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Op vele manieren worden we aangemoedigd gezond te leven. Voldoende 
bewegen, 250 gram groente eten per dag, niet roken. Goed leven is veel meer 
dan gezond leven. Zinvol werk hebben bijvoorbeeld, een gelukkig gezin, een 
actief sociaal leven. Materiële zaken dragen bij aan de ervaring van goed leven: 
mooie kleren, een flitsende of praktische auto, een prettig huis. En tegen
woordig willen we ook graag iets beleven: een spannende vakantie, een 
onverwachte ontmoeting of een blind date. We doen graag wat voor een ander: 
nog even langs bij die oude buurvrouw, voorlezen op school, fluiten bij de F’jes. 
We vinden het belangrijk om goed te leven, om zin te geven aan ons leven, 
misschien wel meer dan ooit. 
 Wat goed leven is, is voor iedereen anders. Het is afhankelijk van achter
grond, persoonlijke omstandigheden, levensfase, levensovertuiging, opvoeding, 
opleiding, ga zo maar door. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
vindt die pluriformiteit van goed leven belangrijk. Soms bekruipt ons het gevoel 
dat goed leven te vaak en te veel in een bepaalde richting wordt gedrukt.  
Vooral daar waar de relatie met gezond leven wordt gelegd. De opgeheven 
vinger tjes van wetenschappers, overheden en media sturen ons naar meer 
bewe gen, niet te veel en vooral gezond eten, niet te veel drinken, vitaal en 
geluk kig zijn. De gedachte is dat goed leven in die zin een maakbaar project is 
dat door beleid gerealiseerd kan worden.
 Helaas, zo gemakkelijk is het niet. Goed leven gaat niet vanzelf. Er zijn tal 
van factoren die het extra moeilijk maken het leven goed te maken. Armoede 
bijvoorbeeld, je persoonlijke geschiedenis, de buurt waarin je opgroeit, ernstige 
ziekte, pech of ongeluk dat je kan overkomen. Wat behelst goed leven wanneer 
je psychotisch bent, of dakloos? En wat in het aangezicht van de dood? Ook zijn 
er verleidingen waarbij wilskracht alleen niet voldoende is om ze te weerstaan. 
Nicotine in sigaretten, snoep bij de kassa, suiker en zout in te veel gerechten 
om op te noemen, groepsdruk bij het stappen, et cetera. Om je leven goed te 
maken is er heel veel meer nodig dan wilskracht en doorzettingsvermogen. 
De overheid zet in op preventie en wil bijdragen aan dat goede leven. Dat is 
belangrijk. Het roept ook vragen op. Want hoever mag je daarin gaan? Wanneer 
wordt een stimulans een opdracht? Wanneer wordt een aanmoediging een 
veroordeling? De grens is dun en voor degenen die worstelen met hun gezond
heid kan een goed bedoelde campagne averechts uitpakken. 
 Met deze bundel wil de Raad laten zien dat goed leven zeer divers is. En 
dat het niet vanzelfsprekend is en zeker ook niet gemakkelijk. We geven een 
podium aan mensen die ons vertellen of laten zien wat goed leven voor hen 
betekent. Voor sommige van hen is goed leven een hele klus. Niet alle facetten 
van goed leven komen aan bod. Het thema is zo veelzijdig dat het zich niet laat 
vangen tussen de voor en achterkaft van een boek. De contribuanten aan de 
bundel hebben zelf een bijdrage geschreven of zijn geïnterviewd. De meeste van 
hen deden dit om niet. Wij danken allen zeer voor hun bijdrage. 
 De bundel is een bloemlezing geworden van beschouwingen, voorbeelden, 
interviews, reportages, testimonials, foto’s en tekeningen. De bijdragen zijn 
soms heel concreet en soms wat abstracter. De inhoud is zo divers als het leven 
zelf. Wij wensen u veel leesplezier. 
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“Mijn naam is Dwight van van de Vijver met 
dubbel ‘van’. Ik ben 34 en werk al vijftien 
jaar bij de politie, sinds mijn negentiende. Ik 
ben onderaan begonnen, en inmiddels ben ik 
hulpofficier van justitie en inspecteur.

Toen ik bij de politie kwam, dacht ik te weten 
waar ik in terecht zou komen. Dat was vooral 
de spannende kant, het boeven vangen. Ik 
twijfelde destijds tussen het onderwijs en de 
politie. Ik merk dat ik in mijn politie werk vaak 
zoek naar hoe ik het leven van de mensen die 
ik tegenkom kan verbeteren. De mensen die 
wij in ons werk tegenkomen, daar zit vaak een 
verhaal achter. Mensen bellen meestal de poli-
tie als het fout gaat. Er is dus altijd een begin 
van een verhaal en daar ben ik van gaan hou-
den. Dus ja, ik doe mijn werk met passie. 

 Op zoek naar het verhaal

Ik dacht dat ik het leven van mensen kon ver-
beteren door de goede mensen te beschermen 
tegen de zogenaamd slechte mensen. Door de 
boeven te vangen dacht ik te kunnen bijdragen 
aan de veiligheid. Tot ik erachter kwam dat er 
bij al die zogenaamde boeven ook een reden 
bestaat waarom ze doen wat ze doen. Daar 
kom je niet zomaar achter, daar moet je je best 
voor doen. 

Gaandeweg ben ik er van overtuigd geraakt dat 
heel Nederland en misschien zelfs de wereld 
alleen maar veiliger wordt als je aan de voor-
kant van die problemen komt. Als iemand 
tegen mij zegt: joh, al dat slappe geouwehoer, 
ik wil dat je gewoon die boeven gaat van-
gen, dan denk ik altijd: oké, maar stel dat jij 
een dochter hebt die ’s avonds van A naar B 
moet fietsen. Wat heb je dan liever: dat ik de 
boef vang nadat ze is aangerand, of dat we die 
potentiële aanrander van tevoren erkennen, 
herkennen en met hem aan de slag gaan en 
voorkomen dat het gebeurt?

Volgens mij kan het antwoord alleen maar 
zijn dat we moeten proberen te voorkomen 

Iedereen 
heeft een 
verhaal
Dwight 
van van 
de Vijver
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dat mensen slechte dingen doen. We veroor-
delen de daad en niet de dader. Ik geloof niet 
dat er slechte mensen zijn, dat de mens slecht 
geboren wordt. Ik denk dat als iemand slechte 
dingen doet, dat we moeten proberen ervoor 
te zorgen dat hij het niet weer doet. En dan 
bedoel ik niet standaard reclassering. Dan 
bedoel ik echt zingeving in het leven: waar-
voor is diegene hier op aarde? Als we daar met 
elkaar achter kunnen komen en diegene krijgt 
een doel, dan wordt Nederland veiliger.

Met boeven vangen los je het niet op. Ze 
komen vast te zitten en komen er soms twee 
keer zo crimineel uit. Dat is voor mij niet de 
oplossing. Het is een kortetermijnoplossing. 

 Anders kijken

Ik herinner me nog het moment waarop ik tot 
dit inzicht kwam. Ik kwam in een ploeg die 
jongeren altijd hard aanpakte. Ik ging mee in 
die cultuur. We waren er trots op. Wij voel-
den ons de baas op straat. Het was veilig in 
die wijk. Dankzij ons. Toen kwam ik in de stad 
in mijn vrije tijd een jongen tegen die ik had 
aangepakt. Hij zei: ‘Ik hoor van sommige jon-
gens dat je heel relaxt bent, maar toch heb je 
mij echt heel hard aangepakt.’ Ik antwoordde: 
‘Jij stond met een groep van waaruit er werd 
gescholden naar de wijkagent. Toen kwamen 
wij en zetten jullie het allemaal op een lopen, 
dus toen hebben we jullie gepakt.’ Hij wierp 
tegen: ‘Ja, we stonden met meer dan tien. 
Eentje heeft iets geroepen en toen werden we 

allemáál hard aangepakt.’ En hij voegde eraan 
toe: ‘Jij hebt mij tegen de muur gegooid.’ Ik 
reageerde: ‘Dat is zo, maar jij rende weg.’ Hij 
vervolgde: ‘Ik had niks gedaan en jullie kwa-
men heel agressief op ons af. Dat is altijd zo en 
daarom rennen wij altijd weg.’ 

Ik was dus echt met hem in gesprek. Op dat 
moment dacht ik: wat heeft hij nou eigenlijk 
gedaan? En stel dat hij wel degene was die iets 
had geroepen, dan hebben we negen ande-
ren onterecht gepakt. En ook: stel dat hij wel 
degene was, waarom zou hij dat dan doen? 

Toen ben ik begeleider geworden van een 
jongerenteam, een samenwerking tussen het 
jongerenwerk en de politie. We voerden indivi-
duele gesprekken met jongeren. Ze hadden wat 
extra aandacht nodig en wilden zelf ook op het 
rechte pad blijven. Ze lieten zich coachen. We 
gingen met hen naar de Ardennen en naar het 
strand. Ik stoeide ook met hen. Dat hadden ze 
nodig. Zoals ik vroeger met mijn vader stoeide, 
zo stoeide ik met die gasten. Ik pakte ze ook 
wel aan, want ik moest ook laten weten wie de 
baas was. Maar het was leuk. Het was een soort 
knuffelen voor stoere jongens. 

Ik besefte dat dit mijn werk veel leuker maakte. 
Als ik deze jongens kan helpen op het rechte 
pad te blijven, dan moet het ook kunnen met 
andere jongeren. Toen realiseerde ik me dat 
iedereen wat mij betreft deze aanpak ver-
dient. De harde aanpak kan altijd nog. Soms 
is allebei nodig: eerst hard aanpakken en dan 

pas praten. Maar wel altijd praten. Nooit die 
deur dichtgooien. Die jongen had me echt een 
inzicht gegeven.

 Mentaal gezond blijven

Toen ik 20 was, zag ik voor het eerst een lijk. 
Een vrouw van 29 die flink overhoop gesto-
ken was, als ik het zo mag zeggen, door haar 
ex-vriend. Er zijn ook mensen die van een flat 
springen, waar je dan als eerste aankomt. Dat 
zijn lastige dingen. Ik dacht dan altijd: wat zou 
deze persoon hebben meegemaakt dat die dit 
doet? Niet iedereen denkt zo. Een vriend van 
mij denkt: daar ligt een dode. Ik denk aan het 
verhaal van die persoon.

Eerst hield ik het voor me. Toen mijn vriendin 
in verwachting was van ons eerste kind, ben ik 
een week naar een klooster gegaan om dingen 
op zijn plek te zetten en na te denken. Want 
ik werd vader. En ik heb mijn eigen emoties 
niet altijd onder controle, ik ben net een vul-
kaan. Ik barstte nooit echt uit, maar ik voelde 
dat het soms rommelde en daar was ik wel 
eens bang voor. In dat klooster heb ik goede 
afspraken met mezelf gemaakt. En ik ben thuis 
meer gaan vertellen. Maar ik wil mijn vriendin 
natuurlijk niet bang maken. Ik praat ook met 
een collega die bij Defensie heeft gezeten en 
in oorlogen heeft gevochten als tankschutter. 
Hij kan eerlijk zeggen dat angst en verdriet 
erbij horen. Nu kan ik er goed mee omgaan. En 
ik probeer er voor collega’s te zijn. Binnen de 
politie ben ik vertrouwenspersoon. 

 Kruip eens in de huid van een ander

Voor een goed leven vind ik het belangrijk dat 
we niet alleen een beroep doen op de zenders, 
maar ook op de ontvangers. Soms zegt iemand 
iets waar we met z’n allen over vallen. Dan 
denk ik: wacht even, hoe hoor jij dit? Je moet 
ook bij jezelf nagaan waarom je wat iemand 
doet of zegt erg vindt. Een voorbeeld. Een 
vrouw gaat vaak met haar kleinkinderen boe-
ken halen in de bibliotheek waar ook Neder-

landse les wordt gegeven aan vluchtelingen. 
De vrouw is voor een kwart Chinees en voor 
de rest donker, zoals ik. Een medewerkster 
van de bibliotheek wijst haar de weg naar de 
Nederlandse les, terwijl deze vrouw al 50 jaar 
in Nederland woont en altijd in het onderwijs 
heeft gewerkt. De vrouw wordt boos, vindt 
het beledigend. Ik probeer ook naar de inten-
tie van de medewerkster van de bibliotheek 
te kijken. Ten eerste worden er vluchtelingen 
opgevangen in Houten, dat is hartstikke goed. 
Die mevrouw werkt bij de bibliotheek, wat ik 
ook al zo goed vind, want ze wil dat mensen 
lezen en ze helpt ook vluchtelingen daarmee. 
Ze ziet een vrouw met een donkere huidskleur 
binnenkomen en wil haar helpen. Ze heeft 
alleen maar goede intenties. Daar kun je ook 
bij stilstaan, jezelf de vraag stellen: doet zij iets 
om mij te kwetsen of niet?

Probeer goed met elkaar te leven. Je empa-
thisch open te stellen voor de ander. En vooral 
vragen te stellen. Mensen noemen mij naïef, 
en misschien ben ik dat soms ook wel. Maar ik 
ben gelukkig, omdat ieders verhaal mij ver-
rijkt. Ook het verhaal van iemand met wie ik 
het niet eens ben of die iets doet of zegt wat ik 
niet begrijp. Dan ga ik toch op zoek daar diens 
verhaal.”

“Op dat moment dacht ik: 
wat heeft hij nou eigenlijk 
gedaan?”
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Afhankelijk 
zijn we 
allemaal
Simon van 
der Weele

Voor veel mensen met een beperking wordt deze 
afhankelijkheid uitvergroot. Door een rolstoel, 
een taxi, een hulp of geleidehond. Door begelei
ding, zorgplannen en huisregels. Soms schuurt 
deze afhankelijkheid. Bijvoorbeeld als mensen 
zich onzichtbaar voelen, doordat ze niet gezien 
worden door hun hulpverlener. Of als ze onmacht 
ervaren, wanneer ze geen controle voelen over 
wat er met hen gebeurt. Of als ze ongelijkwaar
digheid voelen, als ze niet serieus genomen wor
den door hun begeleider. Daarom is het belang
rijk dat de kwetsbaarheid van die afhankelijkheid 
herkend en erkend wordt door mensen met een 
beperking en hun hulpverleners. Als zij goed op 
elkaar afstemmen, hoeft afhankelijkheid niet 
strijdig te zijn met autonomie.
 Voor een onderzoek naar de beleving van 
afhankelijkheid in de gehandicaptensector maak
ten mensen met een beperking foto’s van leuke en 
minder leuke momenten uit hun dagelijks leven. 
Daarmee vertelden ze hun verhaal over afhan
kelijkheid en onafhankelijkheid. Vier foto’s met 
bijhorend verhaal staan op deze pagina’s. Ze laten 
zien dat afhankelijkheid een probleem kán zijn, 
maar niet hoeft te zijn. Het is een basisconditie 
van elk leven. Dus ook van het goede leven. 

Wat betekent het om afhankelijk 
te zijn als je een beperking hebt? 
Strikt genomen is ieder mens 
afhankelijk van anderen: van 
een partner die voor je kookt, 
een collega die je een taak uit 
handen neemt, een buur die 
tijdens vakanties de katten 
voert. Sommige levensfases 
vergroten die afhankelijkheid. 
Een baby is reddeloos verloren 
zonder ouderlijke zorg. Met het 
ouder worden lukt niet altijd 
meer om de dagelijkse dingen te 
doen zonder hulp van familie of 
vrienden. 

Simon van der Weele 
is onderzoeker bij 
de Universiteit voor 
Humanistiek.

“Toen stond ik te wachten op 
de trein, dit was een trein 
die net wegging… Ik had zoiets 
van, om te laten zien dat ik 
op het perron sta te wachten 
op de trein die ik moest heb-
ben om naar mijn hobby toe te 
gaan… Een dansclub… In dansen 
kan ik mijn energie kwijt, ik 
ben heel erg beweeglijk. Dus 
nee, ik hou heel veel van dan-
sen dus, en ik krijg ook aan 
alle kanten complimenten dat 
ik heel erg goed ben met mijn 
heupen.”

Het onderzoek De Kunst van 
Ambachtelijke Afstemming 
werd in 2017 uitgevoerd door 
Femmianne Bredewold,  
Ellen Grootegoed, Margo 
Trappenburg, Evelien Tonkens 
en Simon van der Weele in 
opdracht van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport. Het verslag van het 
onderzoek is te vinden op 
www.rijksoverheid.nl. 
Uitgeverij De Graaff  
publiceert naar aanleiding 
van het onderzoek het boek 
Zorgen als Ambacht: afstem-
men op afhankelijkheid van 
mensen met een beperking.

“Dit is in de supermarkt, bij de kassa. Ik 
heb er altijd heel veel werk aan om een tas 
in te ruimen, om mijn rugzak te vullen met 
boodschappen. Dat duurt altijd heel lang. 
Ik kan er niks aan doen, ik ben gewoon heel 
langzaam. Dit kan voor mensen wel heel frus-
trerend zijn, want als ik aan het inpak-
ken ben, dan komt het vaak voor dat zelfs 
nog vijf mensen achter mij in de rij van de 
kassa nog eerder weg zijn dan ik. Ik moet 
dan proberen om iedereen links te laten lig-
gen. Omdat iedereen er maar wat over denkt, 
over mij.
Mensen hebben er nog nooit over gemopperd. 
Maar zulke momenten zijn rot. Dan voel ik me 
heel zichtbaar met mijn beperking. Dan sta 
ik heel de rij op te houden door mijn schuld. 
Ik zou het fijn vinden als ik dan wat hulp 
zou krijgen, zodat het sneller gaat. Ik pro-
beer daar ook heel vaak gewoon bij dezelfde 
caissière te komen. Dat ze daar weten van: 
oh ja, daar moeten we rekening mee houden.”
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“We waren op het strand. In een speciale  
rolstoel kon ik ook het strand op. Toen ging 
de begeleidster in mijn rolstoel. Voor de 
grap. En werd ze voortgetrokken over het 
strand. Ze zat helemaal paniekerig in die 
stoel. “Rustig maar”, zei ik. De begeleid-
ster antwoordde: “Eigenlijk is het echt erg, 
want ik zit hier in die rolstoel te sparte-
len van angst, maar jullie doen het gewoon! 
Wij trekken jullie naar achteren en jullie 
zitten daar gewoon rustig in die stoel, en 
ik zit hier allemaal moeilijk te doen omdat 
ik het eng vind! Dus nu realiseer ik me pas 
wat jullie eigenlijk moeten voelen.” 
Ik zei tegen haar: “Ja, jij kan eruit stap-
pen. Je kan verder lopen als je het eng 
vindt. Wij moeten maar wachten tot jullie 
stoppen.” Ik ben er niet meer bang voor. Met 
angst kom je nergens. Dan hadden we nooit 
zo ver het strand op kunnen rijden. Je moet 
soms een beetje controle opgeven om ook weer 
controle te krijgen. Het is altijd geven 
en nemen. Je moet voor een deel uit han-
den geven om je controle weer in handen te 
nemen. Ik ben daar trots op, dat wij zo soms 
meer doen dan mensen zonder beperking.”

