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ONGEREMD

Soms zou ik als Sheldon Cooper willen zijn. Ik 
ben fan van die wetenschapper uit de sitcom  
The Big Bang Theory. Hij zegt wat hij vindt. Doet 
wat hij wil. En daarbij kent hij geen schaamte. 
Bevrijdend lijkt me dat: to hell met wat een 
ander ervan vindt. Ook de twee uitvinders van  
de Universiteit Twente die ik laatst op tv zag, 
worden niet geremd door gêne. Vrolijk vertellen 
ze over hun tientallen corona gerelateerde 
uitvindingen waarvan het grootste deel mislukte. 
Van de eenendertig koppelstukjes die ze 
maakten voor een zuurstofmasker, konden er 
dertig de prullenbak in. “Wat doet een mislukte 
uitvinding met u?” vroeg de verslaggever. “Dan 
gaan we gewoon door naar de volgende”, was 
het antwoord. Uiteindelijk doen ze een belang- 
rijke ontdekking die het onderzoek naar corona 
verder helpt. 

Floris Alkemade, rijksbouwmeester, vertelt in  
dit nummer hoe belangrijk deze mensen zijn.  
De wetenschappers, de kunstenaars … Met hun 
vindingrijkheid en volharding zijn zij in staat een 
hoopvolle toekomst te schetsen. Wat maakt dat 
wij in beweging willen komen, onze koers durven 
te verleggen. Want dat is nodig als we de grote 
vraagstukken van deze tijd het hoofd willen 
bieden. Ik voel me door zijn verhaal aangespoord 
om ook zelf naar nieuwe wegen te zoeken. Met 
moed, en zonder me te schamen als ik een keer 
op een dood spoor zit. Want hé, dat hoort erbij 
als je onbekend terrein betreedt. Vraag het die 
wetenschappers maar. 

Kirsten Donders-Lindeboom 
Hoofdredacteur VANDAAG
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‘ TIJDEN VAN  
VERANDERING 
ZIJN DE MOOISTE, 
ZEKER ALS HET 
EEN GROTER  
DOEL DIENT’
Klimaatverandering, een stijgende zeespiegel, toenemende vergrijzing 
en een nijpend woningtekort: de vraagstukken van deze tijd zijn urgen-
ter dan ooit. Als mensheid hebben we zo’n dertig jaar om het roer om 
te gooien. Kan het lukken? Absoluut, denkt rijksbouwmeester Floris 
Alkemade. Als we onze angst voor verandering maar weten om te 
zetten in verlangen. En dat vraagt allereerst verbeeldingskracht.

INTERVIEW



Hard en schel klinkt de bel van het statige, witte 
herenhuis in Sint-Oedenrode. Dat was nuttig toen 
het grote pand vroeger dienstdeed als huisartsen-
praktijk en de bel in alle kamers gehoord moest 
worden, vertelt Floris Alkemade als hij opendoet. 
Zijn opa trok ongeveer een eeuw geleden als eerste 
van de Alkemade-generatie in het monumentale 
pand, om er als huisarts te wonen en te werken. 
“Mijn vader is hier opgegroeid, daarna ik met mijn 
broers en zussen en nu mijn dochters”, vertelt 
Alkemade. “Ik ben hier verankerd op een plek waar 
de wortels heel diep zitten. Een vreemde combina-
tie als je bedenkt dat ik tegelijk als architect over de 
hele wereld gewerkt heb aan nieuwe ontwerpen. Er 
is een Frans spreekwoord dat zegt dat je niet tegelijk 
vleugels en wortels kunt hebben. Ik denk dat ik het 
tegendeel bewijs.”

Dat Alkemade van zijn gezin degene is die nog 
altijd in het monumentale familiehuis woont, heeft 
hij te danken aan zijn beroep. “‘Het huis is te groot 
en te moeilijk voor ons. Jij bent architect, doe jij het 
maar’, was het sentiment bij mijn broers en zussen. 
Daar hoefde ik niet lang over na te denken.” Voor 
de Brabantse architect is sowieso niet gauw iets te 
groot of te moeilijk. Als rijksbouwmeester doet hij 
niet anders dan nadenken over complexe vraagstuk-
ken. Wat dat betreft kan Alkemade in deze tijd zijn 
lol op. 
“We leven in een waanzinnig interessante tijd. 
Zelden had een generatie zoveel urgente vragen op 
de agenda”, begint hij. Met een stevige opsomming 
als vervolg: “Klimaatverandering, de stijgende 
zeespiegel, de vergrijzende samenleving, het 
nijpende tekort aan woningen, de overstap naar 
hernieuwbare energie, de verduurzaming van de 
landbouw, tel maar op. Stuk voor stuk grote en 
urgente vraagstukken waar we als mensheid voor 
staan. Onze ontwikkeling en welvaart hebben in  
de laatste decennia een enorme vlucht genomen en 
inmiddels is duidelijk dat we daarmee een spoor 
van verwoesting achterlaten. Doen we niets, dan 
hebben we over twintig of dertig jaar echt een 
probleem.” Hoe dat eruitziet? “Als complete chaos. 
In 2050 leven er zo’n driehonderd miljoen mensen 
in kwetsbare kustzones die hun woningen minstens 

Floris Alkemade (1961) is architect, 
stedenbouwkundig ontwerper en sinds 2015 
rijks-bouwmeester van Nederland. In die rol adviseert 
hij het rijk gevraagd en ongevraagd over de architec-
tuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed, 
maar ook over grote ruimtelijke thema’s die heel het 
land aangaan. Sinds 2008 leidt Alkemade zijn eigen 
architectenbureau FAA dat vanuit Parijs, Brussel en 
Sint-Oedenrode opereert. Tot voor kort was hij lector 
aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. In het 
voorjaar van 2020 kwam zijn boek De toekomst van 
Nederland uit, een essay over de kunst van richting  
te veranderen.

één keer per jaar zien overstromen, met waanzinni-
ge vluchtelingstromen als gevolg. Sowieso zal 
binnen een paar eeuwen een groot deel van Neder-
land dan onder water staan. Met een temperatuur-
stijging van anderhalf à twee graden worden de 
effecten onvoorspelbaar en onomkeerbaar.”

Niet bepaald een rooskleurig plaatje dat 
Alkemade zo kalmpjes even schetst terwijl hij ons 
uit een antieke, Delftsblauwe pot een kopje thee 
inschenkt. Toch deprimeert het hem geenszins.  
“Ik zie dit juist als een belangrijk moment in de tijd 
waarin we een omwenteling inzetten die zeldzaam 
relevant en verstrekkend is. Het is alsof we als 
mensheid uit de puberteit zijn gekomen, met een 
plotseling besef dat je verder moet kijken dan alleen 
je eigen belang. Dat er een andere werkelijkheid is 
die om een fundamenteel andere instelling vraagt. 
Dat is toch ongelooflijk leuk en spannend? Tijden 
van verandering zijn wat mij betreft de mooiste, 
zeker als het een groter doel dient.” Het collectieve 
bewustzijn dat er dingen anders moeten, is volgens 
Alkemade inmiddels maatschappijbreed wel 
ingedaald. En dat is een goed begin. “Het is nu aan 
de hele mensheid om de koppeling te leggen tussen 
het eigen gedrag en het lot van een planeet. Steeds 
meer mensen, en zeker de nieuwe generaties, krijgen 
die werkelijkheid helder in beeld en willen verant-

woordelijkheid nemen. Voor coronatijd gaf ik veel 
lezingen en overal waar ik kwam, kreeg ik eigenlijk 
steeds dezelfde vraag: welke kant gaat het op en wat 
kunnen wij doen? Ik ontmoet steeds weer mensen 
die hun steentje willen bijdragen. Dat is prachtig 
om te zien en geeft hoop.” 

Ondanks alle goede wil leeft er tegelijk ook een 
angst voor verandering die juist passief maakt. De 
vraag fascineert onze rijksbouwmeester: hoe komt 
het toch dat we zo bang zijn voor verandering?  
“Ik denk dat onze levens op dit moment zo luxe 
zijn, dat elke vorm van verandering allereerst een 
bedreiging lijkt. Want je moet er iets voor inleve-
ren. We weten allemaal dat het niet klopt, maar 
voor € 35,- naar Barcelona vliegen is toch wel fijn. 
Kan dat dan niet meer? En wat mag er dan nog 
meer niet? Als mensen houden we graag vast aan 
wat we kennen. Terecht, want veel gewoonten of 
tradities zijn gestoeld op waardevolle kennis en 
ervaring uit het verleden. Prima om aan vast te 
houden, maar wel zolang je min of meer in dezelfde 
omstandigheden voort kunt gaan. Op dit moment 
veranderen de omstandigheden zo drastisch en zo 
radicaal, dat we wat we kennen wel móéten 
herijken aan nieuwe inzichten. Daar staan we nu en 
dat is spannend. De angst zit hem natuurlijk ook in 
het feit dat we nog niet weten wat de verandering 
precies inhoudt. We worden gevraagd uit onze 
comfortzone te stappen zonder te weten wat we 
ervoor terugkrijgen.”

Daarom is het zo belangrijk dat er verhalen 
worden gemaakt en een hoopvolle toekomst wordt 
geschetst. Alkemade is er vurig over: we hebben 
verbeeldingskracht nodig om van richting te 
kunnen veranderen. “Als we maar een beeld hebben 
van hoe het anders kan, béter kan, dan komt de 
boel in beweging. We moeten ons kunnen voorstel-
len waar het naartoe gaat. Want dan kan de angst 
voor verandering plaatsmaken voor verlangen.” 
Alkemade ziet voor de komende jaren dan ook  
bij uitstek een rol weggelegd voor kunstenaars, 
filmmakers, verhalenvertellers, ontwerpers en 
wetenschappers. “Zij zijn gespecialiseerd in het 
bedenken en verbeelden van hoe het anders kan.  

