen te geven als iemand hun 
iets vertelt. Het probleem dient 
opgelost te worden, wordt vaak 
gedacht. Toch is dat niet waar 
mensen in eerste instantie behoefte 
aan hebben. Ze willen vooral hun 
verhaal kwijt, de gedachten orde-
nen. Samen met andere professio-
nals zoek ik naar de ondersteuning 
die een leerling nodig heeft om te 
groeien. Je zou verwachten dat het 
moeilijk is om vervelende verhalen 
te horen. Ik voel weliswaar oprecht 
het verdriet of de boosheid van 
een leerling, maar tegelijkertijd ook 
een gevoel van waardering en trots 
dat een leerling zich open durft te 
stellen.
In de kern willen de leerlingen die 
ik help dat het beter met ze gaat en 
dat ze gelukkiger worden.