Moeders lessen
Henk van Zuiden

Iemand vroeg eens aan een moeder van twaalf kinderen: 

‘Bent u gelukkig mevrouw?’

‘Bij toeren,’ antwoordde ze, ‘bij toeren.’

‘Als mijn kinderen het goed hebben, ben ik tevreden. 

Ik geniet wanneer ze hun wekelijkse peer of sinaasappel 

eten. Dan ben ik eventjes gelukkig, omdat ik ze die 

kan geven.’

Van het avondmaal haalde ze een portie af, dat was 

bestemd voor ’n zieke buur.

De dahlia’s in de tuin werden door haar kinderen in 

hun straatje verspreid. En wanneer de suikerpeertjes 

en sterappelen waren geoogst, mocht de hele buurt 

meegenieten. Zij genoot hier van, net als van de sla-

bonen, boerenkool en aalbessen die haar werden 

gebracht. 

Zo leerde ze haar kinderen dat delen van wat je hebt, 

het mooiste is wat je kunt doen. Ze gaf haar kinderen 

lessen in naastenliefde die hun levens rijker 

hebben gemaakt dan in baar geld is uit te drukken. 

In verband met de 
privacy van de 
fotografen zijn hun 
bijdragen anoniem 
geplaatst.

Henk van Zuiden  
is dichter en 
bloem lezer. 
henkvanzuiden.nl

“Mijn planten geven me inspiratie. Die 
geven mij een soort boost om door te 
gaan. Als ik die planten niet had gehad, 
dan had ik ook gezegd van “hé, haal mij 
maar weg van deze aardbodem.” Want wat 
heeft ’t leven dan nog voor zin? Die 
planten verzorg ik. Water geven, de 
grond een beetje los maken. Ik koop bij 
de supermarkt speciale voeding voor die 
planten. En de dode blaadjes haal ik 
eruit. Ik besproei ze één keer per week 
met een plantenspuit, dat vinden ze  
lekker.
Ik denk ook dat het een klein beetje te 
maken heeft met het zorgen voor iemand. 
Gewoon dat zorgen voor iemand, dat ben 
ik eigenlijk… dat mis ik. Misschien heb 
ik daarom daar inspiratie uit gehaald, 
om dan maar planten te doen.”
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Het goede leven lacht ons toe vanuit tijdschriften en kranten, en 
het is ook een lucratieve business: wellness overspoelt ons met 
beloften om meer, beter en lekkerder onszelf te zijn. Luxueuze 
mineraalbaden, yogaretraites en mindfulnesscursussen proberen 
ons te verleiden beter te leven. Dat ‘beter’ betekent hier vooral: je 
beter voelen, blij zijn met jezelf ondanks al die vervelende imper-
fecties, ontvankelijk zijn voor wat voor moois het leven te brengen 
heeft naast de jachtige hectiek van onze prestatiegerichte maat-
schappij. Het goede leven is vooral een fijn leven, en vaak ook een 
gezond leven. 

Het goede leven in onze samenleving verschilt enorm van de 
manier waarop filosofen daar door de eeuwen heen gestalte aan 
probeerden te geven. Het goede leven in de Griekse filosofie en in 
het denken van de humanisten die daarop teruggrepen, had een 
sterke en heel specifiek omschreven ethische dimensie en een al 
even sterke en specifieke relatie tot waarheid en waarheidsvin-
ding. De relatie tot het ware en het goede hing samen met de rela-
tie tot het schone: het goede leven was een waar en moreel goed 
leven, en tegelijk een mooi leven dat beantwoordt aan specifieke 
esthetische criteria. Die esthetiek van het goede leven was vaak 
een onconventionele, een manier om burgers aan het denken te 
zetten over wat ze aan het doen zijn. Zo demonstreerden de cynici 
de geringe waarde van rijkdom. Ze bepleitten een levensstijl die 
gebruik maakt van het strikt noodzakelijke. Een ton voldeed voor 
Diogenes uitstekend als slaapplek. Nergens voor nodig, die luxu-
euze villa’s. De ideeën van de cynici over ‘goed’, ‘mooi’ en ‘waar’ 
botsten enorm met de zeer eer- en statusgevoelige, rijke Griekse 
burgers.

Die vanzelfsprekende verbinding tussen het goede, het schone en 
het ware is nu veel zwakker. We mogen lekker genieten, maar zijn 
daarmee vooral goed voor onszelf. Er is geen vanzelfsprekende 
ethische relatie meer tussen het goede leven en anderen of de 

Het goede, het ware, 
het schone leven
Jeannette Pols

Als dit geen liefde is, wat is het dan?

En als het liefde is, is ze dan goed?

Kan liefde goed zijn, als ze lijden doet?

En is ze slecht, geniet men daar dan van?
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Jeannette Pols is hoog
leraar bij de afdeling 
Antropologie aan de Uni
versiteit van Amsterdam, 
en univer sitair hoofd
docent, sectie Medische 
ethiek, bij het Academisch 
Medisch Centrum.

Sonnet van Petrarca, vertaling Robin Kerkhof 

16 17



wereld. Genietend van onze quinoa-avocadosalade realiseren we 
ons bijvoorbeeld niet dat de Peruvianen hun basisvoedsel niet 
meer kunnen betalen. Het goede leven is vooral een esthetische 
ervaring geworden. 

 Het orakel had gelijk

Juist vanwege de nieuwe verbindingen en ontkoppelingen tus-
sen het ware, het goede en het schone is het interessant om naar 
de oude Grieken en humanisten te kijken. Hun gedenk en gedoe 
rond het goede leven staat zo ver van ons af dat het ons kan hel-
pen ons eigen gedenk en gedoe een beetje beter te doorgronden. 
Het goede leven voor de Oude Grieken en degenen die zich door 
hen lieten inspireren was een exemplarisch leven. De filosofen van 
het goede leven, leven vóór wat het goede en ware leven is – ter 
leringh ende vermaeck van de burgers. Het ging deze filosofen niet 
zozeer om het formuleren van een samenhangende theorie over 
hoe het goede leven eruit zou moeten zien. Het was een doorgaand 
onderzoek waarbij bepaalde aannames werden getest en onder-
zocht. Het bekendste voorbeeld is misschien wel dat van Socrates, 
die van het orakel van Delphi te horen had gekregen dat er geen 
wijzere man was dan Socrates. Om te begrijpen wat het orakel 
bedoelde – en om te zien hoe zich haar uitspraak tot de waarheid 
verhield, want dat is bij orakels uit de aard der zaak nogal een puz-
zel – ging Socrates op onderzoek uit. Hij praatte met belangrijke 
mensen en met werklui, met dichters en gewone burgers.  
Zijn conclusie was dat alle mensen die hij sprak, dachten dat ze 
meer wisten dan ze deden. Alleen hij, Socrates, kende de beper-
kingen van zijn kennis. Het orakel had gelijk: als enige wist 
Socrates wat hij niet wist. Onderzoek was een kenmerk van zijn 
exemplarische leven en bepaalde ook het mooie ervan.

De sterke verbinding met een praktische vorm van leven is ook 
interessant bij renaissance-humanist Petrarca. Petrarca brak met 
de middeleeuwse universiteit, die hij veel te elitair, academisch 
en esoterisch vond. De dikke boeken met doctrines over het Al en 
het Niets vond hij irrelevant. Hij wilde filosofie die van belang was 
voor het dagelijks leven. Daarbij paste ook een toegankelijke vorm. 
Petrarca en de zijnen publiceerden brieven en voerden gesprekken, 
behapbare vormen die dicht bij de (geletterde) burgers stonden. 
De intieme en persoonlijk-publieke gedachtewisselingen per brief 
werden uitgegeven als levenslessen in koffietafelboeken die de 
huizen van de gegoede burgers sierden. Natuurlijk sloot dat nog 
steeds een heleboel mensen uit. Maar interessant is dat in ieder 
geval één groep die door de academie geweerd werd, hier expli-
ciet was ingesloten: vrouwen. Petrarca onderhield zich graag met 

geleerde vrouwen, en in zijn nalatenschap zijn meer dan 300 (!) 
sonnetten te vinden die hij schreef voor zijn geliefde Laura. Het is 
dus belangrijk het goede leven hier te zien als een praktijk die het 
goede, schone en het ware bijeen probeert te brengen.

 Het goede leven en de staat

Met een reuzensprong weer naar het heden: het ware, goede en 
schone is uit elkaar gehaald – of althans, dat was het idee. In 
wellnesspraktijken gaat het goede leven vooral over individuele, 
esthetische kwesties, niet over ethiek of waarheid. Het zijn kwes-
ties van stijl en smaak, en daarover valt spreekwoordelijk niet te 
twisten. In liberale maatschappijvisies is smaak heel belangrijk. 
Het realiseren van passies en het verkrijgen van (toegang tot) 
mooie dingen is de drijfveer van individuen om economisch actief 
te worden – en daarmee ook welvaart te realiseren voor de hele 
samenleving. Het najagen van eigenbelang is goed voor de natie 
als geheel, is de gedachte. Tegelijk is de inhoud van het goede 
leven een privékwestie geworden – en niet een publieke taak, zoals 
voor de oude Grieken. 

Maar de verbindingen tussen het ware, het goede en het schone 
laten zich niet zomaar wegpoetsen. De individuele invulling van 
goed leven is bijvoorbeeld geen kwestie voor de overheid. Die 
moet zich verre houden van private kwesties als wat een mooi of 
goed leven is, maar moet de voorwaarden scheppen voor de indi-
viduen en families om het goede leven te kunnen najagen. Maar 
de overheid onthoudt zich helemaal niet van het beïnvloeden van 
de smaak en het gevoel voor esthetiek van haar burgers. Dat is erg 
duidelijk bij de schermutselingen rondom multiculturele kwesties. 
Is een hoofddoek een religieuze uiting of een modeaccessoire? Die 
vraag is tegelijk een vraag naar hoe we de hoofdoek moeten zien. 
Als het een religieus symbool is, valt de hoofddoek te verbieden in 
de publieke ruimte. Als het een kwestie van smaak voor kleding is, 
kan dat niet zonder de vrijheden van burgers op dubieuze wijze in 
te perken. Het goede leven is niet alleen de persoonlijke kwestie 
die het lijkt als we kijken naar de glossies die oproepen tot wel-
zijn en geluk. De Griekse filosofen van het goede leven zouden ons 
manen om te onderzoeken hoe het ware, het goede en het schone 
in alledaagse situaties nog steeds samen vormkrijgen.
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Op mijn playlist staat het nummer ‘Human’ van 
Rag’n’Bone Man. Met doorleefde stem laat hij 
weten dat hij doet wat hij kan, maar geen  
‘prophet or Messiah’ is. Is doen wat je kunt niet 
de essentie van goed leven, vraag ik me af. Goed 
leven is heel persoonlijk. Goed leven vraagt 
inzet. Goed leven vraagt om jouw ervaring, jouw 
talent en om jouw waarden als bijdrage aan 
goed leven van anderen. Goed leven is meer dan 
mijn eigen goede leven.

Ik probeer bij te dragen aan verandering in de 
zorg vanuit mijn rol bij zorgverzekeraar Menzis. 
Dit om de zorg – ook voor toekomstige genera-
ties – goed, toegankelijk en betaalbaar te hou-
den. Dat vraagt een open blik. Dat is niet een-
voudig, want ik kom dagelijks allerlei dilemma’s 
tegen. Investeren in kwaliteit of op de korte 
termijn besparen? Sturen of loslaten? Regels 
buigen of braaf volgen? Ik merk steeds vaker 
dat er pas ruimte komt voor verandering als ik 
tegenstellingen verbind. Kaders én autonomie, 
processen én innovatie, ‘hard’ op inhoud én 
zacht op de relatie. Goed leven gaat over leren 
en ontwikkeling. 

Goed leven vraagt dat ik scherp blijf op de 
connectie met mezelf, met de ander en met 
de wereld om ons heen. Het is belangrijk om 

ieders bijdrage te kennen en deze te bespreken, 
binnen en buiten de organisatie. Zo dragen we 
samen vanuit die verbinding bij aan het grotere 
geheel. Dit vraagt kwetsbaarheid en vasthou-
dendheid van mij en van de ander. Dit vraagt 
moed om fouten te maken en toe te laten. 
Ook een gezonde dosis relativeringsvermogen 
helpt. Er is drive, we doen wat we kunnen én we 
kunnen complexe problemen niet altijd zo snel 
oplossen als we zouden willen. Goed leven gaat 
over relativeren: we’re only human after all. 

In Nederland heeft iedereen recht op goede, 
passende en ook betaalbare zorg als basis voor 
een goed leven. Juist omdat een fysieke en 
mentale gezondheid niet voor iedereen van-
zelfsprekend is. Zorgverzekeraars werken aan 
die maatschappelijke opgave. We willen dat 
iedereen in staat is een zo goed mogelijk leven 
te leiden, krachtig en zo zelfstandig mogelijk. 
Dat noem ik leefkracht: de positieve energie die 
mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig 
zijn. Leefkracht gaat over meedoen in de maat-
schappij, erbij horen, en over mentale fitheid. 
Dat geldt voor jong of oud, gezond of (tijdelijk) 
ziek. En leefkracht versterken we samen: goed 
leven gaat dus ook over solidariteit. Goed leven 
doen we vooral samen.

Zorgen voor 
goed leven

Joris van Eijck

Joris van Eijck is directeur 
Zorg bij Menzis.
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De gordijnen zijn al weken dicht. 
De bewoner van het huis is de 
laatste tijd niet buiten gezien. Het 
is verdacht stil in de woning en 
het meest alarmerende: er komt 
een vreemde geur uit het pot-
dichte huis. De buren bellen het 
wijkteam. Opdracht voor de soci-
aal werkers: ga er eens kijken. 
Verwaarloosde mensen in ver-
vuilde huizen, moeders die zo 
diep in de schulden zitten dat ze 
hun kinderen geen eten kunnen 
geven, eenzame ouderen die naar 
de fles grijpen. Wat doet het met 
je als het je werk is om deze men-
sen te helpen? Waar begin je? En 
welk effect heeft dit werk op je 
ideeën over ‘goed leven’? 

Liever alleen met kerst

“Het eerste wat je doet is luis-
teren. Zonder oordeel,” vertelt 
Bonny Visser, sociaal werker bij 
WijBeijum, het wijkteam van de 
multiculturele wijk Beijum in 
Groningen. “Het gaat er niet om 
wat jij van een situatie vindt. Het 
is hun probleem en het kan alleen 
opgelost worden met hun oplos-
sing.”
 Vorig najaar werd Bart van Dijk, 
ook sociaal werker bij WijBeijum, 
gebeld door een ongeruste doch-
ter. Of hij haar vader ervan kon 
overtuigen om naar de kerstvie-
ring van haar gezin te komen. 
Volgens de dochter was haar 
vader aan het vereenzamen. Bart 
ging bij de man langs. Het leek 
er inderdaad op dat hij weinig 
mensen zag. Maar hij wilde niet 
naar die kerstviering, dat vond 
hij te druk met al die kinderen. 
Het liefst zat hij met kerst thuis 
voor de tv, rustig een sigaartje te 

roken. Bart belde de dochter en 
legde uit dat haar vader mis-
schien wel alleen was, maar niet 
eenzaam. Hij vertelde haar dat 
ze haar vader echt niet gelukkig 
maakt met een kerstviering bij 
haar thuis. 
 Natuurlijk hebben de wijkteam-
werkers wel een mening over de 
situatie, maar die spreken ze niet 
uit tegen de wijkbewoners. “Ik 
kom regelmatig in vieze huizen. 
Dat wil zeggen, niet schoon zoals 
ik het zelf graag heb,” vertelt 
Carolien Stokkel, collega van 
Bonny en Bart. “Het ruikt er niet 
fris. De mensen die ik begeleid 
hebben vaak huisdieren, en het 
liefst zo veel mogelijk. Met alle 
gevolgen van dien voor de hygiëne.”
 Toch begrijpt Carolien wel 
waarom deze mensen graag huis-
dieren hebben. “Met een hond 
heb je wat gezelschap en een 
reden om elke dag de deur uit te 
gaan.” Dat inlevingsvermogen is 
een belangrijke vaardigheid in 
hun werk als sociaal professional. 

Goed genoeg

“Het wordt geen Libelle-gezin,” 
vertelt Carolien. “Als een gezin 
weer een beetje op de rit zit, trek 
ik me weer terug. Het is goed 
genoeg als de kinderen naar 
school gaan, er eten in huis is en 
ze wat aandacht en liefde voor 
elkaar hebben.”
 “Ze falen al op zo veel vlakken. 
Als je zegt: dit doe je fout en zo 
moet het, gaat de deur dicht,” ver-
telt Bonny. Daarom zoekt ze waar 
ruimte is voor verbetering. Twee 
biertjes minder drinken per dag, 
één schuld afbetalen, een keer zelf 
koken. 

Bonny was eens bij een moeder 
die het hele huishouden had laten 
versloffen. De woonkamer was 
een bende, de wc was al weken 
niet schoongemaakt en in de keu-
ken stikte het van de fruitvliegjes. 
“Ze had een bakje staan waar ze 
etensresten in bewaarde. Maar ze 
gooide die niet meer weg.” 
 Zoals gebruikelijk begint haar 
werk met praten. “Al pratende 
zijn we de keuken in gegaan.” 
Samen maakten ze de keuken 
schoon. Aan het eind van het 
gesprek zei Bonny: “Als je nu  
probeert dit bij te houden, dan 
kijken we volgende week weer 
verder.”
 De week daarna deed de vrouw 
de deur open met een glimlach 
van oor tot oor. Ze had de keu-
ken netjes gehouden en zelfs een 
stukje van de woonkamer schoon-
gemaakt. Bonny: “Als wijkbewo-
ners zo’n succes behalen, groeien 
ze twee meter. Ik denk: bijna 
gelukt. Ik haal nog even een doek 
over het aanrecht. Maar ik geef 
haar een vet compliment.” 

Dankbaar en gelukkig:  
het kan ook anders

“Als ik thuiskom, denk ik regel-
matig: wat heb ik het toch goed,” 
zegt Carolien, “omdat ik dagelijks 
zie hoe het ook kan.” Ze verbaast 
zich bijna over hoe ‘makkelijk’ 
haar kinderen zijn. 
 De andere twee sociaal wer-
kers kennen dit gevoel. Bonny 
is er blij mee dat ze stabiel werk 
heeft. Bart is dankbaar dat hij zich 
bij het afrekenen van anderhalve 
kilo lamsvlees bij de kassa geen 
zorgen hoeft te maken over zijn 
banksaldo. 