‘ ONZE LEVENS ZIJN  
OP DIT MOMENT ZO 
LUXE, DAT ELKE VORM 
VAN VERANDERING  
ALLEREERST EEN  
BEDREIGING LIJKT’

TEKST  CAROLIEN DRIJFHOUT
FOTOGRAFIE  JANITA SASSEN
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Zij kunnen laten zien dat er in al die veranderingen 
ook enorme verbetering schuilt. Dat we ergens naar 
op weg zijn dat het verlangen meer dan waard is. 
Denk aan mooiere landschappen, gezondere en 
duurzame vormen van voedselproductie, meer 
ruimte voor natuur, verduurzaming van de energie, 
minder natuurrampen. Maar ook sociaalmaat-
schappelijke zaken als minder eenzaamheid, meer 
saamhorigheid en een gezondere economie. 
Allemaal prachtig toch?” Alkemade is er zeker van 
dat we de nu gevoelde urgentie kunnen aangrijpen 
om een hele keten aan zinvolle veranderingen door 
te voeren. “Als we de dingen in samenhang zien, 
kunnen we oplossingen bedenken die win-win-win 
zijn. We zijn er als land absoluut slim genoeg voor. 
Het hoopvolle moet onderdeel worden van het 
verhaal. Lukt het ons om daarmee het verlangen 
naar een betere wereld wakker te schudden, dan 
wordt alles mogelijk. Verlangen is de krachtigste 
motor. Zwengel je die aan, nou, dan hebben we het 
zo gefikst.”

Een raket die opstijgt, je ziet hem trillen. Hij 
probeert los te komen, wroet en wrikt, maar als hij 
eenmaal gaat … dan gaat het hard! Het is Alkema-
des meest hoopvolle vergelijking voor hoe het zou 
kunnen gaan. De hoofdrol in het verhaal mag dan 
vooral bij de kunst en de wetenschap liggen, tegelijk 
is wat hem betreft iedereen aan zet. De politiek zeer 
zeker (daar valt nog veel te winnen!), de markt en 
ook het individu. Wat is dan die rol van de gewone 
mens? “De juiste dingen willen”, zegt de rijksbouw-
meester terwijl hij aan de grote, houten tafel nog 
eens bijschenkt. “Daar begint het mee: keuzes 
maken. De markt bepaalt veel, maar wordt uit- 
eindelijk toch gedicteerd door de wensen van de 
consument. Het lijkt misschien minimaal; die ene 

‘ DIE ENE BESPARENDE 
DOUCHEKOP GAAT DE 
WERELD NIET REDDEN. 
MAAR DE MACHT VAN 
HET GROTE GETAL IS IN-
TUSSEN WEL DEGELIJK 
AAN HET WERK’

besparende douchekop gaat echt de wereld niet 
redden. Maar de macht van het grote getal is 
intussen wel degelijk aan het werk. Dus is de vraag 
voor iedereen van belang: waar richt je je op? Je ziet 
het trouwens ook bij gemeentes al gebeuren: steeds 
meer plaatsen willen zich op de kaart zetten als 
duurzame gemeente en kopen hun diensten en 
producten daarop in. Als dat soort belangen 
stapsgewijs uiteindelijk allemaal in beweging 
komen, kan het snel gaan. Daarom is het zo nodig 
dat we ook als individu beseffen dat we niet alleen 
ons eigen belang dienen, maar onderdeel zijn van 
iets groters.” 

Als ontwerper én als rijksbouwmeester voelt 
Alkemade zich medeverantwoordelijk om de 
verbeeldende verhalen in het leven te roepen. Ieder 
jaar initieert hij een ontwerpprijsvraag, waaronder 
‘Who cares’, waarbij ontwerpers en zorgprofessio-
nals worden uitgedaagd om oplossingen te verzin-
nen voor innovatieve vormen van wonen en zorg. 
“Het levert inspirerende voorbeeldprojecten op,  
en dat is belangrijk. Want voorbeelden maken  
dat mensen makkelijker ergens in kunnen gaan 
geloven.” Ook deelt Alkemade waar hij kan, 
gevraagd en ongevraagd, zijn eigen visie en inzich-
ten. Meer dan enige rijksbouwmeester voor hem, 
zoekt hij de media en het publiek bewust op. Vorig 
jaar bracht hij bijvoorbeeld zijn boek De toekomst 
van Nederland uit, een essay over het vermogen om 
van richting te veranderen. “Als ontwerper kijk ik 
voortdurend hoe alles anders en beter kan. Dit 
boek is mijn poging om mensen met mijn verbeel-
dingskracht te inspireren en aan het denken te 
zetten.” In het boek schetst Alkemade bijvoorbeeld 
een oplossing voor het woningtekort dat honderd 
procent duurzaam is, niet onnodig kostbare natuur 

inneemt, een nieuw verdienmodel genereert voor 
boeren, landbouwgrond verrijkt en tegelijkertijd 
ook nog eenzaamheid terugdringt in onze vergrij-
zende bevolking. “Door de keten te doordenken  
en zaken die strijdig lijken, toch met elkaar te 
verbinden, ontstaat er een logica die ontzettend 
waardevol, effectief én leuk is.”

We hebben twintig tot dertig jaar de tijd om ons 
lot te bepalen. Ons vermogen om van richting te 
veranderen is vandaag essentiëler dan ooit. Gaat 
het lukken? Alkemade is hoopvol; volgens hem is 
het proces allang in gang gezet. “Het zoeken zelf is 
het begin van de oplossing”, zegt hij. “En dat gaat 
nooit in één rechte lijn. Er is eens een wetenschap-
pelijk experiment gedaan met een groep mannen 
van de Tanzaniaanse Hadza-stam. Zij werden naar 
een totaal ongerept en voor hen onbekend gebied 
overgeplaatst. Wetenschappers volgden met 
gps-trackers welke bewegingen deze mannen 
maakten om aan voedsel te komen. Wat bleek?  
Ze legden continu langere en kortere afstanden  
af in telkens verschillende richtingen. Op het  
oog chaotisch, maar dat was het allerminst. Dit 
bewegingspatroon is juist een succesvolle strategie 
om te overleven in onbekend gebied. Je ziet het 
terug bij verschillende diersoorten en inmiddels 
wordt het zelfs ingezet door sommige van de 
nieuwste internetzoekmachines.” Alkemade vindt 
het een prachtige metafoor van waar we als mens- 
heid nu staan. “Het moet anders. De rechte lijn van 
A naar B is perfect als je weet waar B ligt. Maar we 
weten niet waar B ligt. Dus is het zinnig om in alle 
richtingen te zoeken en op basis van nieuwe inzich-
ten steeds onze koers bij te stellen. Alleen ons 
vermogen om van richting te veranderen, kan ons 
nu redden. Volgens mij zitten we al midden in dat 
zoekproces. En dat maakt deze tijd waanzinnig 
boeiend. Tuurlijk, het vraagt lef, moed, een beetje 
jeugdige onbezonnenheid misschien. Maar 
waarom niet? Er is zoveel winst te behalen.”   
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We zitten in een heel moeilijke tijd. De lockdown is verlengd. 
Thuis puzzelen we ons suf om werk, onderwijs en gezinsleven 
te combineren en het ook nog fijn te hebben samen. Ondertus-
sen is het kabinet gevallen. Wat fijn om dan zo’n hoopvol stuk 
te lezen! Om me te realiseren dat we midden in die fase zitten 
waarin de raket staat te trillen op zijn grondvesten, vlak 
voordat hij loskomt van de grond. Dank je wel, Floris! 
Bart Kummel (42)

Zijn enorme enthousiasme vind ik mooi. Dat hart-voor-je-vak- 
gevoel heb ik ook als marketeer. Toch lijkt me zijn oproep om 
angst voor verandering om te zetten in verlangen en 
verbeeldingskracht, voor veel mensen moeilijk. Ik ken genoeg 
mensen die hun baan verliezen, of al in armoede leefden voor 
de corona-crisis. Door hun zorgen zijn ze niet in staat hun 
angst om te zetten in verlangen. Gelukkig zullen alle 
technologische veranderingen ook veel nieuw werk, nieuwe 
beroepen opleveren die we nu nog niet eens kennen. Dat 
geeft hoop. En nieuwe dingen leren is heel leuk, weet ik uit 
eigen ervaring. In die zin vind ik het net als Floris een 
waanzinnig interessante tijd! En mijn verlangen is dat in  
die veranderingen iedereen mee kan doen, ook de mensen  
die het moeilijk hebben. Arjan Oerlemans (50)

Deze uitspraak viel me in het bijzonder op: ‘Het is belangrijk 
dat er verhalen worden gemaakt. Door kunstenaars, film- 
makers, verhalenvertellers, ontwerpers en wetenschappers.’ 
Ik ben het helemaal met Floris eens. Ik denk wel dat er 
‘vertalers’ bij horen: de journalisten. Zij moeten al die plan- 
nen nog meer voor het voetlicht brengen, zodat ze een breder 
draagvlak krijgen. Het interview geeft me positieve energie 
omdat ik ook als gewone landgenoot kan aansluiten met, in 
mijn eigen ogen, kleine initiatieven. Zoals voor 2021 op mijn 
to-do-lijst staat: doorgaan met nog duurzamer leven.  
Mijn vertrouwen is nog wel wankel, omdat ik juist in deze  
tijd weleens het optimisme en de saamhorigheid mis. Ook  
ben ik nog niet overtuigd van onze herijk-vaardigheid. We 
willen wel veranderen, maar wachten graag tot de buren 
beginnen … Een inspirerend en optimistisch verhaal. Juist 
omdat hij de uitdagingen van deze tijd als een zoektocht ziet.  
Riëtte Gruppen (60)

Het fijne van Floris Alkemade vind ik dat hij een heel sombere, 
actuele en urgente wereldproblematiek schetst, maar dat ik 
toch meteen vol hoop zit en weet dat het goed kan komen. Ik 
werd gegrepen door de kern van dit interview: angst voor 
verandering omzetten in verlangen naar verandering. Het is 
een handvat om met veranderingen, groot of klein, om te 
gaan. Ik ben onder de indruk van zijn helikopterview. Die 
mensen hebben we nodig; mensen die ons de weg wijzen en 
ons stimuleren. Die ons laten weten dat we ook goed bezig 
zijn als we geen hemelbestormer zijn, maar alleen een 
waterbesparende douchekop gebruiken en ons afval scheiden. 
Floris ziet deze tijd als een uitdaging. Daar kunnen en moeten 
we wat mee! Dus nu met z’n allen aan de bak met grote of 
kleine veranderingen en dan kunnen we zorgen dát het beter 
wordt! Paula Bijman (57)
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TIM DE WIT woont in Londen en is 
correspondent voor de NOS en Trouw.

FOTOGRAFIE  JANITA SASSEN

CORONA HEEFT EEN 
SOORT IJZEREN 
GORDIJN OM HET 
BRITSE EILAND 
HEEN GEZET

Ik woon in Londen op mezelf. Op een 
geweldige plek, in het hart van de stad. 
Alleen is dat hart al een jaar gestopt met 
kloppen. De tennisbanen die ik vanuit 
mijn raam kan zien, liggen er verlaten bij. 
Mijn favoriete pub, op drie minuten lopen, 
is dichtgespijkerd en zal vermoedelijk nooit 
meer opengaan. En daar komt bij: ik zie  
al heel lang ontzettend weinig mensen. Je 
mag hier bij niemand over de vloer komen, 
dus even een hapje eten bij iemand is er 
niet bij.

Zelfs kerst vierde ik in m’n eentje, in mijn 
postzegel-appartementje van 40 m2. En 
geloof me, dat is net zo treurig als het 
klinkt. Deze tijd vraagt veel, van velen. 
Ook van mij. En nee, dan lukt het niet  
elke dag om weer fluitend het bed uit te 
springen.
Gelukkig spreek ik de hele dag door 
mensen via telefoon, Zoom, Facetime en 
Whatsapp. En zal alleen zijn niet zo snel 
wegzakken in eenzaamheid. Maar hoeveel 
mensen zullen die mogelijkheid niet 
hebben? En al dagen, weken of maanden 
amper iemand spreken? 
Iemand in de ogen kijken, lachen, huilen  
of je verbazen. Mensen om me heen. Iets 
wat voor mij 39 jaar lang vanzelfsprekend 
was, is ineens iets bijzonders geworden. Iets 
om naar uit te kijken. Zeker naar mijn 
grote, kleine neef. 

Fiep,Leon, Cato en nu zelfs m’n eigen 
neefje Mason. De geboortekaartjes weten 
mijn huis in Londen goed te bereiken. 
Maar door die ellenlange lockdown en 
reisbeperkingen is het niet mogelijk om 
even naar Nederland af te reizen en al die 
prachtige baby’s van vrienden en van m’n 
eigen zus van dichtbij te bekijken.

Het bezoeken van familie is vanuit het 
Verenigd Koninkrijk naar Nederland  
niet toegestaan. Sterker nog, als je in deze 
maanden naar buiten gaat zonder goede 
reden ben je strafbaar. Daar staat hier een 
boete op van zo’n 220 euro. Laat staan dat 
je voor wat babybezoek de grens over wilt: 
ze sturen je onherroepelijk terug. Alleen  
in het geval van medische noodzaak of een 
overlijdensgeval is het mogelijk om het 
land te verlaten.

En daarmee voelt ‘thuis’ ineens verder  
weg dan ooit. Ik verhuisde ooit van 
Zuid-Afrika weer naar Europa om in  
elk geval Nederland binnen handbereik  
te hebben. Vanuit Johannesburg moest  
ik veel bruiloften – of andere bijzondere 
gebeurtenissen – laten schieten. Vanuit 
Londen kan ik eenvoudig even op en neer. 
Tenminste, op papier. Want corona heeft 
ineens een soort IJzeren Gordijn om het 
Britse eiland heen gezet. Zeker nadat in 
Nederland een soort angstcampagne op 
gang kwam over ‘de Britse variant’ van het 
virus.Gevaarlijker, besmettelijker en 
misschien wel dodelijker. 

VERDER WEG 
DAN OOIT

COLUMNLEZERSPANEL

DIT VINDT HET PANEL

Vind jij het leuk om je mening te geven over een artikel in VANDAAG? Of te laten weten 
waarover jij zou willen lezen in dit magazine? Word dan lid van ons Lezerspanel! Je 
krijgt een paar keer per jaar een uitnodiging om te reageren op een artikel, interview, 
stelling of vraag, en je mag meedenken over onderwerpen voor het magazine. Stuur een 
e-mail naar: vandaagmagazine@iederal.nl o.v.v. lezerspanel. 
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Met wat bravoure ging ik tijdens de eerste golf 
met mondkapje de supermarkt in, toen het gros 
van de mensen dat nog niet deed. Ik was een van de 
weinigen. Mensen keken naar me zoals ik vroeger 
naar Chinese toeristen keek: ‘Wat apart om een 
mondkapje te dragen.’ Ik werd er ongemakkelijk 
van: ben ik nou overdreven voorzichtig? Tijdens  
de tweede golf was ik mijn mondkapje een keer 
vergeten, maar ik ging toch de winkel in. Nu was 
ik wéér de uitzondering. Mensen keken me met 
opgetrokken wenkbrauwen na. Ik schaamde me 
kapot; de ic’s lagen vol en ik deed alsof er niks aan 
de hand was. Het liefst wilde ik heel hard door de 
supermarkt schreeuwen: ‘Normaal houd ik me wel 
aan de regels hoor. En trouwens: ik heb geen 
klachten.’ Maar ik zag al helemaal voor me hoe de 
bewaker mij de supermarkt uit begeleidde. Ik hield 
mijn mond en verstopte me achter mijn sjaal. Wat 
veroorzaakt schaamte nou eigenlijk? En zit er ook 
een goede kant aan? 

“Wie zich schaamt, voelt zich slecht over wie 
hij is”, legt Frans Schalkwijk, psychotherapeut en 
auteur van Onvolmaakt Tevreden uit. Een presen-
tatie die mislukt, een verkeerd grapje over de mail, 
een lichaam dat niet voldoet aan het schoonheidsi-
deaal. Het kan allemaal leiden tot schaamte: het 
gevoel dat je in de ogen van anderen niet goed 
genoeg bent en dat je vindt dat ze daarin nog gelijk 
hebben ook. 
Schaamte wordt nogal eens verward met schuld- 
gevoel en gêne. Gêne is het meest mild, vaak zelfs 
grappig en heel normaal (struikelen, niezen in je 
mondkapje). Het verschil tussen schaamte en 
schuldgevoel kan het best worden uitgelegd als  

het verschil tussen ‘ik ben slecht’ (schaamte) en  
‘ik heb iets slechts gedaan’ (schuld). Door die bril 
gezien ervoer ik in de supermarkt inderdaad 
schaamte; ik keurde mezelf af.

“Schaamte ontstaat als je jezelf evalueert”, gaat 
Schalkwijk verder. “Als je oordeel hard uitpakt (wat 
ben ik toch dom/onhandig/onaardig), dan is je 
innerlijke criticus actief geworden en komt er een 
waarschuwingssignaal vol in je bewustzijn: ‘Pas op! 
Is dit wie je wilt zijn of wat je wilt doen?’ Op die 
momenten ervaar je schuldgevoel of schaamte.” 
Volgens hoogleraar psychologie Brené Brown kun  
je schaamte niet los zien van de omgeving waarin je 
woont. “Je gaat je pas schamen als je denkt dat je 
omgeving bepaald gedrag afkeurt of minderwaardig 
vindt.” In kringen waarin het een zonde is om seks te 
hebben voor het huwelijk, zullen pubers zich eerder 
schamen voor een one night stand, dan in kringen 
waarin dat geaccepteerd is. En in milieubewuste 
kringen zullen mensen meer last hebben van 
vliegschaamte, vleesschaamte en ‘meer-dan-twee- 
kinderenschaamte’ dan in kringen waarin goed zijn 
voor het milieu een minder grote rol speelt. 

“Milde schaamte kan geen kwaad”, zegt 
Schalkwijk. “Sterker nog: het zou raar zijn als je 
het nooit zou ervaren. Als jij al append tegen 
iemand oploopt, dan kan de schaamte 
hierover ervoor zorgen dat je je excuses aanbiedt: 
‘Sorry, mijn fout.’ En als je per ongeluk iemand 
beledigt, dan zorgt het ongemakkelijke gevoel 
ervoor dat je je de volgende keer vriendelijk opstelt. 
In die zin werken schaamtegevoelens als smeerolie 
in het sociale contact.” Psychiater Louis Tas 
(1920-2011), die zich in het onderwerp verdiepte, 
noemde het de sociale radar van de mens. “Het is 
de emotie die ons vertelt dat er andere mensen zijn 
die iets van ons vinden, dat we gezíen worden.” 
Volgens Tas heeft schaamte een signaalfunctie;  
het spoort je aan om je anders te gaan gedragen. 
Als jij met de directeur in de lift staat en je doet  
te vriendschappelijk, dan voel je dat meteen. Je 
opgelaten gevoel maakt dat je je opstelt op een 
manier die wél gepast is. 