Goed genoeg
 Sterre ten Houte de Lange

Sterre ten Houte de 
Lange is freelance 
journalist.
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“Duurzaamheid zit in het script dat ik van thuis uit heb meegekregen. 
Dat je geen voedsel verspilt bijvoorbeeld. Onbespoten groenten uit 
onze eigen moestuin. Ik voelde me dan ook aangesproken toen we 
een paar jaar terug klachten kregen van jonge patiënten met kanker. 
Ze vonden het eten in het ziekenhuis niet te eten. Inderdaad zagen 
we de kar met eten bijna onaangeroerd terugkomen in de keuken. 
Over voedselverspilling gesproken. We zijn met een groep jonge 
patiënten gaan praten bij wie de reuk en smaak waren aangetast 
door de chemotherapie. Patiënten met weinig eetlust. Wat zouden 
jullie willen? En wat zou daarvan kunnen worden gerealiseerd?  

Iemand kende een fooddesigner. Daarmee, en samen met onze  
patiënten en ons team, is een heel nieuw voedselconcept ontwikkeld: 
FoodforCare. Als je nu in het Radboudumc ligt, kun je zes keer per dag 
kiezen uit kleine maar rijke gerechten. Rijk aan eiwitten en andere 
ingrediënten die voor de specifieke patiëntendoelgroep op maat zijn 
toegevoegd. De patiënt krijgt uitleg over de ingrediënten en beslist ter 
plekke wat hij lekker vindt. Het ziet er bovendien zeer smaakvol uit 
en je krijgt het op mooi servies aangereikt. We hebben onderzocht of 
het ook echt hielp. Het effect laat zich raden. Patiënten zijn veel beter 
gaan eten en geven een topcijfer voor het eten! Ook is de verspilling 
terug gedrongen van 34% naar 11% en zijn we op weg naar 5%. Een 
fantastische beoogde ‘bijvangst’. 

Eten blijkt dus verschrikkelijk belangrijk. En eigenlijk wisten we dat 
al. Want waar vertel je over als je ontslagen bent uit een ziekenhuis? 
Inderdaad, over het eten. De voedingsassistenten die met de gerechten 
langslopen, zien er nu leuk uit. Vroeger liepen ze in uniformen van 
de verpleging. Dat vonden ze zelf fijn, maar voor een patiënt is dat 
verwarrend: aan wie moet je een glaasje melk vragen? Nu dragen 
de voedingsassistenten een vrolijk schort tot bijna aan de vloer, met 
een bijpassend T-shirt. Ook leuk: je kunt de gerechtjes bestellen. 
Dan kun je met jouw partner samen eten in het ziekenhuis. Eten in 
het ziekenhuis is een vanzelf sprekende investering op de begroting 
geworden. Het mooie is ook dat het met hetzelfde budget is gedaan.

De patiënt als partner: dat is de aanpak waar we een paar jaar terug 
expliciet voor hebben gekozen. Die gedachte is inmiddels verankerd in 
het ziekenhuis. We nemen geen beslissingen meer zonder de patiënt 
daarbij te betrekken. Ook dat is voor mij duurzaamheid.”

Beter weten 
dus goed eten 
Cathy van Beek

Cathy van Beek is voormalig bestuurder 
patiëntenzorg en duurzaamheid van het 

Radboudumc, is daar nu strategisch adviseur 
duurzaamheid en is kwartiermaker duurzame 

zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.
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NOOIT MEER 
WERKEN 
FLORIS 

ALKEMADE

Onze generatie maakt met de digi
talisering en robotisering een ver
strekkende omwenteling mee. Dat 
is niet voor het eerst. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwam de industria
lisering in een stroomversnelling. 
Die was zo radicaal en veelom
vattend dat er overtuigende toe
komstbeelden ontstonden waarin 
steeds verdergaande mechanisatie 
werken overbodig zou maken. Voor 
de kunstenaar Constant Nieuwen
huijs vormde dit de aanleiding 
voor het fascinerende project New 
Babylon waaraan hij bijna twintig 
jaar werkte en dat de stad van de 
toekomst behelsde, geheel gericht 
op het stimuleren van de spelende 
mens, bevrijd van de noodzaak om 
te werken. 

We weten inmiddels dat het anders liep en dat 
we harder werken dan ooit. Maar opnieuw 
vormen zich toekomstbeelden waarin arbeid 
overbodig wordt dan wel totaal van karakter 
verandert. Aan de keten van veranderingen 
veroorzaakt door de komst van alle compu-
ter- en robottechniek beginnen we enigszins 
te wennen. Maar met de opkomst van artificial 
intelligence (AI) klinkt er opnieuw de gelijktij-
dige belofte en dreiging dat menselijke inspan-
ning bijzaak gaat worden. De grote tech-reu-
zen spenderen niet te bevatten bedragen aan 
de ontwikkeling van AI. De gevolgen zullen 
voor ons allemaal zichtbaar en veelomvattend 
zijn. 

Waar de industriële revolutie onze spierkracht 
verving, wordt nu ook onze denkkracht ver-
vangen. Volgens een onderzoek van Oxford 
University zal daardoor rond 2035 bijna de 
helft van de bestaande banen verdwenen zijn. 
De optimistische boodschap van sommigen 
is dat die banen vervangen gaan worden door 
meer inhoudsvolle banen. De kans is echter 
reëel dat er steeds meer mensen zullen zijn die 
op het gebied van arbeid niets meer kunnen 
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dat een machine niet sneller, goedkoper en 
beter kan.

Interessant is dat, los van de vorm die deze 
toekomst gaat krijgen, dezelfde vraag weer 
opdoemt die destijds Constant Nieuwenhuijs 
bezighield: waarop richten we onze levens als 
we niet meer hoeven te werken? Weinig vra-
gen zijn zo veelomvattend en raken zo pre-
cies de essentie als we ons op het goede leven 
willen richten. Fascinerend om over na te 
denken, ook al zal het er ook nu wel weer erop 
uitdraaien dat we allemaal gewoon toch weer 
heel hard moeten blijven werken.

Als denkoefening kan de hele geschiedenis 
van de mensheid tot nu toe gezien worden 
als een uiterst moeizame voorbereidingsfase, 
waarbij de noodzaak om alsmaar ‘in het zweet 
des aanschijns’ te werken ons op hinderlijke 
wijze voortdurend afgehouden heeft van onze 
werkelijke bestemming. Zijn we in staat een 
ander, betekenisvol doel te definiëren als de 
noodzaak om te werken wegvalt, als we onze 
handen vrij hebben? 

We zijn natuurlijk niet de eerste generatie die 
zich over deze vraag buigt. Waar wij machines 
inzetten, hebben in het verleden hele culturen 
gefloreerd dankzij de inzet van slaven die in 
grote lijnen ook het werk uit handen namen. 
We kennen de decadentie van de Romeinse 
aristocratie, de exuberantie van de Britse adel, 
de leefstijl van de nieuwe rijken die zich nu 
rond de tech-wereld vormen. Maar een aan-
trekkelijk model, toepasbaar in onze eigen tijd 
en context, lijkt niet direct voorhanden. Een 
verfijnde vorm van decadente luxe is uiteraard 
aantrekkelijk, maar toch nog moeilijk te zien 
als een ultiem doel. We zullen onze verlangens 
met veel meer zorg moeten vormgeven. In 
de woorden van de kunstenaar Jenny Holzer: 
“Protect me from what I want.”

Wat we nodig hebben is niets minder dan 
een revolutie die als een bijzondere vorm van 
evolutie het bestaande verwerpt. Met dat uit-

gangspunt is het helder in beeld brengen van 
de bestaande toestand een eerste stap. ‘Esse 
est percipi’: zijn is waargenomen worden. Net 
zoals een vis de laatste is die het concept van 
water zal doorgronden, zo moeten wij om te 
zien allereerst een besef van blindheid hebben. 
Onze dagelijkse levens zitten zo vol van van-
zelfsprekendheden dat we voortdurend ziende 
blind zijn. De oudst bekende stad in Tur-
kije, nu weer deels opgegraven: Çatalhöyük, 
dateert uit 7400 v. Chr. Een verrassende stad, 
omdat het een stad is zonder straten. De hui-
zen zijn simpelweg tegen elkaar gebouwd. Om 
bij je huis te komen, moest je over het huis 
van de buren klimmen. De straat was nog niet 
uitgevonden. Zo was alles wat voor ons nu 
volstrekt vanzelfsprekend is, er ooit nog niet. 
Zo bestaat er ook nog van alles niet dat in de 
toekomst dezelfde vanzelfsprekendheid zal 
verwerven.

Goed waar nemen 
is zicht  
krijgen op dat 
wat te vanzelf
sprekend is om 
nog gezien te 
worden.
De context van de steeds verdergaande tech-
nologisering is daarbij belangrijk. Daar waar 
die er vooral op gericht leek te zijn ons gemak 
te dienen door allerlei handelingen overbodig 
te maken, komt nu een ander, veel venijniger 
aspect bovendrijven: de technologie kaapt 
onze aandacht. We kunnen dit meten in de 

tijd die we besteden om naar een scherm kij-
ken. We zijn ongeveer 1.000 minuten per dag 
wakker en kijken nu gemiddeld nu al meer dan 
vierhonderd 400 minuten per dag naar een 
scherm: tv, computer, smartphone en tablet 
bij elkaar opgeteld. Met per cultuur andere 
cijfers: een gemiddelde Amerikaanse volwas-
sene keek afgelopen jaar 640 minuten per dag 
naar een scherm. In de epische strijd tussen de 
reële en digitale wereld lijkt de echte wereld, 
gemeten in tijdsbesteding, aan de verliezende 
hand. Bij een schoolklas voor ‘De Nachtwacht’ 
van Rembrandt kijkt iedereen op zijn telefoon, 
zonder aandacht voor het meesterwerk.

Daar waar de kunstenaar Constant een noma-
dische, creatieve mensheid voor ogen had, 
gooit de technologie die onze aandacht steeds 
veelomvattender kaapt, roet in het eten. Para-
doxaal genoeg neemt onze vrijheid niet toe, 
maar af, iets waar we ons van bewust moeten 
zijn in het licht van de zich alsmaar verdere 
ontwikkelende technologie. Een schrikbeeld 
van een leven geleid in totale afhankelijkheid 
van intelligente computers en robottechno-
logie die ons bestaan en aandacht sturen met 
mechanismes en algoritmes die voor geen 
mens nog te doorgronden zijn. Mensen als 
huisdieren door een allesomvattende techno-
logie, goed verzorgd, maar niet meer in staat 
tot onafhankelijk handelen en denken.

En stel dat we inderdaad niet meer hoeven te 
werken, kampend met de noodzaak een zin-
volle invulling voor onze tijd te vinden. Zijn 
we dan in staat werkeloosheid te herdefiniëren 
als een gewenste toestand? Iets waar we nu al 
direct mee kunnen experimenteren in de her-
definitie van vergrijzing als een vorm van luxe 
waarbij de aandacht ook in de laatste fase op 
ontwikkeling gericht moet blijven.

De parabel van Adem en Eva die uit het aards 
paradijs gejaagd werden en gedoemd werden 
om voortaan ‘in het zweet des aanschijns’ te 
werken, krijgt met dit alles een intrigerende 
wending. De alwetende, wrakende God moet 

voorzien hebben dat de mens in de loop van 
de millennia erin zou slagen het werken weer 
overbodig te maken en zich zo weer een weg 
terug in het paradijs te banen. Hij moet ook 
geweten hebben dat bij terugkomst het niets-
doen niet langer als een paradijselijke toestand, 
maar als een niet te dragen straf ervaren zou 
worden. De wrakende God geeft onverwacht 
blijk van een wrede, maar niettemin verfijnde 
humor die niet onderdoet voor de medogeloze 
humor van de goden op de Olympus.

Maar wellicht lossen de vragen zich op een 
veel vanzelfsprekender manier op als we in 
onze poging beter waar te nemen, zicht krij-
gen op de zaken die werkelijk van belang zijn. 
We hoeven daar niet eens voor in de toekomst 
te kijken. In de fysieke wereld vragen klimaat-
verandering en vervuiling om een veel intel-
ligentere manier van produceren en consu-
meren, een prachtige opgave. Op het sociale 
vlak zijn er ook veel relevante thema’s om 
aan te werken: ook in het welvarende Neder-
land is veel ongelijkheid waar iets aan gedaan 
moet worden. In een stad als Rotterdam 
groeit bijvoorbeeld 40% van de kinderen op in 
armoede, ontstellend. Eén op de tien volwas-
senen in Nederland voelt zich sterk vereen-
zaamd, één op de zes pubers leest zo slecht dat 
ze de ondertiteling van een film niet kunnen 
volgen. 

En op het creatieve vlak, geheel in lijn met de 
utopie van Constant Nieuwenhuijs, dringt de 
vraag zich op hoe we ons kunnen ontwikke-
len in een context waar alles zo radicaal aan 
het veranderen is. Het is niet ondenkbaar dat 
het uiteindelijk alleen nog de kunsten zijn die, 
daar waar zinloosheid dreigt, de juiste vragen 
kunnen stellen en wellicht duiding kunnen 
brengen. 

Een opwindend vooruitzicht. 

Floris Alkemade werd  
in 2015 benoemd als 
Rijksbouwmeester. 
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Slapen 
is het 
nieuwe 
bewegen
Loek 
Winter

“De afgelopen tien jaar zijn er in Nederland 
honderden fitnessclubs gekomen. Voor die tijd 
zag je ze nauwelijks. De afgelopen vijf jaar is de 
aandacht voor gezonde voeding enorm toege-
nomen. Slow food, biologisch eten, foodblogs, 
enzovoort. En nu zie je dat er steeds meer aan-
dacht voor slaap komt.

Voor goed en harmonieus leven moeten 
lichaam en geest in balans zijn. Vanuit dat 
kader kan het niet anders dan dat slaap voor 
mensen belangrijk is. Van te weinig slaap wor-
den mensen ziek. Slaapdeprivatie leidt tot con-
centratieverlies en psychische aandoeningen 
zoals depressie. En tot te veel eten en over-
gewicht. Het zijn spiralen, het versterkt elkaar.

Intuïtief zijn mensen wel bezig om de balans te 
vinden. Tussen rust en activiteit, tussen voe-
ding en verbranding, tussen belasting en ont-
spanning. De balans begint bij het bewust wor-
den van de dynamiek van werken, ontspannen, 
slapen, eten en bewegen. Een mens kan lange 
tijd uit balans leven. Ik heb heel lang heel veel 
gewerkt; slapen vond ik verloren tijd. Dat werkt 
uiteindelijk niet. Ik heb er lang over gedaan om 
te ontdekken hoe dat bij mij is. 

Zelf slaap ik heel goed. Zeven uur per nacht. 
’s Avonds neem ik de tijd om uit te faseren. 
En ’s ochtends om op te starten. In het week-
end slaap ik twee en een half uur langer. En 
elke maand neem ik een dag of vier extra om 
uit de reeks afspraken te komen. Slaap werkt 
ook helend. In je slaap los je problemen op of 
komen die in een ander perspectief te staan. 
Het komt ook nogal eens voor dat ik wakker 
word met een activiteitenlijstje. In je slaap 
worden prioriteiten opnieuw gesorteerd, naar 
de korte en de lange termijn.

Als ik niet goed slaap, is dat voor mij een sig-
naal. Dan ga ik over de grens, dan moet er iets 
gebeuren. Of het is een proces van rijping. 
Dan ben ik ergens mee bezig en moet er actie 
komen, en weet ik nog niet wat.”

Loek Winter is 
zorgondernemer en 
lid van de Raad voor 
Volksgezondheid en 
Samenleving.

Bron: RIVM

Bewegen
Onvoldoende bewegen hangt 
samen met een korte slaap-
duur, een lange slaapduur, 
moeite met in slaap komen 
en moeite met doorslapen. 
Voldoende bewegen hangt 
samen met een normale 
slaapduur en een goede 
slaapkwaliteit.

Roken en drinken
Onderzoek wijst niet eendui-
dig uit of roken of het drinken 
van alcohol van invloed is op 
onze slaap. 

Kanker
Lang slapen vergroot het 
risico om aan kanker te over-
lijden. Mensen die langer dan 
9 tot 10 uur per nacht slapen, 
hebben 10% meer kans om 
te overlijden aan kanker dan 
mensen die 6 tot 8 uur per 
nacht slapen.

Hart- en vaatziekten
Een lange slaapduur  
(> 9-10 uur) verhoogt de kans 
op overlijden aan hart- en 
vaatziekten 

Overgewicht en 
obesitas
Een (te) korte slaapduur kan 
leiden tot overgewicht en 
obesitas.

Beroerte
Elk uur dat je minder slaapt 
dan 7 uur verhoogt de kans 
op een beroerte. Een lange 
slaapduur verhoogt de kans 
om te overlijden aan een 
beroerte.

Depressie
Zowel te lang slapen als te 
kort vergroot de kans op een 
depressie.
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Een goed  
leven?
Joep  
Bartelsman
Als arts van de Levenseinde
kliniek bezoek ik mensen die 
niet meer willen leven. Willen 
ze volgens de wet in aanmerking 
komen voor euthanasie, dan 
moet ik beoordelen of er 
sprake is van uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden, waarover 
ik in een aantal gesprekken 
mijn mening moet vormen. 
Vele factoren bepalen of een 
ernstige ziekte nog te dragen is 
of niet: Verdraagt een patiënt 
niet goed te behandelen pijn? 
Accepteert hij of zij het verlies 
aan zelfstandigheid? Heb je nog 
mensen om je heen, vrienden 
of familie, die je ziekte minder 
ondraaglijk maken?

Een voorbeeld uit de praktijk:

95 jaar is ze geworden. De laatste zeven jaar 
bracht ze door in een verzorgingshuis op een 
kamer met uitzicht over de stad. De laatste 
twee jaar daarvan kwam ze niet meer van die 
kamer af. Ze lag het grootste deel van de dag 
op bed, omdat ze duizelig was. Dat kwam 
door een defecte hartklep. Ze kon niet goed 
meer zien. Van het uitzicht kon ze niet meer 
genieten. Televisiekijken en lezen lukten niet 
meer. Familie had ze niet meer. Haar vader 
was joods. Hij en zijn familie zijn in de oorlog 
vermoord. Van jongs af aan tot haar pensioen 
heeft ze als modiste gewerkt in een chapellerie 
in de binnenstad: dat betekent dat ze hoeden 
maakte in een atelier.
 
Ze had geen kinderen. Toen ze 50 jaar oud 
was, trouwde ze met een 20 jaar oudere man 
die ze bij het amateurorkest had leren kennen. 
Hij is al lang geleden overleden. Met hem heeft 
ze een paar gelukkige jaren gehad.

Er kwam nooit meer iemand op bezoek. Nou 
ja, met uitzondering van twee Jehova’s getui-
gen, die ze niet kon tegenhouden en zomaar 
in haar kamer stonden. Ze moest niets hebben 
van die “mooie praatjes”.
 
Ze overleed in de trouwjurk die ze indertijd 
zelf had genaaid en die nu veel te wijd was. De 
trouwring van haar man was van haar vinger 
gegleden en lag onder in het bed. In de kast 
vonden we een handgeschreven draaiboek 
voor de uitvaartplechtigheid: muziekkeuzes, 
iemand moest haar vader herdenken. Maar 
wie? Er was geen contactpersoon. Een begra-
fenisondernemer moest via het maatschappe-
lijk werk worden opgeroepen.