Het moet echter niet je leven gaan beheersen. 
Of zoals de Engelse filosoof Julian Baggini het 
treffend verwoordde: ‘Schaamte en schuld zijn net 
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VERDIEPING

Het is het nare gevoel dat je 
overvalt als je denkt dat ande-
ren jou of je gedrag afkeuren 
en dat je vindt dat ze nog gelijk 
hebben ook: wat ben ik toch 
een kluns, sufferd of bitch. Toch 
zouden we niet zonder schaam-
te kunnen. Wanneer generen 
we ons en vooral: waarom? 

IS ALS SMEEROLIE IN HET SOCIALE CONTACT

TEKST  OTJE VAN DER LELIJ

‘ JE GAAT JE PAS 
SCHAMEN ALS JE 
DENKT DAT JE  
OMGEVING BEPAALD  
GEDRAG AFKEURT OF  
MINDERWAARDIG 
VINDT’



‘Schaamte verliest ook aan kracht als je 
erover praat,’ aldus Brené Brown in haar boek  
De moed van imperfectie. ‘Wanneer er iets bescha-
mends gebeurt en we houden het binnen, dan gaat 
het woekeren en groeien. Het gaat aan ons vreten. 
Wees er open over en het gevoel wordt minder. 
Bovendien laat je zien dat je iemand vertrouwt. En 
nodig je de ander uit hetzelfde te doen. Zo vergroot 
je de verbondenheid die mensen met schaamte juist 
zo missen.’ 

Dat was ook wat ik zelf deed. Na het mondkapjes-
incident belde ik een vriendin. Ik vertelde dat ik 
mijn mondkapje was vergeten en de supermarkt 
werd uitgekeken. “Waarom bén je niet gaan 
schreeuwen”, grapte mijn vriendin. “Dat had ik 
weleens willen zien.” Maar daarna zei ze: “Ach joh, 
je hebt twee jonge kinderen, een drukke baan, en 
dan moet je ook nog boodschappen doen. Het is 
begrijpelijk dat je een keer iets vergeet. We hebben 
allemaal weleens zoiets meegemaakt. Laatst wilde 
ik iemand spontaan omhelzen; ze sprong drie 
meter achteruit. Ik kon wel door de grond zakken.” 
De opbeurende woorden van mijn vriendin waren 
precies wat ik nodig had. Mijn schaamte (wat ben 
ik toch stom) veranderde in iets waar ik mee om 
kon gaan (dat was niet zo handig, maar ja, ik ben 
ook maar een mens).   

als regenbuien: of hun aanwezigheid goed is, hangt 
af van waar en in welke mate de buien vallen’. “Als 
je blijft hangen in gepieker over wie je bent, dan ga 
je daar op den duur aan onderdoor”, zegt Schalk-
wijk. “Ongeacht hoe je leven objectief gezien 
verloopt, als je innerlijke criticus steeds gefocust is 
op wat er niet goed aan je is, tast dat je fundament 
aan. Je schaamt je niet alleen voor wie je bent, maar 
waarschijnlijk ook nog voor het feit dat je je zo 
schaamt.” Je bent dan je eigen grootste vijand.

Hoe kun je beter omgaan met schaamte? Wat 
maakt dat het je niet belemmert maar juist verder 
helpt? Allereerst mag je accepteren dat negatieve 
gevoelens bij het leven horen. Schalkwijk: ”Je bent 
nu eenmaal een mens, en mensen doen, voelen en 
fantaseren soms dingen waar ze niet trots op zijn. 
Het is een fout om te denken dat een schaamtevol-
le gebeurtenis alles over jou zegt. Je bent misschien 
niet zo sociaalvaardig, maar dat betekent nog niet 
dat je geen plaats mag hebben.” Deze milde 
correctie moet je heel vaak maken, totdat het een 
automatisme is. Wat geef ik mezelf nou weer op 
mijn duvel? Is wat er is gebeurd écht zo’n ramp?  
Ja, ik schiet even tekort, maar tast dat ook al het 
goede dat ik in me heb aan?
Volgens Schalkwijk zou je ook over jezelf kunnen 
nadenken als gefascineerde en welwillende 
onderzoeker: ‘Wat apart dat ik me zo geneer voor 
die opmerking. Ik weet zeker dat er geen ramp is 
gebeurd, dus wat is het in mij dat ik er toch zo mee 
bezig blijf?’ Zo’n houding biedt veel meer mogelijk-
heden voor verandering dan jezelf uit schaamte op 
je duvel geven: ‘Sufferd, onzeker mens. Doe toch 
eens je mond open.’ 

VERDIEPING

Schaam je
“Schaam je”, zeggen ouders weleens tegen hun kind, 
corrigerend bedoeld. Kinderen die erg vaak vermaningen 
en kritiek krijgen, kunnen op latere leeftijd meer last 
krijgen van schaamte. Als een kind continu hoort dat wat 
hij doet fout is of niet goed genoeg, kan hij die commen-
taren gaan verinnerlijken: hij gaat negatief over zichzelf 
denken en is zich voortdurend bewust van de kritische 
blik van zijn ouders.  
Schalkwijk: “Ik ontmoette ooit iemand die van zijn 
ouders alleen op vrijdag netjes volgens de etiquette 
moest eten. Dan wisten zijn ouders dat hij het kon en 
maakte het de rest van de week niet uit. Mooi toch?” 
Ook is het goed om je te richten op concreet gedrag van 
je kind in plaats van op de hele persoon. Zeg dus niet: 
“Wat ben je toch altijd een onhandig kind”, maar: “Dat 
heb je niet zo handig aangepakt.”

Desalniettemin houd ik er een nare 
nasmaak aan over. Hoe heb ik me door dit 
bedrijf zo kunnen laten ‘piepelen’?  Het 
toeval wil dat ik de vrouw van mijn klant 
nog weleens zie, in mijn eigen sportschool 
nota bene. Dan word ik altijd weer eventjes 
geconfronteerd met dat rotgevoel. Dat ik 
toen niet meer op mijn strepen ben gaan 
staan. Mijn mond niet heb opengetrokken, 
gezegd heb dat dit geen manier van 
zakendoen is. 
 
Soms denk ik, als ik haar weer eens door  
de gym zie lopen: ik ga er alsnog wat van 
zeggen. Waarom zij zich ermee heeft 
bemoeid. En waarom ze me kennelijk niet 
vertrouwde. Zou ik dan dat knagende 
gevoel kwijt zijn? Soms denk ik van wel. 
Toch heb ik haar nog altijd niet aangespro-
ken. Misschien is het moment ook wel 
geweest. En moet ik het loslaten. Een 
kwestie van ‘choose your battles’ …”  
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‘ HET IS EEN FOUT OM  
TE DENKEN DAT EEN 
SCHAAMTEVOLLE  
GEBEURTENIS ALLES 
OVER JOU ZEGT’

TEKST  LISETTE JONGERIUS

ontzeggen.” Ik sta perplex. “Maar zo kan ik 
toch niet werken”, sputter ik tegen. Mijn 
klant houdt echter voet bij stuk. “Mijn 
vrouw vindt dit beter”, zegt hij stelling. 
“Laat maar weten wanneer je een bepaald 
document nodig hebt, dan mail ik het je”, 

en hangt op, mij in totale verwarring 
achterlatend. Dit is toch geen doen zo? 
Moet ik dan 87 bestanden gaan opvragen? 
En ook: een samenwerking ga je toch aan 
op basis van vertrouwen? Alsof ik hun 
bestanden zou doorsluizen naar iemand 
anders! Ik rond in de weken erna de klus 
af, weliswaar met veel pijn en moeite. Maar 
ja, de klant is koning … Toch?  

Inge: “Een maandagochtend in maart. Ik 
start mijn laptop op, klaar om aan het werk 
te gaan. Sinds een paar weken ben ik bezig 
met mijn allereerste interim-opdracht als 
zzp’er, als adviseur voor een lokaal bedrijfje. 
Helaas is dat van korte duur. Door de 
coronacrisis is mijn klus drastisch afge-
schaald; in plaats van de afgesproken zes 
maanden, stopt het werk over een paar 
weken al. De komende tijd maak ik de 
laatste dingen af, daarna moet ik op zoek 
naar iets nieuws. 

Ik wil die ochtend aan de slag gaan, maar, 
hé, da’s gek, ik kan niet meer in de dropbox 
van het bedrijf! Ik pak meteen de telefoon. 
“John, ik kan niet meer bij de gezamenlijke 
bestanden”, zeg ik tegen mijn opdracht- 
gever. “Is er dit weekend iets veranderd?” 
Het is even stil aan de andere kant van de 
lijn. “Nou Inge, nu de opdracht over een 
paar weken stopt, leek het ons beter om je 
alvast de toegang tot de dropbox te 

DE BESLISSING

ZO KAN IK TOCH NIET WERKEN!?