Een paar gelukkige jaren in een leven van 95 
jaar: een goed leven? 

Joep Bartelsman is  
emeritus hoogleraar 
Maag, Darm en Lever
ziekten en werkt als arts 
bij de Levenseindekliniek.
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Edo Paardekooper  
Over man is lid van het 
Dagelijks Bestuur van Lan
delijke Cliëntenraad Sociale 
Zekerheid (SUWI) en van 
het bestuur van de lande
lijke Cliëntenbelangen
behartigers Maatschappe
lijke Opvang (Werkplaats 
COMO). Ruim 8 jaar was 
hij voorzitter van de lande
lijke cliëntenraad van het 
Leger des Heils. Momenteel 
werkt Edo als ervarings
deskundige deelnemer en 
onder zoeker aan de uit
voering van de Meerjaren
agenda beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang.

Edo, wat is de ervaring die de 
aanleiding is voor je huidige 
werkzaamheden?

“Ik heb onder andere een 
geschiedenis in de ggz. Omdat de 
moeder van mijn kinderen psy-
chische hulp nodig had, kwam ik 
via haar in contact met behande-
laars en psychiaters. Daarvoor, 
maar ook later, had ik zelf ook 
tijdelijk en wisselend hun hulp 
nodig. Bovendien ben ik een 
aantal maanden dakloos geweest 
en heb ik een jaar in de 24-uurs 
maatschappelijke opvang van het 
Leger des Heils ‘gewoond’. Sinds 
2005 woon ik wel weer zelf-
standig.

Toen ik in die laatste situatie 
zat, besloot ik: hier gaan din-

gen minder goed dan ze zouden 
moeten en kunnen gaan. Ik ben 
me gaan verdiepen en bijscho-
len. Met mijn ervaring, kennis en 
vaardigheden wilde ik iets gaan 
betekenen voor anderen. Zo ben 
ik belangenbehartiger gewor-
den. Een jaar of acht, negen ben 
ik bijvoorbeeld voorzitter van de 
landelijke cliëntenraad van het 
Leger des Heils geweest. Al vrij 
snel zag ik dat het nuttig was 
om mijn relaties en netwerk uit 
te breiden naar andere cliënten-
raden, het gemeentelijk domein, 
zorgverzekeraars en onder-
zoeksinstituten. Met ervarings-
deskundigen uit heel Nederland 
trekken we regelmatig samen op. 
We hebben een actief netwerk 
gevormd. Dit doe ik nog steeds 
en blijf ik graag doen.”

Je leven was zeker niet altijd even 
goed. Wat betekent goed leven 
voor jou?

“De laatste tien tot twaalf jaar 
heb ik voor mezelf wel een goed 
leven kunnen realiseren. Ik weet 
en heb gevonden, wat ik belang-
rijk, leuk en interessant vind.  
Ik ken mijn grenzen en mijn 
mogelijkheden. Ik heb veel 
vrienden en contacten. Ik kan 
iets bijdragen aan de levens 
van anderen. Daar ben ik niet 
nadrukkelijk in aanwezig, maar 
mensen kunnen mij bereiken en 
omgekeerd. A state of wellbeing. 
Dat is voor mij goed leven. 

Goed leven is ook wat mijn 
kinderen met hun kinderen en 
echtgenoten proberen te reali-
seren. Dat gaat, denk ik, goed. 
Ieder draagt zijn eigen kruis. Dat 
zal ongetwijfeld zo zijn. Mijn 
kruis is wat mij in het leven is 
overkomen en hoe relaties soms 
misgaan en waar je in bescha-
digd wordt. Niet iedereen zal de 
veerkracht hebben meegekre-
gen of kunnen ontwikkelen om 
daarmee om te gaan, er iets uit te 
halen om mee verder te kunnen. 
De zin zien van dingen en voelen 
dat je geaccepteerd en gezien 
wordt. Weten of iets bij jou past.”

Als je dakloos bent, is het goede 
leven dan helemaal weg, of zijn 
er toch ook lichtpuntjes?

“Natuurlijk zijn die er. In die tijd 
was ik vaak erg eenzaam. Meestal 
hield ik mezelf op afstand van 
de mensen om mij heen. Ik 
wilde het niet laten weten. Ik 
schaamde me. Dan kun je geen 

contact maken met anderen. En 
dan is het leven niet goed.”

Want goed leven is in contact 
zijn met anderen?

“Dat denk ik wel. Onderdeel van 
goed leven is dat je jezelf in een 
situatie kunt plaatsen die niet 
bedreigend voor je is. Ook als 
ik buiten geslapen had, in een 
schuurtje of zo, zat ik ’s ochtends 
wel bij Brinkmann koffie te drin-
ken en de krant te lezen. Ik zag er 
redelijk uit. Ik had mijn uitke-
ring, dus ik kon af en toe een 
hotelkamer nemen. Douchen. 
Een aantal dagen per maand ging 
dat. Dan was ik gewoon Edo. 
Maar ik had geen contact met 
mijn omgeving. Dat ontweek ik 
bewust. Mijn kinderen en mijn 
ex wilde ik liever niet zien. Ik 
ontweek elk contact en vragen 
over hoe het met mij ging. Dat 
was geen goed leven, maar het 
was in die zin acceptabel dat ik 
gedurende de dag er gewoon kon 
zijn zonder er echt te zijn.

Soms had ik nog net twee dub-
beltjes om de rest van de week 
door te komen. Dan ging ik toch 
weleens bij andere daklozen zit-
ten. En kreeg ik een biertje aan-
geboden. Ik werd geaccepteerd. 
Dat was oké, een ‘lichtpuntje’.

Op enig moment ontmoette ik 
iemand die de leiding had over 
de nachtopvang van het Leger 
des Heils. Daar wilde ik liever 
niet naar binnen. Daar paste ik 
toch niet? Hij zei: ik ga zorgen 
dat je een behoorlijke plek en 
bed krijgt. Soms kom je gelukkig 
mensen tegen die bereid zijn om 

door dingen heen te kijken en je 
accepteren zoals je bent. Ze stel-
len niet meteen moeilijke vragen.

De eerste tijd in de 24-uursop-
vang bij het Leger des Heils was 
verschrikkelijk. Met zijn tweeën 
op een kamer. Een snurkende 
kerel die de hele gang wakker 
hield. Ik had geen privé meer, 
werd een nummer. Daar was 
ik niet Edo. Maandenlang niet. 
Toch herpakte ik mijzelf, kreeg 
weer aandacht en waardering 
voor mezelf. Ik maakte een plan 
en wilde dat de medewerkers van 
de opvang me hielpen. Dat ging 
niet zomaar. Ze zagen mij niet als 
Edo, met bepaalde capaciteiten, 
achtergronden en een verhaal. 
Nee, je moest passen in hun 
systeem. Als ik in het bewoners-
overleg kritische vragen stelde, 
was dat lastig. Je kon dan een 
schorsing krijgen in plaats van 
een gesprek van mens tot mens. 

Ik raakte gemotiveerd om daar 
iets aan te doen. Ik wist dat ik 
in staat was om voor, met en 
namens de mensen in de opvang 
iets te kunnen doen. Toen ben 
ik in de cliëntenraad terechtge-
komen en zo gaandeweg verder 
gegroeid. Dat betekende voor mij 
weer een goed leven. In contact 
komen met medewerkers van de 
gemeente bijvoorbeeld, men-
sen die snapten waar ik het over 
had. En de zorgverzekeraar, die 
accepteerde dat ik iets te zeg-
gen had. Ik kwam in contact met 
het Trimbos Instituut, Movisie 
en andere organisaties. Ik werd 
gezien en gehoord. Ook dat is 
goed leven. Het was niet allemaal 
compleet goed. De rest van mijn 

Goed leven?  
Ik gun het iedereen.
Edo Paardekooper 
Overman
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leven zat best ingewikkeld in 
elkaar. Maar ik had mensen om 
me heen die zagen dat ik waarde 
had. En dat gebeurt nog steeds.”

Zou je kunnen zeggen dat jij 
nu probeert de voorwaarden te 
verbeteren waardoor het leven 
van daklozen beter kan worden?

“Toen ik dakloos werd, zou het 
zeer geholpen hebben als ik men-
sen met ervaringskennis tegen 
was gekomen. Op straat, in cafés, 
in inloopvoorzieningen, bij het 
loket van de gemeente. Zij had-
den kunnen zien hoe het met mij 
ging. Ze hadden kunnen zeggen: 
hier heb je een lekkere kop koffie. 
Als ervaringsdeskundige kun je 
gelijkwaardig met elkaar praten, 
zeggen dat er iets niet klopt.  
Je voelt aan wat wel of niet past. 
Andere mensen, professionals, 
kunnen dat vaak niet. Ze kunnen 
de toon niet vinden of missen de 
doorleefde ervaring.”

Wat kunnen goedwillende 
mensen zonder deze ervaring 
wél doen?

“Je hoeft niet meteen iets te doen 
of te vragen of je kunt helpen. Je 
kunt iemand wel gedag zeggen 
en in de ogen kijken, in plaats 
van je blik af te wenden. Even 
contact maken.”

Heb je een slotwoord over goed 
leven?

“Ik gun het iedereen.”

Tegenwoordig leven we in een 
snelle maatschappij. Vanwege 
overvolle agenda’s besteden veel 
huishoudens weinig tijd aan het 
samen eten en het bereiden van 
een goede maaltijd. Hierdoor is 
het sociale contact binnen een 
huishouden minder, omdat het 
eten vaak het enige moment op 
de dag is dat men elkaar spreekt 
en ziet. En dat terwijl sociaal 
contact een zeer belangrijke 
behoefte is. Dat is iets dat eten 
kan brengen.
 Om gezelschappen dichter 
bij elkaar te brengen heb ik een 
nieuwe manier van eten ontwik-
keld die het sociale aspect van 
het eten versterkt door samen 
te werken en samen te delen, en 
elkaar te helpen. Eten wordt zo 
een intiemere en experimentele 
belevenis, een mooi rustmoment 
in volle agenda’s. Het is uitge-
werkt in een driedelige kerami-
sche set.

Social Fuel
Sophie 
Kleuskens

Zie Social Fuel  
in actie (Vimeo)

Sophie Kleuskens is in 2018 afge
studeerd aan de Fontys Academy  
of Art, Communication and Design.
www.sophiekleuskens.nl  
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Goed leven staat niet per se voor groots, mee-
slepend of once in a lifetime. Het vertaalt zich 
juist in de kleine, normale dingen. Iets wat je 
fijn vindt om te doen, in muziek waar je blij van 
wordt of een plaats die je opzoekt om weer op 
te laden. VeRS is het talentennetwerk van de 
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De 
leden van VeRS ervaren dagelijks hoe belangrijk 
het is om de druk om te presteren naast je neer 
te kunnen leggen en de rust op te zoeken. Onder 
#BijkomenmetVeRS delen wij onze kleine, 
normale dingen om jouw rustmomenten te 
inspireren!

VeRS wordt gevormd door 
27 enthousiaste jonge 
professionals met affiniteit 
en/of ervaring met de zorg 
en het sociaal domein. Op 
persoonlijke titel en onaf
hankelijk denken zij mee 
over de adviesthema’s van 
de RVS. Door hun uit een
lopende achtergronden 
kunnen de leden van VeRS 

gezamenlijk tot nieuwe 
perspectieven komen op 
huidige maatschappelijke 
vraagstukken. Hiermee 
inspireren zij zowel
elkaar als de RVS in het 
ontdekken van andere 
standpunten, ervaringen, 
valkuilen en natuurlijk 
oplossingen.

#BijkomenmetVeRS

Meester Israfil is dood en daarmee is het defi-
nitieve einde van het goede leven weer een 
stapje dichterbij gekomen. Zijn zoon vertelde 
me dat hij in zijn laatste minuten als een ster-
vende olifant op zijn knieën viel. Meester Israfil 
werd in zijn geboorteplaats in het oosten van 
Turkije ter aarde besteld. Ik vroeg zijn zoon hoe 
meester eruitzag toen die dood was. Hij verze-
kerde mij dat hij om de dode mondhoeken van 
meester Israfil een kleine, levendige glimlach 
waarnam. 

Als olifanten sterven ze uit, de mannen en de 
vrouwen die het ‘goede leven’ bij zich heb-
ben gedragen als de aarde de maan. Ik heb 
ze allemaal gekend en het goede leven in hun 
ogen gezien: de arts, de machinist, de chef in 
de fabriek, de officier, de arts, meester Israfil 
die mij op de basisschool onderwees, het verre 
familielid dat vier decennia geleden in het par-
lement had gezeten en de lasser die door naar 
Europa te emigreren zijn familie had gered. 

De tevredenheid in de gezichten van deze 
uitstervende soort is als de schilderij van het 
goede leven. Het salaris dat de armoede voor 
altijd uit hun levens heeft verbannen en het 
aanzien dat tot de laatste adem hun zielen 
heeft gestreeld is de wonderlijke combinatie 
waar geen duizend likes op Facebook of op 
Instagram tegen op kunnen. 

Op de gezichten van de nieuwe generaties 
slechts de vermoeidheid van het postmoderne 
dwalen van deze eeuw. In de nieuwe tijd ont-
leent de mens het recht op zijn bestaan aan 

diens ‘zichtbaarheid’. De carrière, het denken, 
het filosoferen, de algemene kennis, de bele-
zenheid zijn ondertussen zaken die op de ach-
tergrond zijn geraakt. Het nieuwe credo is ‘ik 
ben zichtbaar dus ik ben’. 

Het aantal mensen op aarde neemt om de 
paar decennia met een miljard toe. In dat-
zelfde tempo groeit ook de eenzaamheid van 
de mens. De totale toevlucht naar de moge-
lijkheden van de sociale media is niets anders 
dan een hartverscheurende schreeuw om hulp. 
Onze ziel en zaligheid zetten we als een gok-
verslaafde in op zichtbaarheid; het monster 
verorbert foto na foto en krijgt daardoor alleen 
maar nog meer honger. 

Het is niet meer genoeg om een succesvol arts 
of een goede leraar te zijn. Zelfs een profvoet-
baller telt niet mee als die niet wedijvert in de 
arena van de zichtbaarheid en geen duizend 
foto’s deelt. De mooie vrouw en het kind met 
de onmogelijke naam zijn de figuranten die het 
beeld van het zogenaamd goede leven geloof-
waardiger moeten maken op Instagram.

Kijk daarom goed naar het gezicht van de 
oudere medemens die nog in leven is en het 
geluk heeft weten te vangen in de prachtige 
simpelheid van status, het toereikende salaris 
en de grenzen van de persoonlijke ontplooiing. 
Weldra heeft de allerlaatste van hen de laatste 
adem uitgeblazen en wordt het laatste greintje 
goede leven in een verborgen glimlach het graf 
in gedaan.

De dood van
het goede leven
Erdal Balci

Erdal Balci is 
schrijver en 
columnist.
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   Pak een boksbal 
en zet ‘Thunder’ van 
Imagine Dragons aan, 
gegarandeerd effect!

     Als je wilt 
wegdromen over de 

bergen of de wildernis 
en alles hier even 

achter je wilt laten, 
zet dan ‘Society’ van 
Eddie Vedder aan.

Zit je in de auto 
samen met je geliefde? 
Luister dan samen naar 
‘Zolang ik jou heb’  

van Sam Feld.

Zet eens alle muziek en  
achtergrondgeluiden uit: 

stilte, daar kom je ook van bij.
#BijkomenmetVeRS 

 

  Zet eens wat 
hele foute Latin 
aan (bijvoorbeeld 

‘Balada’ of 
‘Lambada’) en schud 
alles van je af.

Stap in de auto 
en laat heel hard 

Martin Garrix uit je 
speakers knallen om 
alles echt even los 

te laten.

Buiten*Lezen*
  

Drankje*  
drinken 

Vriendinnen 

Thuis

Ho
b

b
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Fil
m

ki
jk

enGoed 
gesprek Koken

Se
iz

oe
ns
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nk
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ijk

Strand 

Op welke manier 
kun jij echt even 

bijkomen?  
Wat associeer jij 

hiermee?
#BijkomenmetVeRS
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” 
— 
“M

et
 m
ij

n 
h

oofd op schoot bij mijn moeder op de bank in mijn ouderlijk huis.” — “Opruimen geeft een opgeruimd gevoel.” — “Bijkomen-momenten zijn seizoensgerelateerd.” — “Een romantische komedie kijken op de bank met mijn vriend (die dan tegelijkertijd een schietspel op z’n telefoon doet).” — “De complete toewijding die je nodig hebt om een powerlift te maken en het gevoel dat je sterker wordt, geven mij intense ontspanning. Daar kan n
ie

ts
 t
eg

en
op

.”
 —
  Luister mee 

op Spotify
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#investeerinjezelf 
#healthylife #goodlife
#beyourownguru

Zet je telefoon uit 
en leg hem hier neer.

 #BijkomenmetVeRS

Een dag uit het leven van je telefoon

Vliegtuigmodus      off

Wifi

Bluetooth

Mobiel netwerk

Persoonlijke hotspot

Berichtgeving

Horen en voelen

Bedieningspaneel

Baas 23:29

Overleg morgenvroeg

Baas 23:49

Trouwens overleg start …

Baas 23:55

Mail gezien? 

Collega 06:01

Ik ben ziek, wil jij a.u.b. … 

Mama: Kom je vanavond 
eten? Tijd niet gezien!

m  d  w  d  v  z  z
30  31  1  2  3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 1 2 3

06.15 Overleg voorbereiden

07.00 Niet vergeten:  
 Gym spullen Lola

07.15 Kids buren ophalen

07.30 Sjakie KDV.

08.00 Lola naar school brengen

08.20  Overleg grote klant!

09.30 Belafspraak Ministerie

BZZZZZZZZ BZZZ BZZZ

PING

PING

PING

PING

PING
PING

PING

PING PING

PING
PING

AAAAARGH %#*!
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INTO THE GREAT WIDE 
OPEN FESTIVAL
Wees erbij: op elk strand 
een bandje. Fietsen van 
optreden naar optreden. 
Hangmatten in het bos. 
Direct aan zee slapen bij 
camping Stortemelk.

STRAND EN KUNST
In Bergen aan Zee komen zee, 
strand, zon én kunst bij 
elkaar. Nadat je heerlijk bent 
uitgewaaid op het strand kan 
je een wandeling maken in het 
culturele dorp en het 
Kranenburg museum bezoeken.

DE VUURTOREN
Om aan het water bij de 
vuurtoren te komen moet je 
eerst een kleine klim over de 
stenen maken. Maar het is de 
moeite waard. Eenmaal 
aangekomen kan je bij de 
ingang van de haven uitkijken 
over het IJsselmeer.

CLUB ZAND
Bij Club Zand vergeet je direct 
alle dagelijkse werkzaamheden. 
Het personeel laat het je aan 
niets ontbreken zodat jij kan 
genieten van een duik in zee of 
van een prachtige zonsondergang. 
Niet onbelangrijk, ze hebben 
een geweldige kaart.

STRANDJES
Een heerlijke plek om te verdwalen 
in al het moois wat het leven te 
bieden heeft. Een bezoek aan de 
verschillende strandjes is een 
aanrader om te genieten van de 
prachtige omgeving.

WITTE DE WITHSTRAAT
In de drukte van deze straat 
kan je ook helemaal tot rust komen. 
Overal lekker eten en gezellige 
barretjes. Sla deze straat zeker 
niet over tijdens een bezoek aan 
de stad. Ook als je tot rust 
wilt komen. 

B&B OP ROME
Dit mini-paradijs ligt ver-
scholen achter een dijkje in 
de Bommelerwaard. Het grootse 
water om de hoek, het groen
van de dijken en de bekende 
gezelligheid maken het een 
super fijne plek om steeds 
terug te keren en de stand 
op te nemen. 

Opvallend
VeRS kiest grotendeels voor 
het strand en de zee. Uitwaaien, 
het helend effect, een vakantie
gevoel en bevrij ding van dage
lijkse werkzaamheden spelen 
hierbij een rol.

Na het strand verkiest VeRS 
op een enkeling na de natuur. 
Die biedt ruimte en rust om te 
genieten.

Plaatsen in 
Nederland
#BijkomenmetVeRS

In het algemeen
Kerken: De stilte vormt zich daar 
als een warme deken om je heen. 
Je voelt je verbonden met de 
miljoenen voorgaande mensen 
die daar ook hebben gestaan of 
gezeten, in verdriet en geluk.

Hoe zou een vleesloze wereld eruitzien? Die 
vraag moeten we in het kader van goed leven 
stellen. Maar daar gaat nog een vraag aan vooraf, 
namelijk: beperkt de discussie over goed leven 
zich uitsluitend tot de menselijke soort? Er zijn 
goede redenen om te stellen dat dit niet het geval 
mag zijn. De vraag dient zich aan welke moreel 
relevante uitgangspunten aan de orde zijn om 
de reikwijdte van goed leven te bepalen. Zijn 
uiterlijke overeenkomsten van dezelfde soort de 
onderscheidende factor? Zo ja, dan beperken 
we goed leven tot de (blanke) mens. Dit is eeu-
wenlang de situatie geweest en heeft zijn uitwas 
gevonden in de massale ‘leed-productie’ van 
dieren. Verruimen we goed leven tot alle levende 
wezens die pijn en leed kunnen ervaren, dan tel-
len dieren ook mee. Inmiddels is er onder voor-
hoededenkers, zoals filosofen en kunstenaars, 
overeenstemming dat het vermogen om te lijden 
een meer relevante morele indelingscategorie is 
dan de indeling langs soorten.
 Nu we met deze redenering hebben onder-
bouwd dat het goede leven zich ook tot dieren 
uitstrekt, is de vraag hoe we ons in de praktijk tot 
dieren moeten verhouden. Deze keuze voor een 
inclusieve opvatting van goed leven is principi-
eel, maar de vervolgstappen zullen vooral prag-
matisch moeten zijn. Eén ding is duidelijk. Als 
we goed leven tot maatschappelijk doel verhef-
fen, heeft dat vergaande consequenties voor ons 
handelen. De huidige vleesconsumptie is dan niet 
langer houdbaar. Er is al langer in de samenle-

ving een groeiende onderstroom die ‘vlees als 
norm’ ombuigt in ‘vleesloos als norm’. 
 Maar hoe vergroten we het draagvlak voor deze 
nieuwe norm (ofwel default)? Zoals gezegd zullen 
de stappen vooral pragmatisch moeten zijn. Een 
spoedig wettelijk verbod op vlees (principiële 
keuze) is maatschappelijk onhaalbaar. Wette-
lijke verboden worden bijna altijd voorafgegaan 
door veranderingen in de samenleving. Denk aan 
de afschaffing van de slavernij of het verbod op 
roken in openbare ruimten. Ingrijpende veran-
deringen vergen omschakeltijd voor mensen. In 
zo’n transitieperiode kunnen nudges (duwtjes in 
de goede richting) goede diensten bewijzen. Zo 
zou je vlees met een ‘leedtaks’ kunnen belasten 
en restaurants en kantines vleesloze menukaar-
ten kunnen laten hanteren. Wil je toch vlees, dan 
moet je er speciaal om vragen. Een andere nudge 
zou kunnen zijn om op de verpakking van vlees 
een tabel te zetten met een overzicht van veroor-
zaakt leed.
 Voor de wetenschap en het bedrijfsleven ligt 
er ook een enorme uitdaging. Er zouden nieuwe 
gezonde producten ontwikkeld moeten worden 
die de smaaksensatie van vlees verre gaan over-
treffen. Misschien kunnen we daar nog wel het 
meeste van verwachten. Dan gaat de liefde voor 
het dier toch via de maag!

Goed leven 
beperkt zich 
niet tot de 
menselijke soort
Henk J. Smid

Henk Smid is directeur van ZonMw. 
Hij schreef deze column op persoonlijke titel.
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Gelukkig worden 
we oud
Pieter Hilhorst

De afstandsbediening van de 
televisie lag iets verder weg 
dan mijn moeder dacht. Ze 
reikte voorover om hem te 
grijpen en gleed van haar stoel 
af. Het deed geen pijn. Ze zat 
met haar billen op de grond en 
haar rug tegen de stoel. Het 
probleem was alleen dat het 
haar niet lukte om op te staan. 
Gelukkig had ze haar telefoon 
in de buurt. Dus belde ze een 
sterke behulpzame buurman. 
Die kwam langs en heeft haar 
opgetild. 
 Het is een tegeltje. Gelukkig 
oud worden is een buurman 
hebben die je optilt als je van 
je stoel glijdt. Helaas mis-
sen veel oudere mensen zo’n 
behulpzame buurman. Het is 
mogelijk om deel te nemen aan 
een alarm systeem. De ouderen 
krijgen dan een hanger of pols-
bandje waarmee ze 24 uur per 
dag alarm kunnen slaan. Mijn 
moeder heeft ook zo’n pols-
bandje. Toch belt ze liever de 
buurman. 

Het voorval met mijn moeder 
zegt iets over goed leven. Voor 
veel mensen maakt verbon-
denheid met anderen een 
essentieel deel uit van goed 
leven. Er is onderzoek gedaan 
naar Blue Zones, gebieden in 
de wereld waar mensen uit-
zonderlijk oud worden. Een 
kenmerk van die Blue Zones is 
de sterke sociale verbonden-
heid. Het gaat daarbij om meer 
dan een buurman die je helpt 
opstaan als je onderuitglijdt. 
Het betekent ook dat er men-
sen zijn voor wie je ’s ochtends 
wilt opstaan en voor wie je 
betekenis hebt. 
 Een ander element van 
goed leven is eigen regie. 
Mijn moeder is blij dat ze zo’n 
buurman heeft die haar wil 
helpen opstaan en dat ze ook 
via haar polsbandje alarm 
kan slaan, maar nog liever wil 
ze zelf kunnen opstaan. Dus 
zijn we samen manieren gaan 
verzinnen hoe ze zou kunnen 
opstaan. Eerst bedachten we 

dat ze als ze op een kussen 
zit makkelijker door de kamer 
kan glijden. Dan kan ze naar 
de deur glijden om zich aan de 
deurklink op te trekken. Helaas 
was dat te zwaar. Daarna pro-
beerde we het bij de trap. Zou 
ze zich op een trede kunnen 
hijsen? Ook dat lukte niet. 
“Als het op mijn slaapkamer 
gebeurt is het makkelijker,” zei 
mijn moeder. Dan kan ik mijn 
benen lager op de trap zetten 
en me aan de leuning ophij-
sen.” Het bracht ons op een 
idee. In mijn moeders huis is 
een kleine kelder, die net een 
trede lager ligt dan de gang. 
Als ze daar een ketting zou 
hebben waaraan ze zich kon 
optrekken, zou het lukken. En 
warempel. Na twee uur door 
het huis glijden en oefenen, 
lukt het haar. Misschien is dat 
wel het beste leven. Een buur-
man in de buurt hebben die 
kan helpen als het nodig is, en 
het dan zo organiseren dat je 
hem niet nodig hebt. 

Pieter Hilhorst is 
publicist en lid 
van de Raad voor 
Volksgezondheid 
en Samenleving. 
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1 — Wat is voor jou goed leven?

“Goed leven gaat over je verantwoordelijk voe-
len voor de toekomst. Wat je doet, mag niet ten 
koste gaan van andere mensen en niet ten koste 
van toekomstige generaties. Dat is mijn stellige 
overtuiging. Ik heb een afkeer van iets kapot 
maken, in de meest brede zin van het woord. Dat 
kan gaan over de natuur, maar ook over sociale 
relaties. Ik wil dingen heel houden en zorgen dat 
dingen door kunnen gaan.”

2 — Hoe pas je dat toe in je werk?

“Ik heb een verkenning gedaan naar brede wel-
vaart en heb specifiek gekeken naar de circulaire 
economie. Afval is hierbij een belangrijk onder-
werp. Hoe zorgen we dat afval niet verbrand 
hoeft te worden en weer opgenomen wordt in de 
cirkel? Het is interessant om te zien dat mensen 
bereid zijn om uit zichzelf hieraan bij te dra-
gen, ook al is het meer werk om hun eigen afval 
te scheiden. Interessant is ook de vraag hoe we 
afval kunnen voorkomen. De nadruk ligt nu op 
wat wij als mensen kunnen doen. Waarom kijken 
we niet naar het begin van de cyclus?”

3 — Hoe kunnen we afval voorkomen?

“Door producten te ontwikkelen die goed recy-
clebaar zijn. Je wilt eigenlijk dat afval niet ver-
brand hoeft te worden. Dat vraagt ook om een 

andere manier van denken. Neem een auto. Wil 
je die auto bezitten of wil je de mogelijkheid tot 
vervoer bezitten? Is bezit nog wel nodig? Wan-
neer het product eigendom blijft van de produ-
cent, dan kan dat het recycleproces vergemakke-
lijken. De producent behoudt zo de toegang tot 
de grondstoffen. Dat is een voordeel.” 

4 — Wat kan de overheid doen zodat 
mensen goed leven?

“De overheid kan indirect bepaald gedrag stimu-
leren door er de voorwaarden voor te scheppen 
en die te bewaken. Bijvoorbeeld door parken en 
sportvelden in steden aan te leggen of te voor-
komen dat die worden opgeofferd voor woning-
bouw. Maar de vraag is hoe ver je daarin als over-
heid moet gaan. Wat gaat er gebeuren als je men-
sen die intrinsiek gemotiveerd zijn om gezond te 
leven daarvoor gaat belonen? Haal je niet juist de 
intrinsieke motivatie weg als je mensen extrin-
siek gaat belonen?”

5 — Je hebt het over brede welvaart: 
wat is dat?

“Brede welvaart gaat over gezondheid, over 
milieu, over werken en leren. Het gaat eigen-
lijk om alles wat zorgt dat een mens gelukkig is. 
Het gaat ook over verantwoordelijkheid. Wees je 
bewust, als je bijvoorbeeld boontjes in de winter 
eet, dat die gekweekt worden in een gebied waar 
de kans op watertekort veel groter is. Wil je die 
keuze maken? Geluk gaat wat mij betreft vooral 
over tevreden zijn met wat je hebt. Dat vind ik 
zelf het allerbelangrijkste. Dat is goed leven.”

Vijf vragen  
aan…
Christine 
Carabain
Tevreden  
zijn met wat  
je hebt

Test je geluk
  Antwoord ‘ja’of ‘nee’ op de  

volgende vragen. Denk aan hoe 
je je voelde de afgelopen weken.

1  Voelde je je bijzonder enthou-
siast of geïnteresseerd in iets?

2  Was je trots omdat iemand je 
een compliment gaf voor iets 
dat je had gedaan?

3  Was je tevreden met iets dat je 
had bereikt?

4  Had je het gevoel dat je de hele 
wereld aankon?

5  Had je het gevoel dat de dingen 
gingen zoals jij graag wilt?

6  Voelde je je zo rusteloos dat je 
niet op je stoel kon blijven  
zitten?

7  Voelde je je eenzaam of niet in 
contact met andere mensen?

8  Was je verveeld?

9  Was je ongelukkig of  
terneer geslagen?

10 Was je overstuur omdat iemand 
kritiek op je had?

  Tel de keren dat je ‘ja’  
antwoordde op de vragen  
1 tot en met 5:

  Tel de keren dat je ‘nee’  
antwoordde op de vragen  
6 tot en met 10:

  Tel deze twee getallen op  
en je hebt je geluksscore:

 Deze gelukstest is gebaseerd  
op de Bradburn Affect Balance 
Scale.

Christine Carabain 
werkt als program
maleider Duurzame 
Samenleving bij het 
Sociaal en Cultureel 
Planbureau.

Motivatie belonen?

Het verstrekken van beloningen 
kan als strategisch gedrag worden 
gezien. Het doel van de verstrekker 
is immers om bepaald gedrag te sti-
muleren of uit te lokken. Maar wist 
u dat dergelijke beloningen dikwijls 
contraproductief werken? 

Tot die conclusie kwamen onder-
zoekers op basis van een metastu-
die van 128 publicaties. Zij wilden 
weten welk effect beloningen 
hebben op de eigen motivatie van 

mensen. Wanneer mensen beloond 
worden, zijn zij dan eerder geneigd 
om een taak te beginnen, af te ron-
den of de uitvoering ervan te ver-
beteren? De onderzoekers maakten 
onderscheid tussen materiële  
beloningen (denk aan een geldbe-
drag of een cadeautje) en verbale 
beloningen (positieve feedback). 

Wat bleek? Positieve feedback 
heeft onmiskenbaar een posi-
tieve invloed op de eigen motiva-
tie van mensen. Zij voelen zich in 
hun ‘goede gedrag’ gesteund door 

die positieve bejegening. Echter, 
iemand een materiële beloning in 
het vooruitzicht stellen ondermijnt 
die eigen motivatie voor dat goede 
gedrag. Belonen verdringt het zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor 
goed gedrag op de langere termijn. 

Deci, E.L., R. Koestner en R.M. Ryan 
(1999). A metaanalyic review of 
experiments examining the effects 
of extrinsic rewards on intrinsic 
motivation. In: Psychological Bulletin 
1999, Vol. 125, No. 6, 627668

+

=
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Leven zonder 
barrières

Nick Matulessy  
heft de grens  
op tussen werk 
en privé

“Voor mij is goed leven dat ik veel ontdek. Dat 
zie ik in mijn werk, mijn relatie, mijn vakanties. 
Ik ben heel erg nieuwsgierig en probeer vooral 
de ongebaande paden te ontdekken en verken-
nen. 

Kantoor probeer ik als iets familiairs te 
beschouwen. Verlangens die je kunt hebben in 
het leven – contact met mensen, elkaar hel-
pen, naastenzorg – dingen die normaliter niet 
als werk worden beschouwd, die vind ik daar 
wel. Dat is levend. De demarcatie tussen werk 
en privé gebruik ik niet zo hard. Ik probeer dat 
te laten samensmelten. Een voorbeeld is kie-
zen wanneer je werkt. Op kantoor ben ik met 
een experiment bezig om het weekend eruit te 
duwen. Mensen leren dat je zelf mag bepalen 
wanneer je werkt. Voor een aantal van ons is 
dat heel moeilijk. We leven in een tijd waarin 
het kan. Dan moet je mensen helpen om zich 
los te weken van het ritme en de schoonheid te 
ervaren van het zelf kunnen kiezen.

In het leven kunnen er veel sociale verplichtin-
gen zijn. Denk aan kerstdagen, verjaardagen.  
Ik heb al zo vaak om me heen gehoord: “O, ik 
heb een feestje waar ik naar toe moet.” Dat 
heeft voor mij niet altijd zin, op een feestje 
te zitten en te praten over koetjes en kalfjes. 

Blijkbaar trekt dat niet mijn nieuwsgierigheid. 
Ik ben selectief in mijn contacten met vrien-
den en familie. Ik heb wel bepaalde verlangens 
daarnaar, die bouw ik in het werk in. 

In heb begin was dat pittig, vooral voor mijn 
vriendin. Zij heeft een actief sociaal leven in 
Breda. Ze vond het vervelend om steeds de 
vraag te krijgen: “Waar is Nick? Bestaat die 
vriend van jou eigenlijk wel?” Gaandeweg is dat 
erin gegroeid. Ik neem ook de ruimte om wel te 
gaan. Dan is het hartstikke leuk. Dan is het vers 
en kan ik heel interessante gesprekken voeren 
omdat ik mensen een tijdje niet heb gezien.

Ik draag het horloge van mijn opa. Hij heeft 
een heel zwaar leven gehad. Indo, jappenkamp, 
textielindustrie, negen kinderen. In die tijd was 
het heel normaal om keihard te werken en te 
vechten voor je nageslacht. Dat perspectief is 
in onze tijd veel ongebruikelijker. Wij kunnen 
nadenken over goed leven, dat kon in zijn tijd 
niet.”

Nick Matulessy werkt bij 
ArchitectDirect in Mierlo 
en woont in Breda.
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Mensen 
leren zien

Jacobine 
Geel

groot verdriet, al kan het een wel tot het 
ander leiden. Lijden is meer zoiets als ver-
lies van zicht op wie je ten diepste bent als 
mens, of op waar het eigenlijk allemaal om 
begonnen is, dat leven van jou.

Dit besef is ook van betekenis als het gaat 
om zorg en zorgverlening. Ik herinner me hoe 
ik tijdens de pastorale stage aan het eind 
van mijn studie theologie de zaal van een 
ziekenhuis op werd gestuurd om gesprekken 
te voeren met wie daar behoefte aan had-
den. “Denk erom,” werd me ingeprent, “je 
bent geen arts. Medisch gezien kom je met 
lege handen. Vraag daarom niet hoe het met 
iemand gaat – die vraag raakt aan ziekte en 
ongemak. Vraag hoe het met iemand ís. Dan 
spreek je de méns aan die daar in bed ligt.” 

 Gezien worden

Of het hem nou zit in de precieze formu-
lering van de vraag, of meer in een vorm 
van behandelvrije aandacht, ik heb van 
die maand in het ziekenhuis in ieder geval 
onthouden dat patiënten moeten worden 
behandeld, maar dat ménsen gezien willen 
worden. En die twee zijn in één en dezelfde 
persoon verenigd. Dat verklaart vermoede-
lijk waarom, zeker in de geestelijke gezond-
heidszorg, herstel vaak pas echt kan intre-
den als niet alleen de medicatie op orde is 
en de behandeling adequaat, maar als er 
ook ruimte is voor de ogenschijnlijk voor de 
hand liggende vraag hoe het eigenlijk met 
iemand ís. Als die vraag en de oprechte aan-
dacht voor het antwoord achterwege blijven 
– en dat is helaas geen zeldzaamheid – kan 
de ontreddering, kan het lijden waarmee 
ziekte vaak gepaard gaat de weg naar her-
stel blokkeren.