‘ MIJN VROUW 
VINDT DIT BETER’, 
ZEGT MIJN KLANT 
EN HANGT OP
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MIJN PLEK

FOTOGRAFIE  ANNELIEN NIJLAND

“Zeker twee keer per week rijd ik door de bossen bij 
Baarn, op mijn IJslandse paard Reki. Of ik nu blij ben, 
opgefokt, geërgerd of verdrietig, daar valt alles van me 
af. Door de cadans van het rijden is het alsof ik in een 
andere staat van zijn kom, waarin al mijn zintuigen 
worden versterkt. Dan zie ik ineens de zonnestralen 
door de takken, een roofvogel die over me heen 
scheert, een ree die verwonderd blijft staan tot ik uit 
het zicht ben. Dan voel ik het briesje door mijn haar. 
Ruik ik de geur van dennenschors of hoor ik de roffel 
van een specht. Ik ben niet langer bezig met de dingen 
die gebeurd zijn of morgen gebeuren moeten. Het is 
alsof mijn gedachten worden opgenomen door al die 
takken en blaadjes en ik één word met paard en bos.
Ik voel me nietig tussen al die grote bomen. Vaak vind 
je jezelf heel wat, draait alles om jou. Maar als het 
waait en alles kraakt, als het regent of onweert, dan is 
de natuur overweldigend en denk ik: hoezo, vind ik 
mezelf heel wat?
Altijd word ik blij van zo’n bosrit. Ik voel me elasti-
scher, alsof ik beter kan meebewegen met wat er om 
me heen gebeurt. Lichamelijk ben ik misschien moe, 
maar geestelijk helemaal opgeladen.”  
 
Heb jij ook zo’n bijzondere plek?  
En wil je daarover vertellen? Laat het ons weten 
via:  vandaagmagazine@iederal.nl o.v.v. ‘Mijn plek’.

Laura Woldring over haar plek:

‘ Hier worden al mijn 
zintuigen versterkt’
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“Nudges zijn bedacht in de VS waar keuzevrij-
heid heel belangrijk is”, begint Tina. “Dat brengt 
met zich mee dat je met nudging mensen wél wilt 
verleiden tot goed gedrag, maar geen dingen wilt 
verbieden.” Je haalt bijvoorbeeld ongezonde produc-
ten niet uit het schap, maar je zet ze op een minder 
goed zichtbare plek. En gezonde producten zet je  
op ooghoogte, waardoor ze eerder gekozen kunnen 
worden. 

Of een nudge werkt, hangt volgens Tina af van 
de voorkeuren (gewoontes) en doelen van mensen, 
en hoe sterk die zijn. Ze vertelt over een van haar 
onderzoeken: “We observeerden hoeveel schepjes 
suiker proefpersonen in hun thee deden. Vervolgens 
vervingen we de suikerschep door een kleinere 
variant, zonder dat ze dat wisten. Het werkte 
fantastisch. Ze dronken met evenveel genoegen hun 
thee met minder suiker. Met zo’n nudge speel je in 
op gewoontes die iemand al heeft en maak je de 
gezondere keuze makkelijker.” 

Mensen die niet goed weten wat ze willen,  
of die conflicterende doelen hebben, zijn vatbaarder 
voor nudges, concludeerde Tina na een onderzoek 
waarin ze mensen probeerde te nudgen om geen 
vleesproducten te kopen. Als mensen bijvoorbeeld 
vlees heel lekker vinden, maar het zielig vinden  
voor de dieren (conflicterende doelen), dan zijn ze  
er vaak met een klein duwtje (nudge) toe te bewegen 
het vlees te laten liggen. 

Maar wat als je helemaal geen zin hebt om 
minder suiker of minder vlees te eten? Kun je dan 
aangezet worden tot keuzes waar je niet achterstaat? 
Uit Venema’s onderzoek blijkt van niet. Zo onder-
zocht ze portiegroottes van frisdrank. Als er kleine, 
middelgrote en grote porties op de kaart staan, is dat 
meestal oplopend, van links naar rechts. Wat 
gebeurt er, zo vroeg de wetenschapper zich af, als je 
de kleinste portie in het midden zet, op de plek waar 
deze meer opvalt? Kiezen meer mensen dan de 
kleinste portie? Niet als ze erge dorst hebben en 
frisdrank heel lekker vinden, zo wijst haar onder-

TEKST  KIRSTEN DONDERS-LINDEBOOM
ILLUSTRATIE  RICHARD WOUTERS

WETENSCHAP

Hoe motiveer je mensen vaker de trap te nemen? Minder suiker te 
eten? Zich te houden aan veiligheidsvoorschriften, zonder het ze op 
te leggen? Tina Venema onderzocht de effectiviteit van nudging, 
een methode om gewenst gedrag te stimuleren. 

TINA VENEMA studeerde psychologie en is postdoctoraal onderzoeker 
bij Aarhus University in Denemarken. Ze doet onderzoek naar hoe goed  
en slecht gedrag beïnvloed wordt door iemands omgeving.
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DUWTJES IN DE 
GOEDE RICHTING

zoek uit. Dan gaan ze gewoon voor de grootste 
variant. Tina: “Bij mensen met sterke voorkeuren en 
doelen, kun je nudgen wat je wilt, maar bereik je 
niets.” Ze is blij met die uitkomst. Het weerlegt de 
angst van nudge-critici, die vrezen dat nudging een 
tool is om mensen te manipuleren.

Naast voorkeuren en doelen is ook de sociale 
omgeving van invloed op iemands keuze. Een 
bouwvakker die veiligheidsregels op de bouwplaats 
het liefst aan zijn laars lapt, is eerder geneigd zich 
toch aan de regels te houden als zijn collega’s dat 
ook doen. “Daarop kun je inspelen door iemands 
keuze-omgeving zodanig te veranderen dat diegene 
daaruit kan afleiden wat anderen doen. Dit 

noemen we een sociale-normnudge. Maak bijvoor-
beeld de haken goed zichtbaar waaraan de bouw-
vakkers hun veiligheidshelmen ophangen. Als die 
leeg zijn, zegt dit genoeg.” Andere voorbeelden zijn 
online likes en beoordelingen en briefjes in hotel- 
badkamers met daarop het percentage gasten dat 
de handdoek hergebruikt. “Bij mensen die moeilijk 
te nudgen zijn, omdat ze sterke voorkeuren en 
doelen hebben, werken sociale-normnudges vaak 
wel goed”, aldus Tina. “We onderzoeken nu hoe we 
ze kunnen inzetten. Daarnaast wil ik graag onder- 
zoeken of mensen na herhaaldelijke duwtjes in de 
goede richting hun goede gewoontes vasthouden. 
Dan heb je die nudge uiteindelijk niet meer nodig. 
Dat zou mooi zijn!”   

Nudge-effect

“Mensen die 
niet goed weten 

wat ze willen 
zijn vatbaarder 
voor nudgen”

“Bij iemand met 
sterke voorkeuren 
en doelen bereik je 
met nudgen niets”

NATUURLIJK KWALITEITSPRODUCT

1 KG

Suiker?

Ja, graag!

HET
ONDERZOEK

                    minder suikerinname  27% met kleinere lepel

Normale theelepel (5,0 ml.)

‘Nudge’ theelepel (2,5 ml.)

Conclusie

Toegevoegde suiker was gemiddeld 
1,58 theelepels

123 deelnemers

Gemiddelde 
leeftijd = 21,4 jaar

V
62%

M
38%

Deelnemers voegden aan hun thee de 
gebruikelijke aantal theelepels suiker toe.

Daarna - onwetend - met een kleinere lepel

Maar 13,8% van de deelnemers 
merkten de kleinere theelepel op



MENSEN VAN VANDAAG

I“Ik mis de echte mens in de politiek. Daarom coach ik 
politici en bestuurders om dichter bij zichzelf te blijven 
in hun belangrijke werk. Wie ben jij en wat wil je 
bereiken? 
Ik heb jaren in de politiek gewerkt en weet hoe hard 
die wereld is. Als politicus sta je continu onder druk; 
iedereen kijkt naar je, iedereen vindt iets van je. Aan 
alle kanten wordt je de kaas van het brood gegeten. 
Zelf probeerde ik steeds te blijven staan voor wat  
ik vond, maar het is geen makkelijke weg. Ik ben  
er uiteindelijk op stuk gelopen. Nu ondersteun ik 
anderen om bijvoorbeeld in het politieke ‘geweld’ 
overeind te blijven. Want alleen als je werkt vanuit  
je eigen innerlijke vuur, kun je mooie slagen maken.  
En houd je er plezier in. Ik wil mensen helpen om 
vanuit wie ze écht zijn, dingen in beweging te zetten. 

Al zolang ik me kan herinneren, ben ik geïnteresseerd 
in politiek. Hoe richt je een samenleving het beste in, 
hoe zorg je dat iedereen blij is? Eerlijk is eerlijk, achter- 
af denk ik dat ik ook wel op jacht was naar erkenning. 
Als meisje uit de Achterhoek wilde ik gezien en 
gehoord worden. Dus ging ik na mijn studie politicolo-
gie voor D66 aan de slag. Ik heb er tien jaar gewerkt; 
een geweldige tijd. Zo dicht bij het vuur zitten, continu 
onder media-aandacht staan, dat gaf een kick! Toch 
stapte ik er in 2018 gedesillusioneerd weer uit. Mijn 

mening over de politiek was gaandeweg sterk veran-
derd. Ik verwachtte samen met mijn partij te knokken 
voor het grotere doel, maar in werkelijkheid eiste de 
strijd bínnen de partij alle tijd en aandacht op. Toen we 
richting de verkiezingen gingen, werd de interne strijd 
echt lelijk. Ik lag opeens uit de groep omdat ik voor de 
‘verkeerde’ leider had gestemd. 