Mensen willen worden gezien. En mensen 
die lijden kunnen misschien wel alleen met 
oprechte aandacht het zicht hervinden op 
wie ze zijn en waar het om begonnen was. 
Dat klinkt eenvoudig, maar is het allerminst. 

“Ik zou niet dáár springen, als ik jou was.” 
Wíe dit zegt, weet Daniel dan nog niet. Maar 
de woorden hebben precies de juiste inten-
siteit om een kier te maken in zijn wanhoop. 
Het bericht van de dood van zijn oudste 
dochter, omgekomen op een hospitaal-
schip dat door een torpedo tot zinken werd 
gebracht, had die al jaren aangroeiende 
wanhoop ineens ondraaglijk groot gemaakt. 
Hij wilde niet verder en stond op het punt 
zich van een klif te storten. En dan hoort 
hij plotseling iemand zeggen: “Ik zou niet 
dáár springen, als ik jou was.” Niet daar. En 
uiteindelijk – maar dat is vele uren praten, 
luisteren, wikken, wegen en aandacht later – 
helemaal niet. Want er blijkt toch zo veel 
leven over.

De scene is te lezen in So Much Life Left 
Over, de jongste roman van Louis de Berni-
ères. Het verhaal wil dat de man die Daniel 
op andere gedachten brengt, een aalmoe-
zenier, tot zijn bemoeienis werd gedreven 
door compassie: “Ik had geen keus. Ik móést 
tussenbeide komen. Ik voelde de pijn en ik 
wilde die pijn stoppen, in jou maar evenzeer 
in mezelf.”
 
Het is met name dit zinnetje dat me ertoe 
bracht mijn korte beschouwing over het 
lijden van mensen te beginnen met een 
verwijzing naar de roman van De Bernières. 
Compassie als bewogenheid tot in je inge-
wanden, die niet anders kan dan leiden tot 
aandachtige bemoeienis. Zo durven kijken, 
zo gezien worden, ze troffen me als het posi-
tief van menselijk lijden, en als misschien 
wel de enige echte pleister op de wonde.

 Zonder lijden geen leven

Mensen lijden. Niet altijd, en niet allemaal 
in dezelfde mate, maar helemaal zonder 
gaat geen leven voorbij. En dat lijden is iets 
anders, is van een andere orde dan iets 
onder de leden hebben of ernstig ziek zijn, 
en is ook iets anders dan worstelen met een 

Want wat het vraagt is uiterste weerbaar-
heid tegen onze reflex om te handelen of te 
behandelen. Oprechte aandacht laat zich 
bovendien niet organiseren via protocollen 
of programma’s en onttrekt zich aan iedere 
vorm van ketenaanpak, zelfs al is die water-
dicht. Aandacht, of zo u wilt compassie, is 
van een andere orde. Niet per se één die 
meer of minder tijd vraagt. Eerder staat ze 
dwars op de gewone, lineaire tijd, haaks op 
de vaak veel veiliger doenerigheid. Maar ze 
is van grote betekenis, en soms zelfs van 
levensbelang. Gelukkig dringt ook in de zorg 
dit besef (weer) steeds nadrukkelijker door. 
Patiënten behandelen gaat ons inmiddels 
heel aardig af. Maar mensen leren zíén, dat 
is een mooi voornemen voor de toekomst. 

Jacobine Geel is theoloog 
en televisiepresentator 
en sinds 2013 bestuurs
voorzitter van de branche
organisatie voor gees
telijke gezondheidszorg 
en verslavingszorg (GGZ 
Nederland).

Mensen lijden. 
Niet altijd, 
en niet 
allemaal in 
dezelfde mate, 
maar helemaal  
zonder gaat 
geen leven 
voorbij.
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Vormgeven aan  
goed leven met een 
mentale utopie
Kees Kraaijeveld

Hoe kunnen we nóg rijker 
worden? Technologisch nóg 
geavanceerder? Politiek nóg 
rechtvaardiger? Dat zijn vragen 
waarover we als mens kunnen 
dromen. Aan economische, tech
nologische en politieke utopieën 
– en dystopieën – geen gebrek.  
Maar wat moeten we met onszelf 
aan? Goed leven is meer dan 
het optimaal inrichten van de 
fysieke wereld. Het is ook – en 
vooral – het verbeteren van 
ons innerlijke leven en van 
hoe we ons verhouden tot 
de wereld en tot anderen. 

 

 Moeilijk voor te stellen

Met die mentale vooruitgang is iets bijzonders 
aan de hand. Hier stokt onze verbeeldingskracht. 
Terwijl ons brein met gemak droombeelden van 
vliegende auto’s, glanzende steden en gespierde 
lijven tevoorschijn tovert, vinden we het lastig om 
ons iets voor te stellen bij mentale vervolmaking. 

En een mentale utopie voor ogen zien? Dat zijn 
we helemaal nog niet gewend.

     We voorzien onszelf niet van aan-
lokkende mentale streefbeelden, zoals 

hoogwaardige motivatie of betekenis-
volle relaties en prestaties. En daar-

mee doen we onszelf tekort. Want de 
latente behoefte om samen vorm te 
geven aan mentale vooruitgang is 
groot. 
     Hoe groot, heb ik gemerkt toen 
ik begin dit jaar in de Volkskrant 
een essay schreef over hoe ‘een 
mentale utopie’ eruit zou kunnen 
zien. Krijg ik normaal tiental-
len reacties op een artikel, nu 
waren het er honderden. Uit 
alle lagen van de bevolking: van 
scholieren tot leerkrachten en 
professoren, van gelukscoaches 

tot ministeries, onderzoeks-
bureaus en – zo blijkt uit deze 

bundel – van de Raad voor Volks-
gezondheid en Samenleving. 

Kees Kraaijeveld is  
filosoof en psycholoog en 
medeoprichter van De 
Argumentenfabriek en de 
Denkacademie. Samen 
met zijn collega Suzanne 
Weusten schreef hij het 
boek Nooit meer de weg 
kwijt in je brein. 

Betrokkenheid

Emoties

Relaties

Betekenis

Prestaties
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Een derde inspiratiebron is de psychotherapie. 
Zoals we mensen met een gebroken been niet op 
straat laten liggen, zo mogen we ook psychisch 
leed niet onbehandeld laten. Daarbij laat maat-
schappelijke kosten-batenanalyse zien dat weten-
schappelijk onderbouwde psychotherapie ren-
dabel is. Het is irrationeel dat we nog zo terug-
houdend zijn met het bieden van psychologische 
zorg. 
 De inzichten van de moderne psychologie hel-
pen om een beter beeld te vormen van hoe goed 
leven eruitziet op mentaal vlak. En dat is een 
kans van jewelste. Mentaal kapitaal is waardevol 
op zichzelf: meer welbevinden, weerbaarheid en 
zelfvertrouwen, meer initiatief en betere motiva-
tie. Daarbij heeft een betere mentaliteit positieve 

neveneffecten: hogere productiviteit, minder 
relationele ellende, minder depressie, burn-out 
en andere sores. 

 Nationaal programma

Mentale vooruitgang is een prachtdoel. Niet 
alleen persoonlijk, maar ook beleidsmatig. De 
ingrediënten voor een nationaal programma 
mentale vooruitgang liggen klaar. We hoeven 
het alleen nog samen verder uit te werken. En 
al doende zullen we ons dan vanzelf een steeds 
levendiger voorstelling kunnen maken van de 
mentale utopie. 

 Mentaal welbevinden blijft achter 
 
Wonderlijk is dit niet. Er zijn vele redenen waarom 
denkwerk over het verbeteren van onze mentale 
toestand nu in goede aarde valt. Ik noem er twee. 
 Ten eerste staat ‘de Nederlandse mentaliteit’ 
met stip op één in de hitlijst van ons nationaal 
probleembesef. Onze grootste zorg zijn wijzelf, zo 
blijkt al decennia uit onderzoek van het Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP). Voortdurend maken 
we ons zorgen over de ‘teloorgang van normen en 
waarden’, ‘gebrek aan wederzijds respect en tole-
rantie’ en ‘te veel egoïsme’.  
 De tweede reden waarom mensen nu hunkeren 
naar mentale vooruitgang is omdat het – ondanks 
onze ongekende materiële welvaart – psycholo-
gisch nog niet zo goed met ons gaat. Al beschrijft 
85% van de Nederlanders zichzelf als ‘gelukkig en 
welvarend’, toch komen psychische aandoeningen 
verbijsterend veel voor. Kijk naar de snelle stij-
ging van het aantal ‘burn-outs’. Zie de 800.000 
Nederlanders die antidepressiva slikken. Ruim 
40% van de Nederlanders krijgt tijdens het leven 
een of meerdere psychische aandoeningen. Onder 
jonge mensen stijgt de ‘psychische druk’, consta-
teert het RIVM. Het percentage zelfmoorden bij 
jongeren onder de twintig is tussen 1980 en 2010 
verdubbeld. 
 Wat doen we aan al dat leed? Bar weinig. Al 
bestaan er effectieve behandelmethoden voor 
psychische aandoeningen zoals angst en depres-
sie, driekwart van de mensen met een psychische 
aandoening krijgt domweg geen hulp. En aan 
onze ‘collectieve mentaliteit’ doen we al hele-
maal niets. Hoewel het onze grootste zorg is, 
maakt geen politicus of beleidsmaker in ons land 
serieus werk van de mentale toestand in Neder-
land. In het jongste regeerakkoord, dat nota bene 
‘vertrouwen in de toekomst’ heet, komt de term 
‘mentaliteit’ niet voor.

  Psychologische inzichten benutten

Hoe kunnen we zo kortzichtig zijn? En zo onge-
voelig voor de onnodige psychische pijn van 
onszelf en anderen? Het is tijd dat Nederland 
de mogelijkheden van mentaliteitsverbetering 

serieus neemt. Want we kunnen mentaal fitter en 
veerkrachtiger worden. En we kunnen, als we wil-
len, het mentale welbevinden in de samenleving 
als geheel naar een hoger plan tillen. 
 Hoe? Door gebruik te maken van nieuwe 
inzichten uit de psychologie. Gebaseerd op de 
wetenschappelijke bevindingen van psychologen 
als Seligman en Dweck en economen als Layard 
en Heckman, is wereldwijd een beweging gaande 
die zich richt op het verbeteren van de menta-
liteit van mensen, zowel individueel als collec-
tief. Hierin verschijnt mentaliteit als essentieel 
onderdeel van het menselijk kapitaal. Dit ‘mentaal 
kapitaal’, is – net als het fysiek, sociaal en capaci-
tair kapitaal – iets waarover je kunt nadenken en 
waaraan je kunt werken. 
 Zoals de gedragseconomie van Kahneman en 
Tversky beleidsmakers de afgelopen jaren heeft 
geleerd om rekening te houden met de feilbaar-
heid van het menselijk brein, zo kan deze ‘posi-
tieve psychologie’ nu gereedschap aanreiken om 
onze samenleving zodanig in te richten dat we 
ons mentaal kapitaal kunnen vergroten, zowel 
persoonlijk als collectief.
 Zo heeft de Amerikaanse psycholoog Seligman 
een soort mentale ‘schijf van vijf’ ontworpen met 
punten die ten minste aandacht verdienen bij 
mentale leefstijlverandering. Dat zijn: 1) emoties; 
2) betrokkenheid; 3) relaties; 4) betekenis en  
5) prestaties. De mentale schijf van vijf en de  
psychologische interventies die erbij horen 
kunnen ons helpen een samenleving te bouwen 
waarin mensen floreren op elk van deze vijf deel-
terreinen.
 Een tweede voorbeeld van bruikbare psycholo-
gische kennis is de ‘zelfdeterminatietheorie’ van 
Deci en Ryan. De kwaliteit van de motivatie van 
mensen is bepalend voor de mentaliteit van een 
samenleving. Deci en Ryan hebben uitgeplozen 
wat de kwaliteit van motivatie bepaalt en hoe je 
daar als school, werkgever en overheid aan kunt 
bijdragen. Centrale begrippen hierbij zijn com-
petentie, verbondenheid en autonomie. Waar 
mensen werken en leren, willen ze goed zijn in 
wat ze doen, ze willen het doen in verbondenheid 
met anderen én ze willen tot op zekere hoogte zelf 
kunnen bepalen hoe ze iets doen. 

Wat kunnen burger 
en overheid doen om 
het mentaal kapitaal 
in Nederland te 
vergroten?

Mentaliteit
Samenleving

PersoonlijkeMentaliteit

Ze
lf

 
do

en

Overheid 
doet

 De burger 
… werkt aan betekenisvolle relaties;
… is dankbaar dat hij deel mag uitmaken van deze samenleving;

… probeert een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving;  … geeft in de publieke ruimte het goede voorbeeld en gedraagt zich beschaafd.

 De burger
… werkt aan kennis van zichzelf, zijn emoties en zijn motivatie;

… ontwikkelt een groei-mentaliteit; 
… heeft interesse in  anderen,  is zorgzaam en behulpzaam; 

… investeert in een goede balans tussen actie en rust. 

 De overheid
… benoemt een minister  van mentale zaken; … biedt burgers de kans te participeren in een betekenisvolle samenleving;

… wordt minder macho en ziet af van autoritair gedrag en repressie;… maakt een mentale vooruitgangs-toets onderdeel van het verplichte Integraal Afwegingskader (IAK)  voor beleid.

 De overheid 
… zet serieus in op het vergroten van het mentaal kapitaal en de veerkracht van de schooljeugd;… investeert royaal in bewezen effectieve psychologische hulp;… brengt de mentale schijf van vijf onder de aandacht via het ‘mentaal voedingscentrum’;… bestrijdt mentale armoede.
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Esther  
Vergeer

“Het is voor 
mij een 
groot goed 
om te kunnen 
zeggen dat 
ik een goed 
leven heb.”

twee jaar, soms vier. Soms duurt het gewoon 
wat langer voordat iets belonend werkt of 
het vliegwielgevoel geeft. Goede voornemens 
kunnen heel motiverend werken, maar je moet 
je er niet blind op staren. Er zijn momenten 
waarop het gewoon even niet gaat. Dat heeft 
iedereen in zijn of haar leven. Dan moet je 
jezelf niet straffen. Het is niet dat je dan een 
faler of een mislukkeling bent. 

Regie nemen is een ander belangrijk aspect 
van goed leven. Dat merk ik in het werk met 
de Esther Vergeer Foundation.* Als kinde-
ren met een beperking zich bewust zijn van 
hun eigen keuzes en de eigen regie durven 
en mogen nemen – en dat begint al bij bij-
voorbeeld speelgoed opruimen – dan zien 
zij dat ze best een sport kunnen doen, dat ze 
ergens onderdeel van mogen zijn. Dat! Het is 
zo belangrijk dat je dat bewustzijn leert, van 
je ouders, je broertjes en zusjes, van de sport-
vereniging en van de school. Dat zorgt voor 
zelfvertrouwen en eigenwaarde.”

“Goed leven gaat onder andere over gezond-
heid. Beetje vaag als ik het over gezondheid 
heb, want er is van alles mis met mij in de zin 
dat ik niet kan lopen. Maar ik voel me fit en 
gezond, fysiek en mentaal sterk. 

Vooral toen ik klein was, gingen mensen aller-
lei dingen voor mij beslissen, of ze dachten 
beter te weten wat goed voor mij is. Hoe-
wel het fijn is als mensen meedenken en je 
ondersteunen in jouw route, kan dat ook erg 
dwingend zijn. En zeker in mijn geval – geval 
gehandicapt, geval topsport – weten mensen 
vaak nauwelijks wat voor situatie dat is. Dan is 
er veel moed en doorzettingsvermogen nodig 
om bij je overtuiging te blijven. Je moet dan 
door best wat barrières en standaardrituelen 
heen en sterk in je schoenen staan. 

Goed leven is voor mij vrijheid voelen in wat 
ik kan doen en bewust mijn keuzes daarin 
maken. Door (top)sport heb ik veel geleerd 
over wat ik wel en wat ik niet kan. Waar ik 
goed in ben en de lat verleg, elke keer een 
beetje hoger, en waar ik hulp bij nodig heb. 
Die kennis gebruik ik iedere dag weer. Door 
mijn keuze voor sport moest ik ook dingen 
laten, zoals uitgaan. Dat heb ik nooit gezien als 
missen, omdat ik daar bewust voor koos en ik 
er andere dingen voor terugkreeg. Wanneer je 
ergens bewust een keuze voor maakt, zijn de 
consequenties makkelijker te dragen, de posi-

* De Esther Vergeer 
Foundation stimuleert 
dat kinderen en jonge
ren met een handicap 
een kans krijgen om te 
sporten en moedigt ze 
aan die kans te pakken. 

. 

Esther Vergeer is zevenvoudig Paralympisch kampioen 
tennis. Ze is directeur van het ABN AMRO World Wheelchair 
Tournament, adviseur van NOC*NSF, Chef de Mission van 
het Paralympische Team en raadslid van de Nederlandse 
Sportraad. 

tieve én de negatieve. Die voelen dan minder 
als een straf, omdat je weet waar je naar toe 
werkt. Je omarmt ze. 

Toen ik bijvoorbeeld op school zat en heel 
intensief met tennis bezig was, zat ik in de 
auto, op het vliegveld en tijdens toernooien 
voor school te leren. Vaak zeiden mensen 
tegen mij dat ik het aantal uren tennis moest 
minderen en me beter moest focussen op 
school. Maar ik heb daar een bewuste keuze in 
gemaakt en vond dat ik het goed kon combine-
ren. En de resultaten waren prima. 

Het is ook goed leven als je met de mensen 
om je heen samen dingen kunt doen of ont-
wikkelen. Support krijgen en support aan 
iemand bieden. Nu vind ik het iets heel moois 
als ik mijn ervaringen kan delen en daarmee 
andere mensen kan helpen, en misschien ook 
de lessen die ik heb geleerd. Anderen blijken 
er ook wat aan te hebben, daar word ik blij 
van. Blijheid is een heel belangrijke meetfactor 
voor mij. Als ik blij ben of ergens blij van word, 
is dat voor mij een teken van een goed leven. 
Ik vind het iets heel moois als ik mijn geluk 
en verdriet kan delen met mensen, en dat die 
mensen dat ook doen.

Een helder doel en de juiste mensen om je 
heen, dat is volgens mij de sleutel om uitein-
delijk tot succes te komen. Soms duurt dat 
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Het goede kan niet zonder het slechte. Mensen 
die te maken hebben gehad met een psychi-
sche uitdaging weten dat maar al te goed. 
Wat is volgens hen goed leven? Hoe zien hun 
slechte kanten van het leven eruit? En wat 
hebben ze op die momenten het hardst nodig? 