Inmiddels ben ik opnieuw van inzicht veranderd. Ik heb  
er een lange wereldreis voor nodig gehad om de boel 
– letterlijk – met wat afstand te bezien, maar ik heb nu 
meer begrip voor politici. Want natuurlijk is het ontzet-
tend moeilijk om het als individu anders te doen in een 
stug en competitief systeem. De grote oplossing voor de 
politiek heb ik zo niet voor handen, maar ik denk dat het 
begint bij meer echtheid. Sinds kort richt ik me als coach 
ook op een bredere doelgroep, want een verschil maken 
kan ook buiten de politiek. Er zijn zoveel mensen die de 
wereld een beetje mooier willen achterlaten. Deze 
idealisten en change-makers in hun kracht zetten, dat 
wordt mijn bijdrage aan een betere wereld.” 

Politicoloog en coach 
Marleen Weener (33) 
stapte gedreven in de  

politiek, vertrok  
gedesillusioneerd en koos 

voor een andere rol.

Sommige standpunten gaan jaren lang mee. Tot er iets 
gebeurt of iemand iets zegt en er een keihard besef komt. 
Marleen, Nupur en Judith kijken terug op hun keerpunt.
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‘ IK WAS  
ONTGOOCHELD,  
MAAR HEB NU  
MEER BEGRIP  
VOOR POLITICI’

TEKST  CAROLIEN DRIJFHOUT
FOTOGRAFIE  VINCENT BOON 



H leven danken aan de natuur. En dat wij de natuur, die 
altijd goed voor ons heeft gezorgd, daarom niet in de 
steek mogen laten. Niet veel later sprak ik een vriend 
die zich bezighoudt met watermanagement. Hij zei: 
“Als je lichaamstemperatuur met 1 graad stijgt, heb je 
koorts. Denk je dat dat niet geldt voor de natuur?” Het 
waren die kleine triggers middenin de coronacrisis, die 
mij veel meer zeiden dan al die onheilspellende cijfers 
en statistieken over de opwarming van de aarde.

Omdat ik een ondernemend karakter heb, vond ik het 
tijd om keuzes te maken. Dat ging niet binnen mijn 
eigen kringetje. Die wereld kende ik immers al. Ik ben 
daarom op zoek gegaan naar mensen die anders leven 
dan ik gewend was. Van mijn nieuwe vrienden leerde  
ik dat het nooit te laat is om het verschil te maken.  
Het begint met kleine stapjes, zoals je afvragen wat 
gezondheid je waard is – dan begrijp je dat je gezond-
heid direct te maken heeft met je leefomgeving. En  
een evenwichtige balans zien te vinden. De weg terug 
is nog een hele zoektocht, maar als je echt wilt, kun je  
je leefpatroon veranderen. Het voelt goed om het te 
hebben over iets wat ons allemaal aangaat. Ik hoop  
die urgentie in mijn werk te kunnen overbrengen.” 

 

TEKST  ROBERT VAN DER BROEK
FOTOGRAFIE  VINCENT BOON 

Arts en medisch adviseur 
Nupur Kohli (31) maakte de 

omslag van zorgeloze millennial 
naar bevlogen ambassadeur 
voor het milieu en de natuur.

“Het afgelopen jaar was heel onwerkelijk. Congressen 
en symposia gingen niet door. Als spreker mis ik de 
interactie met het publiek. Ik zet mijn talks wel online 
voort, maar het is toch anders. De wereld speelt zich 
niet meer buiten af. Ik ben net als iedereen terug- 
geworpen op mijzelf en wordt gedwongen bij mezelf  
te rade te gaan nu er geen afleiding meer is.

Ik heb veel nagedacht, vooral over de waarde van 
gezondheid en hoe kwetsbaar het leven op aarde is. 
Als ik zie hoe ik drie, vier jaar geleden was … echt  
een kind van mijn generatie. Ik wilde vooral genieten: 
uitgaan, terrasjes pakken, vakantie vieren, plannen 
maken. Zo vond ik het heel normaal om voor één 
speech naar een congres in Melbourne of Miami te 
vliegen. De coronacrisis heeft die naïeve levensstijl 
abrupt tot stilstand gebracht. Ergens wist ik wel dat  
we de planeet schade berokkenen. Natuurlijk had ik 
gehoord van de smeltende poolkappen, plastic soep en 
extreme droogte. Maar die kennis was geen onderdeel 
van mijn leven, althans: ik deed er niets mee.

Twee gebeurtenissen zorgden voor een omslag. De 
eerste was de documentaire A Life On Our Planet. 
Daarin zegt bioloog David Attenborough dat wij ons 

MENSEN VAN VANDAAG

‘DE CORONACRISIS 
HEEFT MIJN NAÏEVE 

LEVENSSTIJL 
ABRUPT TOT STIL-

STAND GEBRACHT’
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H
TEKST  THOMAS BRAUN

FOTOGRAFIE  VINCENT BOON 

‘ HET LEVEN IS  
VOOR MIJ EEN 
DANS TUSSEN  
INVLOED  
EN OVERGAVE’

“Het leven zie ik als een dans, waar je soms invloed op 
kunt uitoefenen, maar soms ook niet. Dan is het een 
kwestie van je overgeven aan wat er is. Ik sta vaker stil  
bij de kleine dingen, daar kan ik erg van genieten. Een 
picknick in het gras, een wandeling in de natuur, zelfs een 
gezamenlijk tripje naar de supermarkt voelde als uitje in 
de tijd dat het slecht ging met mijn vriend. Ik ben in deze 
gekke corona-tijd juist het simpel thuis samenzijn meer 
dan ooit gaan waarderen. Ook heb ik het door corona 
rustig qua werk; ik leef hierdoor bewuster, meer ver-
traagd. Gek genoeg voelt dat wel lekker. Ik ben niet meer 
zo bezig met straks. Ik leef vandaag en doe zoveel 
mogelijk dingen die goed voor me zijn. Dat is voor mij de 
essentie van een fijn en liefdevol leven.

Ik heb altijd geloofd dat het leven maakbaar was. Dat je 
invloed kunt uitoefenen op je eigen geluk. Ik was twaalf 
jaar werkzaam als HR-adviseur. Steeds als het me in een 
bedrijf niet helemaal beviel, ging ik weg. En elke keer 
vond ik weer makkelijk werk. In 2008 was ik klaar met 
mijn HR-carrière en besloot ik voor mezelf te beginnen.  
Ik wilde meer uit mezelf en mijn leven halen. Ik ontdekte 
dat ik schrijven leuk vond en ik ging met groepen werken. 
Ik gaf workshops en lezingen over de maakbaarheid van 
het leven. Dit was mijn bestemming. Hier werd ik blij van. 

En toen werd mijn moeder in 2015 ernstig ziek. In het 
ziekenhuis werd de bodem onder ons weggeslagen: 
uitgezaaide borstkanker in haar botten en lever. Ze was 
pas 64. Ze stierf in de zomer van 2017. Deze trieste 
ervaring veranderde mijn geloof in de maakbaarheid  

Schrijver, spreker en coach 
Judith Webber (45) geloofde 
in de maakbaarheid van het 
leven, totdat haar moeder 
overleed en haar partner een 
burn-out kreeg.

MENSEN VAN VANDAAG

van het leven. Zij wilde zó graag leven, ze deed er alles 
aan. En het mocht niet baten. In diezelfde periode 
belandde mijn nieuwe partner ook nog in een enorme 
burn-out. Ook hij wilde dolgraag beter worden, maar hij 
had er nagenoeg geen invloed op. 

Ik heb het de afgelopen jaren zwaar gehad en heb mijn 
joie de vivre weer mogen vinden. Ik ben in mijn eigen 
vitaliteit gaan investeren door te gaan hardlopen en kick- 
boksen. Ik ben tien kilo afgevallen. Mijn levenservaringen 
hebben de verhalen die ik deel verdiept. Mijn blik op de 
toekomst is veranderd. Ik heb nog maar één doel: zelf 
zoveel mogelijk uit het leven halen en anderen daar ook 
toe inspireren.”  
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CHRISTA DE WIT runt haar eigen kleding- 
reparatie-atelier en denkt graag na over zichzelf 
en het leven. Ze is getrouwd en heeft twee 
volwassen kinderen. 

FOTOGRAFIE  JANITA SASSEN

IK KREEG HUN  
VERTROUWEN.  
EN DAT WIL IK 
WAARMAKEN

en technisch moet het goed in elkaar 
zitten. Zo kwam de lat steeds hoger te 
liggen. En nu zit ik midden in de nacht  
te piekeren achter mijn laptop. Hoe kom 
ik uit deze impasse? 

Tijdens het ontbijt ziet Edwin mijn wan- 
hoop. Hij stelt wat vragen om erachter te 
komen wat mijn werkelijke probleem is. 
Ik hoor mezelf al die verwachtingen 
noemen. ‘Misschien moet je de lat wat 
lager leggen’, zegt hij. ‘Dan kun je weer 
schrijven om het schrijven. Daarom ben 
je er toch ooit aan begonnen?’ Als die 
boodschap tot me doordringt, voel ik de 
spanning wegvloeien. Gewoon schrijven, 
omdat ik dat graag doe. Aan wie moet ik 
me eigenlijk bewijzen? 

Het is niet de eerste keer dat ik gevangen 
raak in de door mij ingebeelde verwachtin-
gen van anderen. Ik leg dus zelf de lat zo 
hoog. Ik heb nog nooit een briefje van mijn 
redacteur of de lezers gekregen met alle 
voorwaarden waaraan ik moet voldoen. 
Nu maar bidden dat dit zo blijft.  