Ruimte voor een toekomst

Voor Nicole (29) is goed leven gezond en geluk-
kig zijn. Ze herstelde een paar jaar geleden van 
PTSS en depressies die daarmee samenhan-
gen. Ze beschrijft een moment waarop ze zich 
gelukkig voelde. “Deze zomer was ik met mijn 
driejarige zoontje aan een meertje. Hij speelde 
in het zand. De zon scheen op mijn huid. Ik was 
ontspannen. Ik genoot van mijn zoontje en fan-

taseerde over de toekomst. In depressieve peri-
oden kon ik niet over een toekomst nadenken.”
 Voor Suzanne (32) is goed leven dat je lekker 
in je vel zit. Dat is voor haar een dagelijkse een 
uitdaging. Ze kampt met angsten, depressies 
en dwang en overwon eetstoornissen. “Een dag 
zonder hyperventilatie of een dag dat ik geen 
kalmeringspil hoef te nemen is een goede dag.” 
Veel therapieën die ze volgde, pakten haar 
problemen enkel oppervlakkig aan. Ze leidden 
ertoe dat ze weer ging eten, maar verder zoeken 
naar de oorzaak van de eetstoornis was er niet 
bij. Drie maanden geleden vond Suzanne een 
therapeut met wie ze dieper ging. Ze ziet licht 
aan het einde van de tunnel. “Ik dacht dat ik dat 
was, die depressie en angsten. Maar ik ben veel 
meer dan dat. Ik begin mezelf nu beter te leren 
kennen.” 

Losbreken van de norm

Naast de psychische uitdagingen worstelen 
Suzanne en Nicole met vooroordelen en de 
maatschappelijke normen. Ze hebben vaak het 
gevoel dat ze niet ‘normaal zijn’ en zich moeten 
aanpassen om geaccepteerd te worden. 
 Suzanne legt het uit met de metafoor van het 
weer: “Ik vind mooi weer moeilijk. Als het warm 
is en de zon schijnt. Ik word daar ongemakkelijk 
van. Het is alsof er dan van je verwacht wordt 

dat je blij bent. Terwijl ik me zo niet voel. Drui-
lerig herfstweer, daar gedij ik goed bij. Het past 
veel beter bij mijn stemming.” 
 Ook Mara (33) reageert vanuit haar ervaring 
met het leven op de vraag wat goed leven is. 
“Die vraag is te zwart-wit. Alsof ‘goed leven’ het 
doel is dat iedereen moet nastreven. Ik mis de 
ruimte voor dat het leven soms kut gaat. Dat 
leed en kwetsbaarheid er ook mogen zijn.” 
In haar recentste depressie stelde de psychia-
ter Prozac voor. “Op mijn vijftiende had ik dat al 
eens geprobeerd, maar dat was niks en ik ben er 
na een jaar mee gestopt. Nu weer aan die medi-
catie beginnen voelde als opgeven. Terwijl ik 
geen genoegen wil nemen met dat leven. Ik heb 
toen besloten het zelf te gaan oplossen. Ik ben 
gestopt me te conformeren aan de normen van 
anderen en heb mijn leven zo vormgegeven dat 
het bij mij past.” 

Het mag er zijn

Mara stopte met haar werk als maatschappelijk 
dienstverlener. “Het paste niet bij mijn overtui-
ging dat er narigheid mag zijn in het leven. In de 
hulpverlenende rol moet je met een cliënt op 
zoek naar een oplossing. Hoe komen we van A 
naar B? Terwijl ik naast iemand wil zitten, met 
iemand wil práten.” 

Ze heeft werk als ervaringsdeskundige en is vrij-
williger bij de opvang voor drugsverslaafden en 
dak- en thuislozen. “Daar luister ik naar iemand 
die helemaal koekoek is. Ik bén er gewoon en hij 
hoeft verder niks. Gewoon present zijn. Dat is 
heel belangrijk. Dat had ik ook graag gewild.” 

Optimisme overheerst

Opvallend is dat bij de drie vrouwen het opti-
misme overheerst. Ze zetten zich in om andere 
mensen te helpen en hebben onuitputtelijke 
hoop dat het leven beter kan zijn, maar ook dat 
het niet nu hoeft. Nicole geeft voorlichting over 
zelfbeschadiging. “Mensen vragen me: ben je 
cynisch geworden of koester je haatgevoelens 
voor hen die betrokken waren bij je trauma? 
Maar het antwoord is: nee. Ik had mezelf gegund 
dat ik het niet had hoeven meemaken, maar 
door mijn ervaringen ben ik wel geworden wie 
ik ben.” Ze is niet meer bang dat ze nog eens in 
zo’n dal terechtkomt. “Daarvoor hou ik nu te veel 
van mezelf.” 

Goed leven  
met ervaring
Sterre ten Houte  
de Lange

Sterre ten Houte de 
Lange is freelance 
journalist.
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“We hebben twaalf dagen op een boot gezeten. 
Als ik speelde, konden we de realiteit even  
vergeten.” 
 Onderweg raakte Hamed zijn ney kwijt. Die 
viel en brak. “Vanaf dat moment ben ik op zoek 
gegaan naar buizen, desnoods van pvc, om een 
nieuwe ney van te maken. Het instrument is een 
verlengstuk van mijzelf. Je adem maakt de trillin-
gen die je vervolgens weer in je lijf voelt.” 
 Eenmaal in Nederland was dit dan ook het  
eerste dat hij voor zichzelf regelde: een nieuwe 
ney van echt pijlriet. In het asielzoekerscentrum 
Oog in Al, in Utrecht, zette hij een band op. De 
Band zonder Verblijfsvergunning. 

 Ontstaan van Catching 
 Cultures Orchestra

In 2015 trad het blazersensemble Tegenwind 
op in het AZC in Oog in Al. De Band zonder 
Verblijfsvergunning speelde dezelfde dag voor 
Tegenwind. “We waren zo onder de indruk van 
hun muziek dat we de muzikanten uitnodigden 
om mee te spelen met ons orkest,” vertelt Roelof 
Wittink, sousafoonspeler bij Tegenwind. Daaruit 
is het Catching Cultures Orchestra voortgeko-
men, een orkest met vluchtelingen en autochtone 
Nederlanders.
 Sinds mei 2017 is het orkest onderdeel van 
een nieuwe organisatie met als doel via muziek 
verbinding te leggen met nieuwkomers in het 
land. Elke week repeteert het orkest en ze treden 
inmiddels zo’n twintig keer per jaar op. 
 Aan elke nieuwe vluchteling die zich aansluit 
bij het orkest wordt gevraagd of hij een nummer 
wil meebrengen uit zijn eigen land of cultuur. 
Dirigent en artistiek leider Hermine Schneider 
arrangeert de muziek dan zo dat het speelbaar is 
voor de bezetting van het orkest en begrijpelijk 
voor de autochtone Nederlanders. 

 Eindelijk weer dansen

Een van hun eerste optredens gaf het orkest in 
Utrechts grootste muziekpodium Tivoli Vreden-
burg. Honderd vluchtelingen die net aangeko-
men waren in de noodopvang, gingen er met 
bussen naar toe.

Roelof, inmiddels ook zakelijk leider van het 
orkest: “We waren nog aan het soundchecken 
toen ze binnenkwamen. Ze gingen meteen zó 
enthousiast meedoen dat we de soundcheck maar 
hebben laten overgaan in het optreden. Het was 
meteen feest.” Al die mensen die hun dagen door-
brachten op matrassen in sporthallen, konden nu 
dansen op muziek die ze kenden. Het festival is 
inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement. 

 Taal

In de pauzes steken de vluchtelingen bijna alle-
maal een sigaretje op. Ze spreken onderling Ara-
bisch. “Ze trekken naar elkaar toe,” geeft Roelof 
toe. Maar muziek is een taal die de muzikanten 
allemaal spreken, en langzaam komen ze los.
 “Het begint met plezier maken met elkaar,” 
vertelt Roelof. “Ze zijn aanvankelijk gesloten en 
vooral terughoudend over hun vluchtverhaal. 
Naarmate we elkaar beter leren kennen, ontstaat 
er meer contact. Inmiddels komen ze naar mij toe 
met vragen over brieven die ze krijgen of elektri-
citeitsrekeningen die niet kloppen.”

 Spontane dabke
 
Tijdens een optreden van het orkest bij het festi-
val Welcome to the Village in Friesland gebeurt er 
iets bijzonders in het publiek. Bij de inzet van een 
dansnummer nummer pakken een aantal luiste-
raars elkaars handen vast. Ze vormen een dan-
sende menselijke slinger. Steeds meer mensen 
sluiten zich aan en zo ontstaat er een grote dan-
sende kring van tientallen mensen: een dabke. Bij 
het zien van de dabke gaat de bladmuziek van de 
standaard. De muzikanten verlengen het num-
mer met een paar extra rondjes improvisatie. De 
muziek klinkt steeds sneller, de blazers swingen 
en de zangers slaken kleine vreugdekreetjes en 
zwepen de dabke op. 

Vluchtelingen  
en autochtone  
Nederlanders  
verbonden in 
muziek
Sterre ten Houte  
de Lange

“Muziek is als mijn achtertuin,” vertelt ney-speler 
Hamed Alshaabi. “Het is een plek waar je geniet 
van het leven. In je achtertuin nodig je vrien-
den en familie uit. Je ontspant er. Dat doe ik met 
muziek ook.” 
 Muziek is een manier om je verbonden te voe-
len met vrienden en familie. Als die heel ver weg 
zijn, kan muziek je via de melodieën voor even 
thuis laten voelen. Maar het is ook een manier 
om contact te leggen met je nieuwe landgenoten. 
Zelfs als je elkaars taal nog niet spreekt. 
 Hamed is een Syrische vluchteling die nu drie 
jaar in Nederland woont. “Muziek is de zonnige 
kant van mijn leven.” Zelfs tijdens zijn vlucht 
speelde Hamed elke dag op zijn ney, een fluit.  

Sterre ten Houte de 
Lange is freelance 
journalist.
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De methode 
Weserman
Mari Maris

Niks gezonds aan, maar je 
wordt wel gelukkig van dit 
recept uit Mari plukt de dag: 

Verwarm op zacht vuur in 
een pan met dikke bodem de 
melk, boter en chocola tot die 
laatste gesmolten is. Bekleed 
ondertussen een rechthoekige 
vorm met bakpapier. Meng de 
noten door de chocomassa en stort die op het papier (het mooist 
is een laag van ca 1,5 cm hoog), strijk glad met een paletmes. L aat 
een paar minuten afkoelen en bestrooi met een kneep zeezout. 
Wacht een paar uur tot hij stevig genoeg is om te snijden. Dat gaat 
het makkelijkst door een plank over de bak te zetten, het geheel 
om te draaien en zo, zonder het bakpapier, in blokjes te snijden. 
Bij warm weer liever in de koeling op laten stijven en bewaren. 

Variaties
Bestrooi als hij nog warm is met gehakte nootjes, 
pistache, fijngesneden gedroogde cranberry’s of 
abrikozen.

Zet de blokjes uit elkaar op bakpapier. Smelt 
een halve reep witte chocola en maak met een 
cornetje (spuitzakje gemaakt van opgerold 
bakpapier) of een lepel schuine, dunne streepjes 
over de blokjes.

Maak hem van witte chocola (die is al vet genoeg, 
er hoeft dan geen boter bij) en spuit er eventueel 
bruine choco over.

Vervang walnoten door grof gehakte, gezouten 
pinda’s of pecannoten of een van de bij de eerste 
variatie genoemde strooisels.

Mari Maris is kok 
en auteur van de 
Groentebijbel, Mari 
plukt de dag en de 
Saladebijbel.

Walnoot-chocofudge 

1 blik gecondenseerde melk, 
liefst ongezoet
2 eetlepels boter
350 gram chocola
2 flinke handen walnoten, 
geroosterd en grof gebroken
gerookt grofzeezout

Hij vervroegde zijn pensioen en kocht 
een busje. Naast de bestuurdersstoel 
timmerde hij een vakje met ruimte voor 
tien rollen snoep, van al zijn favorieten 
twee. Voor de zekerheid. Achterin 
bouwde hij een bed voor onderweg. 
Ernaast, bij wijze van nachtkastje, een 
bouwseltje dat precies de maat had van 
vijf drierolsverpakkingen snoep, drie 
pakken koek en een reep chocola; daar 
hield hij wat minder van. Als ik met 
hem op pad ging, was het zijn grootste 
genoegen om in iedere plaats waar 
we doorheen reden te stoppen en me 
daar de bokkenpootjes van de beste 
banketbakker te laten proeven. Voor 
amandelkrullen gingen we twee straten 
verderop een andere banketbakkerij 
binnen. “Een kroket toe, of zullen we 
die in het volgende dorp nemen? Die zijn 
eigenlijk beter.” Dat wist hij zeker. Hij had 
ze allemaal getest. Hoe ver we de wijde 
wereld ook inreden, hij wist waar je moest 
zijn voor Sachertorte, Gelderse moppen, 
ParisBrest en Bossche bollen. Maar ook 
van Groninger metworst, wienerschnitzels 
en Elzasser zuurkool had hij verstand. Waar 
we eigenlijk heen reden? Geen idee. Ik 
denk dat het samen proeven het doel van 
de reis was.
 Toen we wat ouder werden, kreeg hij 
een hartaanval. Mijn grootmoeder stopte 
geen zout meer in zijn eten. Hij stopte met 
roken en snoepte wat minder, anders zou 
hij nog een hartaanval krijgen van haar 
bezorgdheid. Hij maakte veel ommetjes en 
at ineens kauwgom, suikervrije natuurlijk. 
Soms haalde ik een kauwgummetje uit de 
binnenzak van zijn jas, het zat altijd een 
beetje klem onder een pakje Camel. Als 
we nu een ritje maakten, was het vakje 
naast de bestuurdersstoel leeg – op die 
goedgekeurde kauwgom na, en over het 
kastje achterin lag een kleedje. Ik mocht 
eronder kijken en de voorraad was tot mijn 
opluchting keurig aangevuld, het enige 
verschil was dat de rollen aangebroken 
in het kastje lagen. Onderweg stopte 

hij gewoon bij al zijn favoriete adresjes, 
stiekem snoepen bleek nog lekkerder. We 
reden naar verzamelaarsbeurzen en stoffige 
winkeltjes met antiquarische boeken. Hij 
omringde zich graag met mooie dingen, 
gaf al zijn geld er met veel plezier aan uit. 
“Kind, ik kan het wel op de bank zetten, 
maar wat heb je daaraan? Moet ik mijn 
bankafschriften aan de muur hangen en 
daarnaar gaan zitten kijken? Word ik 
gelukkiger als ik muntjes ga zitten poetsen? 
Ik zit liever op zwart zaad met een mooi 
boek op mijn schoot.”
 Vreselijk oud is hij niet geworden, wel 
heel gelukkig. Op zijn begrafenis was er 
taart, van die ene banketbakker. Mijn 
grootvader heeft al zijn tijd gebruikt om te 
doen waar hij gelukkig van werd. Dan heb 
je goed geleefd.

Niet dat iedereen nu alleen nog maar roze 
koeken moet gaan eten, maar dat is vooral 
omdat er zo veel lekkerder dingen zijn dan 
roze koeken. Genieten van een heerlijk 
maal mét boter kaas en eieren, een goed 
glas erbij en voor mijn part een bananasplit 
toe; volgens mij is er niets op tegen. 
Sterker nog: genieten is volgens mij goed 
leven.64 65



Greet Prins is voorzitter 
van de Raad van Bestuur 
van Philadelphia Zorg. 
Daan Dohmen is oprichter 
van FocusCura en Luscii. 
Beiden zijn lid van de Raad 
voor Volksgezondheid en 
Samenleving.

1. Hoe kan robotisering bijdragen aan 
 goed leven in de zorg?

Greet Prins “Of het nou robotisering is of 
artificial intelligence, kortweg AI, het geheel 
aan mensgerichte technologie helpt om 
mensen meer hun eigen leven te laten lei-
den. En het zorgt ervoor dat mensen minder 
afhankelijk zijn van anderen, dat ze meer 
hun eigen keuzes kunnen maken. Waar ze 
dat graag willen.”

Daan Dohmen “Robots, AI, technologie, het 
maakt het mogelijk dat mensen zich minder 
hoeven te gedragen naar de agenda van de 
dokter of de verpleegkundige of wie dan ook. 
Ik denk dat het daarnaast ook heel veel tijd 
gaat opleveren om echt aandacht te geven 
aan mensen die zelfstandig niet veel meer 
kunnen. Ook met het grote personeelstekort 
dat er op dit moment eigenlijk al is. Als bij-
voorbeeld mensen niet meer langs hoeven te 
komen voor een controle omdat ze gewoon 
thuis in de gaten worden gehouden, kunnen 
ze in die tijd andere, meer betekenisvolle 
dingen doen. En als die mensen niet hoeven 
te komen, blijft er tijd over van de dokter of 
de verpleegkundige om degenen te helpen 
die extra tijd hard nodig hebben. Daar zit 
voor mij de grote winst. 
 
Ooit deden wij een project samen met het 
Radboudumc met zorg voor mensen die 
sondevoeding hebben. Een jonge vent, van 
mijn leeftijd, zei: ‘Ik moet heel vaak naar het 
Radboud toe en eigenlijk gaat al mijn ener-
gie daaraan verloren. Dus ik heb geen tijd 
meer over om bijvoorbeeld iets met vrienden 
te doen.’ Of het goede leven te leiden, zullen 
we maar even zeggen. Toen zijn we die jon-
gen op afstand in de gaten gaan houden. Als 
hij het nodig vond, had hij een videogesprek 
met de verpleegkundige. Samen bekeken ze 
of hij op controle moest komen. Hij zei dat 
de grootste winst was dat hij a) de gerust-
stelling had er iemand op hem let, dus hij 
hoefde zich daar zelf geen zorgen over te 

GOED LEVEN  
MET ROBOTS
VIER VRAGEN 
AAN GREET 
PRINS EN 
DAAN DOHMEN

Phi is een sociale robot die mensen met 
een verstandelijke beperking ondersteunt. 
Bijvoorbeeld bij het leren om zelfstandiger 
te wonen. Phi is sinds 2016 bij Philadelphia 
aan het werk.
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maken, en dat hij b) heel veel energie over-
hield.”

Greet “Robottechnologie kan de professio-
nals hun vak teruggeven. Als een begeleid-
ster niet meer vijf keer de trap op en neer 
hoeft, alleen maar om op de deur te klop-
pen en te zeggen wat een bewoner moet 
doen, dan heeft ze meer tijd voor het echte 
gesprek. Bijvoorbeeld over de problemen 
van deze bewoner op de dagbesteding. Daar 
heb je al gauw een gesprek van een halfuur 
tot een uur voor nodig.”

Daan ”Het gaat ook om bepaalde routines of 
repeterende taken. Ik gebruik bijvoorbeeld al 
jaren dezelfde medicatie voor mijn allergie. 
Waarom moet ik steeds opnieuw een recept 
vragen voor drie van die dingetjes, waarop 
ik steeds weer moet wachten? De huisarts 
moet dat recept uitschrijven, de assistente 
moet het doorfaxen, want dat gebeurt dan 
ook nog steeds, in de apotheek moeten ze 
het klaarmaken, waar ik weer moet wachten 
bij het ophalen. Terwijl iedereen weet dat 
ik dat gebruik, dat ik het al mijn hele leven 
gebruik en waarschijnlijk mijn hele leven 
blijf gebruiken. Dat is eigenlijk niet meer van 
deze tijd.”