Daar zit ik dan achter mijn laptop. 
Midden in de nacht, met een behoorlijk 
paniekgevoel. Er zit me iets dwars waar 
ik wakker van lig. Al een paar nachten …

Als ik niet lekker in mijn vel zit, ben ik 
daar meestal open over. Daar schaam ik 
me niet voor en het lucht zelfs op. Maar 
nu is dat anders. Dit vind ik lastig. Het 
lukt me niet om een fatsoenlijke column 
te schrijven en dat voelt als gezichtsver-
lies. Genoeg ideeën maar op het moment 
dat ik ga schrijven, loop ik vast. De druk 
is hoog, want de deadline is morgen. Zes 
weken geleden kreeg ik nog een reminder 
van de redactie. Ik antwoordde dat mijn 
column bijna af was, terwijl ik toen al 
vastzat. 

Ik zoek in mijn bestanden naar oude 
columns; dan stuur ik die wel in. Dat 
idee geeft wat ruimte. Maar ... de 
hoofdredacteur wéét dat ik die columns 
drie jaar geleden geschreven heb. Hoe ga 
ik dat verkopen? Misschien kan ik een 
goed excuus bedenken. Als ik dat een 
beetje aandik, zal ze daar vast begrip voor 
hebben. En zo schieten de problemen en 
mogelijke oplossingen door mijn hoofd.

Ik kreeg het vertrouwen van de redacteu-
ren om columns te schrijven. En dat wil 
ik waarmaken. Ik wil dat de lezers er iets 
aan hebben. De inhoud moet sterk zijn 

IMPASSE

COLUMN

TEKST  JOLANDA BREUR

INZICHT

Je deel voelen van iets groters of geraakt worden door onbevattelijke schoonheid. 
Transcendente ervaringen kunnen iedereen overvallen. Ze lijken ons zelfs met elkaar 
te verbinden. En ze vertellen ons hoeveel we nog niét weten, ontdekt Jolanda Breur.

Rondtrekkend door de VS kijk ik op een dag in 
de onmetelijke diepte van de Grand Canyon. Deze 
miljoenen jaren oude kloof strekt zich vele kilome-
ters uit in de lengte en breedte. De omvang ervan 
overvalt me. Uit de afgrond kruipt een oorverdoven-
de stilte op en in combinatie met het uitzicht is het 
ontzagwekkend. Prachtig en onverbiddelijk tegelijk. 
Na jaren kan ik me dat bijzondere moment aan de 
rand van het ravijn nog altijd herinneren. Met een 

schok werd ik onderdeel van mijn omgeving, een 
detail in een overdonderd schouwspel. Ik besefte:  
dit is de alledaagse werkelijkheid, waar ik ook ben.
Belevingen die jezelf overstijgen, worden ook wel 
ervaringen van transcendentie genoemd. Je bent je 
minder bewust van je ‘ik’ en meer van je omgeving. 
Daardoor lijkt de denkbeeldige grens tussen jezelf 
en de buitenwereld op te lossen. Je hebt het gevoel 
dat er iets omvangrijkers bestaat.  >
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Imponerende natuur confronteert ons met iets dat 
groter is en ons voorstellingsvermogen overtreft. Van 
Elk gebruikt ‘ontzag’ voor het gevoel overdonderd te 
worden en ‘verwondering’ voor de verbazing over het 
onbevattelijke van de beleving. Deze emoties zouden 
de bron zijn waaruit de mens al eeuwen put voor 
inspiratie in religie, kunst en wetenschap.

Je moet wel opgaan in zo’n ontzagwekkende 
ervaring, ontdekten Van Elk en zijn collega’s. Ze 
lieten proefpersonen kijken naar filmpjes van 
indrukwekkende landschappen met meeslepende 
muziek. Deelnemers met de opdracht zich te 
ontspannen en over te geven, hadden een sterker 

gevoel van ontzag dan zij die gevraagd waren te 
letten op technische aspecten van het filmpje. Ook 
bleek de een gevoeliger voor de ervaring dan de 
ander.
Ontzag en verwondering maken bescheiden. 
Wanneer je beseft onderdeel te zijn van iets groters, 
vind je jezelf toch iets minder belangrijk. Ondoor-
grondelijke ervaringen vertellen je ook hoe veel we 
nog niét weten. Deze inzichten kunnen ons leven 
beïnvloeden. Verschillende onderzoeken wijzen 
volgens Van Elk op een positief effect op onze fysieke 
en mentale gezondheid. Daarnaast zouden we 
aardiger zijn voor anderen, onder andere doordat we 
onszelf sterker met hen identificeren. Zoals we dat 
ook doen met onze fragiele omgeving, waardoor we 
er mogelijk voorzichtiger mee omgaan. We staan 
kortom meer open voor onze omgeving.

Wanneer ik terugdenk aan dat uitzicht over de 
Grand Canyon, herinner ik me niet alleen prettige 
gevoelens. Vooral die gapende afgrond had iets 

Transcendente ervaringen worden vaak in 
verband gebracht met religiositeit. Het grotere dat 
ons te boven gaat, zou verwijzen naar God of het 
goddelijke. Toch hang ik geen religie aan. En sinds 
de coronacrisis heb ik vaker het gevoel onderdeel  
te zijn van iets groters. Wanneer ik anderhalf  
meter afstand hou, sta ik even stil bij de invloed 
van mijn gedrag op anderen. Dan realiseer ik me 
hoe afhankelijk we zijn van elkaar. Zoals die blik 
op de Grand Canyon benadrukte dat we onderdeel 
zijn van een enorm decor, ‘de natuur’. Horen trans- 
cendente ervaringen niet gewoon bij het menselijk 
leven, ongeacht of je jezelf als religieus ziet?

Ze komen volop voor volgens journalist en 
religiewetenschapper Koert van der Velde. Ook  
in onze samenleving waar traditionele religie is 
gemarginaliseerd. Hij nam die ervaringen onder  
de loep in zijn promotieonderzoek Flirten met God, 
en stelt dat we niet hoeven te geloven in een hogere 
macht om ze te hebben. De geboorte van je kind  
of een vallende ster kunnen je raken en daarnaast 
onbevattelijk zijn. Hoe is dit mogelijk, vraag je jezelf 
af. Van der Velde noemt het religiositeit wanneer we 
deze gevoelens bewust oproepen, bijvoorbeeld door 
rituelen. Een aanzet daartoe is een kaarsje branden 
om in gedachten even bij een ziek familielid te zijn. 
We proberen zo’n situatie dan vaak in een groter 
perspectief te plaatsen, wellicht door stil te staan bij 
onze broze gezondheid. Of je beluistert een liedje  
op YouTube, omdat die rake tekst precies aansluit  
bij hoe je je nu voelt. Zo blijven we op zoek naar 
transcendente ervaringen. 

Maar we krijgen ze niet op bestelling. En 
daarin lijkt een deel van hun kracht te liggen. Velen 
herkennen de verrassing of verwondering wanneer 
een vriend belt op het moment dat je aan hem denkt. 
Dit lijkt geen toeval te zijn en toch hebben we er geen 
verklaring voor. Het zijn aansprekende momenten 
die de grenzen van ons begrip overstijgen.
Michiel van Elk had ze op de fiets, hoog in de 
Zwitserse bergen. De vergezichten riepen bij hem 
‘diepe gevoelens van schoonheid en verwondering’ 
op, nauwelijks in woorden te vatten. De neuropsy-
choloog onderzoekt aan de Universiteit van Amster-
dam mechanismen achter deze gevoelens en mystieke 
ervaringen. Hij schreef er het boek Extase over. 

‘ ONTZAG EN  
VERWONDERING  
MAKEN  
BESCHEIDEN’

‘ WAT WE NORMAAL- 
GESPROKEN AFDOEN  
ALS SOFT OF INEFFICIËNT, 
BLIJKT NU FUNDAMEN-
TEEL VOOR ONZE  
SAMENLEVING’



 DIT DOE IK

MORGEN 
Zin in lezen, kijken, kunst of cultuur? Vandaag kiezen, morgen doen!

dreigends. Het besef daarbij een miniem radertje te 
zijn, riep kwetsbaarheid op. Van Elk geeft aan dat 
onze interpretatie een rol speelt bij het positief of 
negatief ervaren van transcendentie. Dat onbe-
haaglijke gevoel had dus zomaar de overhand 
kunnen krijgen bij die schitterende kloof. Ervarin-
gen van transcendentie zijn dan ook geen “konink-
lijke weg naar een gelukkig leven”, zegt hoogleraar 
Hans Alma. We kunnen ons beangstigend klein 
voelen door het grotere dat we niet onder controle 
hebben. Alma is bijzonder hoogleraar geestelijke 
zorg en religieus-humanistische zingeving aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Ze schreef onlangs 
het boek Het verlangen naar zin. Voor haar breken 
transcendente belevingen in op de vanzelfspreken-
de, vertrouwde routine van alledag. We kunnen zo 
een groter geheel ervaren in onze relaties met 
anderen, de natuur, de verbinding met een maat-
schappelijk ideaal of in iets dat ons heilig is. En ze 
zijn weggelegd voor iedereen. 

“We leven doorgaans vooral vanuit onze 
behoeftes en angsten”, stelt Alma. “Op die manier 
kijken we ook naar de wereld. Wat past bij ons en 
kunnen we gebruiken, en wat vermijden we liever? 
Een transcendente ervaring tilt je uit je zelfbeslo-
tenheid, waardoor je ziet dat de omgeving ook een 
eigen waarde heeft, los van jouw behoeftes.” Dit 

inzicht en het besef van je eigen en andermans 
kwetsbaarheid maken volgens Alma waardevolle 
relaties mogelijk. “Mensen beleven dit toch vaak 
als positief en verrijkend.” De coronacrisis, voor 
velen een periode van bezinning, lijkt bij te dragen 
aan het ervaren van transcendentie. Zo vertelde 
een man haar dat hij nu als buddy een dakloze 
ondersteunt in zijn buurt. Hij nam dat initiatief 
tot verbinding met een ander toen er tijd overbleef, 
doordat hij niet meer dagelijks in de file staat. 