2. Wat staat robotisering in de zorg 
 in de weg?

Greet “Wij denken steeds vanuit onszelf. Dat 
doen begeleiders, dat doen ouders, dat doen 
we allemaal. De waarde van robots hangt 
af van de context, van de persoon in kwes-
tie, en niet van ons als omstanders. Op een 
locatie van ons in Almere was een jonge man 
naar zijn begeleiders gegaan om te zeggen 
dat hij het soms moeilijk vindt om bepaalde 
dingen met hen te bespreken. En dat hij zich 
afvraagt of dat anders zou zijn met robot 
Phi. Daar gaat het dus om. Om wat voor hem 
belangrijk is.
 

richt zich primair op jonge mensen die haast 
hebben en de hele dag op hun mobieltje zit-
ten. In de zorg zien we vooral die ene vrouw 
van 85 die niet online een maaltijd kan 
bestellen. Dus dan moeten we het maar niet 
doen, want stel je voor. Maar daarmee laten 
we een hele grote groep mensen liggen die 
het wel zou kunnen.”

3. Wat moeten we vooral niet verwachten   
 van robotisering in de zorg?

Greet “Ik denk dat we onszelf de tijd moe-
ten gunnen als het gaat om de verspreiding, 
maar ook als het gaat om de doorontwikke-
ling. Want in alle eerlijkheid, het is allemaal 
nu nog heel onbeholpen.”

Daan “We moeten niet te veel kijken naar 
voorbeelden als Uber of Booking.com. De 
tijd die deze bedrijven er insteken, de mens-
kracht, het geld, dat kun je niet vergelijken 
met de investeringen in de zorg. Ik geloof 
dat Uber 4 miljard per jaar ‘verbrandt’, alleen 
aan het zijn van Uber. En dan hebben wij 
Phi, en wij moeten het met een budget van 
enkele tienduizenden euro’s doen. Dan kun 
je geen Uber-resultaten verwachten. “

4. Wat is er nodig voor een positieve 
 bijdrage van robots aan de zorg? 

Daan “Een duidelijke visie en een duidelijk 
begrip van wat je waarden zijn. Wat ik nu zie, 
is dat we het ons nog te veel laten overko-
men, dat we technologische ontwikkelingen 
volgen om ze te volgen, niet omdat we een 
duidelijk idee hebben over wat we ermee 
willen.”

Greet “Ga uit van het belang van de cliënt 
of de patiënt. En van de medewerker. In die 
volgorde. En blijf continu vragen stellen. 
Omdat we het nog niet weten, moeten we 
blijven onderzoeken, vragen, tasten, luiste-
ren. Maar vooral: geef het een kans en luis-
ter naar de gebruiker.”

Dat denken vanuit het eigen perspectief zie 
ik ook tijdens bijeenkomsten met familie-
leden over Phi. Die zijn soms bang dat het 
werken met een robot ten koste gaat van 
de zorg, van de aandacht voor hun kind of 
broer of zus. Naarmate het gesprek vordert 
en men ziet en ervaart wat er gebeurt met 
Phi, dan verandert er iets. Dat als je Phi iets 
vraagt en zij geeft antwoord, dat je dan bijna 
automatisch weer een vraag stelt. Alleen dat 
al, dat is iets, dat zit in ons mensen. Zelfs 
degene met de grootste weerstand denkt 
aan het einde van de avond genuanceerder.”

Daan “We zijn ook geneigd te denken van-
uit een situatie waarin er niets aan de hand 
is, waarin je geen gebreken heb. Maar stel, 
je bent 40, je hebt twee kleine kinderen en 
je hoort dat je borstkanker hebt. Dan ga je 
op zoek naar informatie over wat de beste 
behandeling is. Denk je dat het dan wat 
uitmaakt of je met een chatbot praat die 
betrouwbare antwoorden geeft of met een 
mens? In dat geval niet. Maar de diagnose 
krijg je toch liever van een mens.
 
Een ander obstakel zijn onze opvattingen 
over goed leven. Lange tijd liepen de ideeën 
daarover niet zo veel uiteen. Op zondag 
gingen we naar de kerk, we zaten allemaal 
bij een sportvereniging… zoals in dat liedje 
van Wim Sonneveld, ‘Het Dorp’. Inmiddels 
hebben mensen veel meer mogelijkheden 
gekregen en er is dus ook niet meer een 
gemiddeld goed leven. Jouw goede leven ziet 
er compleet anders uit dan het mijne. In de 
zorg zijn we nog steeds erg geneigd om uit 
te gaan van dat gemiddelde. We luisteren 
gelukkig wel veel meer naar mensen, maar 
processen en organisaties zijn nog ingericht 
op het toegankelijk maken van zorg voor 
iedereen. Altijd. 
 
In andere sectoren durven ze wel te kiezen. 
Neem Picnic, de maaltijdservice. Natuur-
lijk mag een vrouw van 85 jaar Picnic ook 
gebruiken als ze dat wil. Maar het bedrijf 

 

“Want in alle 
eerlijkheid, 
het is  
allemaal 
nu nog heel 
onbeholpen.”
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Ik móest de vraag – begin 2018, ik was net 
werkzaam bij de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) – wel onder ogen zien. De 
vraag waarom preventie bij mij de nodige arg-
waan, wrevel, ja, zelfs enige aversie opriep. 
Was het mijn afkeer van maakbaarheid, con-
trole en beheersing? Preventie, alsof alles in 
het leven te voorkomen is. Alsof de kern van 
het leven niet is om door vallen en opstaan, 
door schade en schande wijzer te worden. 

En dan de koppeling van preventie aan over-
heidsbeleid. Is dat niet een vrijbrief voor 
staatsterreur, voor het doden van maatschap-
pelijke diversiteit, voor uniformerende aan-
pakken: protocollen, monitors en publieke 
beïnvloedingstechnieken, zodat iedereen zich 
volgens de heersende normen – lees over-
heidsnormen – gaat gedragen? Niet meer eten 
wat je wilt, niet meer doen waar jíj zin in hebt, 
maar verplicht inclusief aan de samenleving 

deelnemen. Leidt overheidspreventie niet tot 
gênante taferelen? Zoals in India waar het 
ministerie voor Yoga onlangs zwangere vrou-
wen adviseerde geen vlees te eten, geen seks 
te hebben en hun gedachten zuiver te houden 
van angst, haat of lust. Is het huidige Turkije 
niet extreem effectief in zijn preventieve aan-
pak? Brengt preventie uiteindelijk niet slechts 
één visie op het goede leven voort, die je maar 
te slikken hebt? 

Deze vragen tolden door mijn hoofd toen ik 
me begin 2018 op het thema ‘preventie in het 
sociaal domein’ stortte. Mijn opdracht bij de 
VNG was om met gemeenten onderwerpen 
te agenderen en te opiniëren die hen zouden 
helpen bij de verdere transformatie van het 
sociaal domein. En preventie, dat was me van 
meet af aan duidelijk, gold als de heilige graal 
voor deze zo felbegeerde transformatieopgave. 
Niet langer dweilen aan de achterkant, maar 
voorkómen aan de voorkant. Vroegtijdig erbij 
zijn om zo kosten te besparen en inwoners bij 
te staan bij hun dagelijkse, soms kwellende 
problemen. Een alleszins begrijpelijke en 
lovende doelstelling. 

Gedurende de tijd dat ik met het thema bezig 
was, slingerde ik tussen latente scepsis en 
ontwakend enthousiasme. Een skypegesprek 
met Rik Peeters vanuit Mexico, auteur van het 
boek Het verlangen naar voorkomen, deed mijn 
scepsis aanvankelijk alleen maar toenemen. Zo 
wees hij me op de fundamentele verandering 
tussen overheid en burgers. Voorheen hadden 
inwoners, wanneer het in het leven (even) niet 
meezat, recht op voorzieningen: een uitkering, 
een behandeling of begeleiding naar werk. De 
overheid bood haar onderdanen, die belasting 
en premies betalen, achteraf, na opgedaan 
leed iets aan. Preventie is van een andere orde: 
niet pas interveniëren bij een probleem, maar 
ervoor zorgen dat dat probleem zich niet gaat 
voordoen. En dat mag best wat kosten, finan-
cieel (‘het betaalt zich later wel uit’), maar 
zeker wat betreft interventies. Niet het recht, 
maar maatschappelijke en politieke overwe-

gingen worden grond tot ingrijpen, met als 
gevolg een titel tot preventief fouilleren, tot het 
naar school sturen van jonge ‘bankhangers’ die 
geen werk maar ook geen leerplicht hebben, 
of tot inspecties aan huis om te beoordelen of 
aanstaande ouders wel voldoende speelgoed 
hebben.

Tegelijk werd ik ook de andere kant op geslin-
gerd. Pieter Hilhorst, zelfverklaard zende-
ling, vertelde me dat hij wel raad wist met de 
spanning tussen vroegtijdig ingrijpen en de 
zaken op hun beloop laten. Bureaucratische 
verwaarlozing noemde hij dat laatste, en zijn 
keuze was snel gemaakt. Ondertussen zag ik 
met bewondering het ene preventieproject na 
het andere voorbijkomen: opvoedgesprekken 
tussen (aanstaande) ouders bij verloskunde-
praktijken, levensstijllessen op school, stress-
reductie om financieel gezond te leven. De 
meeste van deze initiatieven kwamen vanuit de 
samenleving, waren laagdrempelig en waren 
nergens verplicht. 

Was ik bekeerd? Ik trok voornamelijk lessen. 
Dat echte preventie het werk is van betrok-
ken inwoners. Dat het voor gemeenten met 
name belangrijk is om preventie in hun inkoop 
en opdrachtgeverschap te borgen, omdat ze 
anders financieel bedrogen uit kunnen komen. 
Dat preventie zelf inhoudsloos is, maar als 
methode niet onschuldig. Dat het voorwerp 
waarop preventie zich richt daarom politiek en 
juridisch debat vergt. Dat het rijk beter nega-
tieve normen jegens de omgeving kan stellen 
(suikertax, aanpak luchtkwaliteit of reclame-
verbod) dan inwoners positief richting bepaald 
gedrag te duwen. Dat aan veelbelovende 
generieke preventie vaak onbedoelde perverse 
effecten of ‘fouten‘ kleven, die ervoor zorgen 
dat juist mensen in kwetsbare situaties er niet 
van zullen gaan profiteren. Dat preventie met 
oog op goed leven dus van overheden tijdig, 
maar vooral ook doordacht optreden vraagt. 

Rienk Janssens is sociaal 
strateeg bij de VNG. Hij schreef 
onlangs het essay Tijdig en 
doordacht: over preventie bij 
maatschappelijke opgaven en 
de rol van gemeenten (2018); 
www.vng.nl.

TIJDIG EN 
DOORDACHT
RIENK 
JANSSENS
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 Uniek en universeel

Goed leven is voor ieder mens anders. Het raakt 
aan levensbeschouwingen en leefstijlen en strekt 
zich uit over alle levenssferen en levensfasen. 
Eén recept voor goed leven is er dan ook niet. Het 
is aan ieder mens zelf om te ontwaren en te ont-
warren wat haar of zijn leven goed maakt. Hoe 
uniek goed leven ook is, het stréven naar goed 
leven is universeel. De bijdragen in deze bun-
del laten zien dat ieder mens op een of andere 
manier bezig is om het eigen leven en dat van 
haar of zijn naasten goed te maken. Ook bij ver-
driet en tegenslag en zelfs in het aanzicht van de 
dood is goed leven een thema. 

 

 Alledaags en nauwelijks voorstelbaar

De bijdragen in deze bundel geven een indruk 
van wat helpt om het leven goed te maken. 
Contact is misschien wel het belangrijkste. In 
verbinding staan met anderen, met de natuur, 
met jezelf. Ertoe doen, ook dat spreekt uit de 
bijdragen. Een bijdrage kunnen leveren aan de 
samenleving, daarin een plaats hebben. Uiteraard 

zijn er ook situaties waarin goed leven moeilijk 
voorstelbaar is. Bij dakloosheid bijvoorbeeld, bij 
armoede, geweld of psychisch lijden. Goed leven 
is dan verre van vanzelfsprekend en een hele 
worsteling. Ogenschijnlijk kleine gebaren kun-
nen dan lichtpuntjes zijn. Even oogcontact, een 
groet, iemand die je een boterham geeft of een 
nacht in de maatschappelijke opvang. Samen de 
afwas doen, je kind zien spelen. Klein, dicht bij 
huis, gratis zonder gratuit te zijn. 

 Vrij en begrensd

Goed leven doen we niet alleen. In onze geïndivi-
dualiseerde samenleving lijkt dat misschien wel 
zo, maar ons eigen goede leven geven we vorm 
onder invloed van en samen met anderen. Religie 
en ideologieën geven richting. En voor hen die 
zich daar niet door aangesproken voelen, kunnen 
popsterren, vloggers, lotgenoten of games een 
voorbeeld zijn. 

Goed leven wordt niet alleen samen vormgege-
ven, het wordt ook bepaald en begrensd door 
anderen. Dansen op keiharde muziek kan bij-

voorbeeld deel uitmaken van mijn goede 
leven, terwijl mijn buurman zijn rust hard 
nodig heeft. De sociale kant van goed leven 
vraagt om het nemen van verantwoordelijk-
heid. Het is niet voldoende om je eigen leven 
zo goed mogelijk te maken (positieve vrij-

heid). De manier waarop je dat doet, kan en 
mag niet ten koste gaan van het (goede) leven 

van een ander (negatieve vrijheid). 
‘De ander’ is niet beperkt tot een 

ander individu, maar heeft ook betrek-
king op het samen leven met anderen. 

Wil ik leven in een land waarin ik mijn leven 
misschien wel zo goed kan maken als ik zelf wil, 
maar waar het voor anderen (kinderen, ouderen, 
mensen met een beperking) uiterst moeilijk is of 
wellicht zelfs onmogelijk? 

 Maatschappelijk bepaald

Hoe hard je ook je best doet om je leven goed te 
maken, maatschappelijke factoren zijn van grote 
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invloed op de mogelijkheden die je hebt. Word 
je geboren in een arm gezin, dan heb je een heel 
andere start dan iemand die in weelde ter wereld 
komt. Krijg je zelf of heeft je kind een ernstige 
fysieke of psychische ziekte, dan veranderen je 
verwachtingen van een goed leven. Verlies je 
je baan, ga je scheiden, of sterft je partner of je 
kind, wordt je leven dan ooit weer goed? 

 Ook een publieke zaak

Goed leven is iets van mensen zelf en van men-
sen samen. Is er ook een rol voor organisaties en 
overheden? Het eerste antwoord op die vraag laat 
zich makkelijk opschrijven: organisaties en over-
heden zijn door ons in het leven geroepen om te 
voorzien in basisbehoeften die voorwaarden kun-
nen zijn voor goed leven: onderwijs, zorg, politie, 
voedselveiligheid, huisvesting, energievoorzie-
ning, enzovoort. Het tweede antwoord staat al 
meer ter discussie. Hoe ver moet de overheid bij-
voorbeeld gaan in het helpen en beschermen van 
mensen voor wie goed leven niet vanzelfsprekend 
is? Discussies over voltooid leven of over het kin-
derpardon raken aan deze vraag. 

Het derde antwoord is dat de overheid altijd 
invloed heeft op het (goede) leven van mensen. 
Welke keuzes de overheid ook maakt, ze raken de 
levens van Nederlanders en daarmee hun moge-
lijkheden om hun leven naar eigen inzicht in te 
richten en goed te maken. Dat gaat om grote din-
gen, bijvoorbeeld welke gevolgen bezuinigingen 
hebben voor de werkgelegenheid of welke medi-
sche handelingen zijn opgenomen in de pak-
ketten van de zorgverzekeraars. En het gaat om 
(schijnbaar) kleine dingen, zoals openbaar groen 
in de buurt of de gemeentelijke vegetarische 
Nieuwjaarsborrel. Ook als de overheid niets doet, 
beïnvloedt ze de keuzes voor de inrichting van 
goed leven. Geen suikertaks voor frisdrank is net 
zo richtinggevend als wél een suikertaks. Geen 
overheidssteun voor de sociale werkvoorziening 
is dat evenzeer als het tegenovergestelde.

 Niet alles is gezondheid

Opvallend aan de bijdragen in deze bundel is 
dat de meeste niet over gezondheid gaan. Ter-
wijl gezondheid altijd hoog scoort als mensen 
gevraagd wordt wat ze belangrijk vinden in hun 
leven. Opvallend ook omdat in de media én in 
overheidsbeleid vaak een directe relatie wordt 
gelegd tussen goed leven en gezondheid. Goed 
leven is gezond leven: meer bewegen, minder en 
gezonder eten, niet roken, minder of geen alco-
hol of drugs gebruiken. Natuurlijk is er niets mis 
met het streven om de gezondheid van de Neder-
landers te verbeteren. Al was het maar vanwege 
de grote gezondheidsverschillen tussen hoog- en 
laagopgeleiden. Maar niet alles is gezondheid. 
Goed leven behelst meer: zingeving, ertoe doen, 
betekenisvolle contacten hebben. En dat er vol-
daan is aan basisbehoeften als veiligheid, een dak 
boven je hoofd en voldoende inkomen. 

 Balanceren en niet normeren

Goed leven vraagt van iedereen om steeds weer 
een afweging te maken. Tussen het persoonlijke 
belang en het belang van de ander, soms ook 
tussen bevrediging op korte of op de langere ter-
mijn. Goed leven is echter niet alleen een kwestie 
van de persoon zelf. Om goed te leven zijn ande-
ren nodig. Anderen die een spiegel voorhouden, 
een handje helpen en met wie het goed toeven 
is. Ook de gemeenschap als geheel heeft er baat 
bij als haar leden goed leven en als dat even niet 
lukt zijn er soms aanwijzingen nodig en soms is 
ook gericht handelen geboden. Dan kan de vorm 
krijgen van bescherming of bemoeienis door 
verwanten, professionals of overheidsinstanties. 
Té ver achter de voordeur kijken is niet gewenst, 
maar iemand laten bekommeren ook niet. Goed 
leven vraagt dat een ieder ook omziet naar de 
ander en dat wij allen dulden dat de overheid 
soms moet ingrijpen.
 Voor goed leven is kortom ook de samenleving 
nodig. Daarin worden de voorwaarden gecreëerd 
waarin het leven goed kan zijn, of beter kan 
worden. 

Goed leven is meervoudig. Hét goede leven 
bestaat niet. Die conclusie stemt nederig. Bij 
ieders invulling van goed leven is het goede leven 
van anderen altijd in het geding. Dat besef nodigt 
uit tot tolerantie en empathie. Soms is ingrijpen 
onvermijdelijk en is het bestwil van de ander lei-
dend, soms is loslaten en ieder het zijne laten het 
devies. 

Het streven naar goed leven, wat de invulling ook 
is, is een belangrijke kracht in de levens van men-
sen én in de samenleving. Het is een kracht om te 
koesteren en om steeds weer opnieuw te bevra-
gen. De bijdragen in deze bundel zijn daarvan een 
mooi voorbeeld. 
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