Aan de buitenwereld tonen we ons vaak zoals 
we graag gezien worden, zonder onze zwakheden, 
zegt Alma. “Dat kan een ontmoeting behoorlijk in 
de weg staan.” We laten dan misschien niet merken 
wat we écht vinden en voelen. Maar nu tilt de crisis 
ons uit die zelfbeslotenheid, zien we hoe kwetsbaar 
we zijn en hoe belangrijk het is elkaar bij te staan. 
Dat betekent volgens Alma niet dat we de ander 
met medelijden tot slachtoffer maken. Het gaat om 
herkenning van je eigen kwetsbaarheid en kracht 
in de ander, en daarin verbondenheid ervaren.  
“De zorg krijgt meer waardering als we onze 
kwetsbaarheid onder ogen durven zien. Wat we 
normaalgesproken afdoen als soft of inefficiënt, 
blijkt nu fundamenteel voor onze samenleving. 
Net als kunst of momenten van bezinning.”
Ineens beseffen dat er buiten je eigen beslommerin-
gen nog een universum te ontdekken valt. Daar-
over gaan transcendente ervaringen, realiseer ik 
me. Maar dat ‘buiten’ is relatief. Als je goed kijkt, 
lopen er overal lijntjes, tussen jezelf en de wereld 
om je heen.  

Waarom ik spring
Een documentaire gebaseerd op het 
boek The Reason I Jump van Naoki  
Higashida. Deze Japanse jongen  
met autisme schreef het boek om  
zijn behoeften en gedachten kenbaar 
te maken. 

Vanaf 1 april in de bioscopen

Pandepaniek
De coronacrisis zal grote maatschap-
pelijke en sociale consequenties heb-
ben. De Verleiders kijken ernaar van-
uit een breder perspectief in deze 
dystopische, absurdistische komedie.

Vanaf mei in de theaters verwacht

Ik rouw van jou
Nellie Benner is 28 als haar moeder plotseling overlijdt. Terwijl 
verdriet met volle kracht haar leven in dendert, lijkt iedereen van 
haar te verwachten dat ze weet hoe ze moet rouwen. Maar hoe 
doe je dat eigenlijk?

2doc.nl/documentaires

Gunda
Een hartveroverende en gelauwerde documentaire over Gunda, 
een varken dat op een idyllische boerderij in Noorwegen haar 
biggen grootbrengt.  

Vanaf 20 mei in de bioscopen

Uitgemolken
Invoelend en met humor laat Irene  
van der Aart zien wat het betekent om 
te stoppen met boer zijn en met het  
boerenbedrijf dat al generaties in de 
familie zit. Ze werpt ook een aantal  
belangrijke vragen op: is ons voedsel 
niet veel te goedkoop? En zijn de klei-
nere boeren niet te lang uitgemolken? 

Irene van der Aart: Uitgemolken,  
Atlas Contact, € 19,99

Rosa Parks
Rosa Parks leerde al op jonge leeftijd  
voor zichzelf op te komen. Ze groeide 
op tot een burgerrechtenactiviste die 
met haar moed en waardigheid een 
beweging op gang bracht die een 
einde zou maken aan de rassenschei-
ding. Voor kinderen en volwassenen.  

Lisbeth Kaiser: Van klein tot groots, Rosa 
Parks, De Vier Windstreken, € 14,50 
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Transcendentie ervaren
Ervaringen van transcendentie zijn niet te voorspellen 
of te sturen. Maar we kunnen er wel ruimte voor 
maken. Religiewetenschapper Koert van der Velde 
dwaalt daarvoor regelmatig door een Franse basiliek. 
Neuropsycholoog Michiel van Elk kijkt na een 
museumbezoek vaak met een frisse blik om zich heen. 
En een concert tilt hem even boven het alledaagse uit, 
waarna hij geïnspireerd weer aan de slag kan. 
Psycholoog Hans Alma adviseert de week niet vol te 
plannen met activiteiten, maar wat ruimte te houden 
voor stilte en bezinning. Ook natuur, kunst of muziek 
kunnen volgens haar helpen transcendentie te ervaren. 
Daarom loont het wellicht de moeite om te ontdekken 
wat je aanspreekt en daarvoor tijd te maken.

‘ EEN TRANSCENDENTE  
ERVARING TILT JE UIT  
JE ZELFBESLOTENHEID, 
WAARDOOR JE ZIET DAT 
DE OMGEVING OOK EEN 
EIGEN WAARDE HEEFT’



Volg iederal op Instagram. 
De mooiste beelden,  
prikkelende vragen en  
inspirerende quotes.  
instagram.com/iederal.nl

De plantage van onze  
voorouders
Maartje Duin ontdekt dat haar bet-
betovergrootmoeder mede-eigenaar 
was van een Surinaamse plantage. 
Samen met Peggy Bouva, wiens 
voorouders slaven waren, duikt ze in 
hun verleden. 

Podcastserie: vpro.nl/programmas/
de-plantage-van-onze-voorouders

Meisje, vrouw, anders
Meisje, vrouw, anders volgt twaalf 
vrouwen die elk op zoek zijn naar iets. 
Een gedeeld verleden, een onver-
wachte toekomst, een thuis, een  
geliefde, een vleugje hoop. Evaristo 
brengt ze samen en herinnert ons  
aan datgene wat ons verbindt in  
tijden van verdeeldheid. 

Bernardine Evaristo: Meisje, vrouw, anders, 
De Geus, € 25,49

Tips van de OBA
Een team van OBA-bloggers, be-
staande uit redacteuren, bibliotheca-
rissen en een leraar, geeft tips voor 
de beste boeken, films en muziek. 
Van luisterboeken en originele kook-
boeken tot enge films en kinderboe-
ken over duurzaamheid. 

oba.nl/blogs 

Ik ben niet de enige  
die alleen is 
Na de dood van zijn vrouw mijmert 
Jean-Louis Fournier over zijn ver- 
langen naar verbondenheid en zijn 
behoefte om alleen te zijn. Met een 
open blik kijkt hij naar een wereld 
waarin iedereen nog nooit zo alleen 
was, maar toch uitermate verbonden 
kan zijn.

Jean-Louis Fournier: Ik ben niet de enige  
die alleen is, De Geus, € 15,00

ZELFBEWUST ZIJN 1 april online

ONTDEK DE DICHTER IN JEZELF 14 april online

GESPREK: GELUKKIGER IN DE LIEFDE 21 april online

VOLLEMAANWANDELING 26 april Breda, Wassenaar 

MUZIEK UIT DE VERF - buiten 1 mei Tilburg

GESPREKSPICKNICK:  
DANKBAAR, HET NIEUWE GELUKKIG ZIJN 15 mei Breda

SPROKKELKUNST 16 mei Groenekan

GESPREKSDINER:  
DANKBAAR, HET NIEUWE GELUKKIG ZIJN 19 mei Amersfoort

SPROKKELKUNST 22 mei Amersfoort

GESPREKSDINER: GELUKKIGER IN DE LIEFDE 26 mei Utrecht

VOLLEMAANWANDELING 26 mei Goirle 

VOLLEMAANWANDELING 28 mei Delft

MUZIEK UIT DE VERF - buiten 29 mei Eindhoven

24 UUR DIEPGAAN IN DE NATUUR 4 juni, 9 juli Lettele

EVENTS VOOR ZINGEVING EN LEVENSKUNST

iederal daagt je uit met een frisse blik je denken, waarden en handelen 
onder de loep te nemen. Je te verdiepen en te verbinden. 

ONTMOET ANDEREN, ONTDEK JEZELF:

34

Jihad van liefde
Een rauwe, muzikale voorstelling gebaseerd op het gelijk- 
namige boek van Mohamed El Bachiri. Hij verloor zijn grote 
liefde en moeder van zijn drie kinderen bij de terreuraanslag 
in de Brusselse metro in 2016. Bachiri blijft menselijk terwijl 
hem iets onmenselijks is aangedaan. 

Tot en met 1 mei in de theaters

The painter and the thief
De diefstal van twee kapitale schilderijen is het begin van een 
onwaarschijnlijke vriendschap tussen de kunstenaar en de 
drugsverslaafde dief.  

Vanaf 13 mei in de bioscopen

KUNST & CULTUUR



Fotograaf Katja Poelwijk ontmoette Sivar toen hij acht was: 
“Sivar was toen Silje, een meisje dat zich een jongen voelt. 
Ik was destijds op zoek naar kinderen die zich anders voelen 
dan de meesten. Mijn vijftienjarige nichtje had namelijk net 
verteld dat ze op meisjes valt. En dat wist ze al op haar 
twaalfde! Het raakte me diep dat zij zo’n eenzaam proces 
had doorgemaakt. Deze verhalen moeten verteld worden, 
dacht ik toen. Zodat dit soort dingen gewoner wordt en 
kinderen niet bang hoeven te zijn om te laten zien wie ze zijn. 
Sivar ben ik blijven volgen. Op deze foto is hij elf. Als ik 
intens naar een kind kijk, besef ik wat een rijkdom aan 
schatten erin zit. Daarop wil ik de aandacht vestigen.”
 

   
katjapoelwijk.com

‘ KINDEREN ZOUDEN 
NIET BANG HOEVEN 
TE ZIJN OM TE LATEN 
ZIEN WIE ZE ZIJN’

DOOR DE LENS


