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Een leeg frame dat één individu representeert in deze gekke tijden en
somseenzame wereld. Maar ook een verbindende factor; we werken immers allemaal
vanuit onze eigen bubbel in Amsterdam. Wij hebben a seat at the table, iets mede te
delen. Dat is wat ons bij elkaar houdt.
Links, rechts, global warming, activisme, crisis, politiek, digitalisering,
vluchtelingen, wetenschap, systematisch racisme, complotdenkers en een pandemie.
Om maar even een paar dingen te noemen. Chaos. Het is chaos. Met als bonus een
toename van mentale problemen zoals eenzaamheid, depressies en angst. Covid-19
bereikte in maart 2020 ons kikkerlandje, en sindsdien staat ons land soms letterlijk op
z’n kop. Diezelfde maand startte ARTHOOD een online community voor creatieven en
kunstenaars. Een community met ruimte voor het sparren en opzetten van creatieve
ideeën, projecten en samenwerkingen, maar ook voor het delen van kwetsbaarheid en
emoties; want vaak is dat input om mee te creëren.
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Maar liefst 74 procent tussen de 18 en 35 jaar geeft aan de
afgelopen maanden last te hebben gehad van mentale klachten.
Zo’n 52,2 procent van de studenten voelt zich eenzaam en de
groep eenzame ouderen is in coronatijd verdubbeld.
Wij vinden het belangrijk om een crisis zoals deze ook vanuit een
psychologisch en sociologisch perspectief te bekijken.
Niet alleen het probleem te bespreken, maar ook te kijken naar
wat er daadwerkelijk gedaan kan worden en welke rol creativiteit
hierin kan spelen. Wij geloven dat het nodig is om een brug te
slaan tussen onze mentale gezondheid en creativiteit.
Tijdens het ontwikkelen van deze vouwkrant hebben wij
samen met onze community en makers onderzocht wat het
belang kan zijn van creativiteit, empathie en kwetsbaarheid
bij vraagstukken rondom mentale gezondheid. Dit hebben wij
gedaan door makers aan elkaar te koppelen en vooral samen veel
te delen als het gaat om mentale gezondheid.
Met name rondom aspecten zoals eenzaamheid en
depressie. Al snel kwamen we op de collectieve vraag: hoe
kunnen wij als creatievelingen en kunstenaars bijdragen aan het
vergroten van het mentale welzijn? Vanuit dit punt zijn we aan
de slag gegaan met het thema eenzaamheid. We hopen dat dit
project een vehikel is dat creatievelingen en kunstenaars uit de
stad inspireert om hun creativiteit in te zetten voor het grotere
welzijn van de stad. We streven ernaar om meer verbondenheid te
creëren door het onderwerp op een creatieve en laagdrempelige
manier bespreekbaar te maken.
ARTHOOD startte in 2016 vanuit vriendschap en de behoefte
om creativiteit te delen, te sparren en te creëren. Inmiddels zijn
we een aantal talks, evenementen, podcasts en exposities verder,
en zijn we daarnaast gegroeid naar een community. ARTHOOD
streeft naar een toename van menswaarden in de toekomstige
samenleving en economie. Waarden zoals empathie, intuïtie,
compassie, creativiteit en kwetsbaarheid zouden meer in balans
moeten zijn met cijfers van groei, doelmatigheid, status en macht.
Deze vouwkrant is tot stand gekomen in samenwerking
met Huis van alle Talen. Als initiatief van de OBA richt Huis van
Alle Talen zich op het bij elkaar brengen van de stad. Dit doen
zij middels het creëren van collecties, content en programma’s,
met het oog op erkenning en herkenning van alle verschillende
gemeenschappen, culturen en subculturen die Amsterdam rijk
is. Het Huis van Alle Talen is in dat opzicht dus meer dan alleen
een plek voor boeken: het is een verzamelplek van verhalen voor
én door alle Amsterdammers. Deze online versie is een volledige
versie van de vouwkrant en een extensie van de papieren versie.

Tot slot willen wij iedereen bedanken die aan deze vouwkrant mee heeft gewerkt.

Instagram.com/deniseadmiraal
Instagram.com/_unfortunatelypeanutbutter
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“Wij geloven dat creatieven, beeldmakers,
marketeers, branders en ontwerpers zouden
moeten verleiden tot iets wat goed is voor
mens, milieu en aarde.”

ARTHOOD Collective is hét platform dat creatoren
samenbrengt om vanuit menswaarden verandering teweeg
te brengen. ARTHOOD reflecteert middels exposities, kunst,
evenementen en een podcast op sociaal maatschappelijke
thema’s. Onder andere identiteit, mentale gezondheid,
seksualiteit en sociale ongelijkheid zijn hier aan
verbonden.

A
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Sinds 2020 zijn wij een online community gestart
ARTHOOD streeft namelijk naar een toename van
menswaarden in de toekomstige samenleving en
economie. In de huidige prestatiemaatschappij moet alles
doelmatig, efficiënt en afgemeten zijn. We leven sinds de
Industriële revolutie in een wereld die opgebouwd is vanuit
systeemwaarden. Kennis en wetenschap domineren terwijl
het aantal sociale problemen toeneemt. Niet alleen zien
we een toename in het aantal depressies, in armoede en
huiselijk geweld maar ook in het uitbuiten van de aarde en
onze planeet. Waarden als empathie, intuïtie, compassie,
creativiteit en kwetsbaarheid zouden meer in balans
moeten zijn met cijfers als groei, doelmatigheid, status
en macht. Wij streven naar een wereld waar welvaart niet
ten koste gaat van welzijn. Dit doen wij door ons normaal
te bevragen, taboes te doorbreken en een open gesprek te
stimuleren.
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Instagram.com/sophiewestenburg

‘DE CORONACRISIS ALS

Sophie Westenburg is student Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan
de Universiteit van Amsterdam.
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In de afgelopen decennia is er een samenleving
ontstaan waarin burn-outs en stressklachten onder
werkende mensen en studenten steeds vaker voorkomen.
Voor Nederland blijkt dat uit de laatst gemeten cijfers van
het CBS die een stijging laten zien tussen 2007 en 2017
van 11 procent tot 17 procent.
Naast dat de mens zichzelf steeds meer aan het
uitputten is, gebeurt dit ook met de aarde. Er is in onze
samenleving het idee ontstaan dat alles altijd meer en
groter en beter moet.
De club van Rome, een groep wetenschappers en
filosofen, waarschuwde in 1972 al dat er vanaf 2020
een instorting van de samenleving zou plaatsvinden als
de mens niet drastisch zou ophouden met het uitputten
van de aarde. In het rapport ‘The end to growth› brachten
zij een simpel besef naar buiten: Exponential growth is
impossible on a finite planet.
Ondanks dit rapport bleef men grotendeels handelen
in het oude patroon van het kapitalisme, dat zich
transformeerde tot het huidige neoliberalisme met
toegenomen privatisering en consumentisme.
Maart 2020: de aarde dwingt ons tot stillegging.
Althans, de patronen van het ‘normale’ leven. Door de
gedeeltelijke lockdown moeten mensen het met minder
doen, daar waar altijd maar meer gevraagd werd.
Doordat de vaste patronen van het dagelijkse leven stil
liggen, merkte ik op dat er opeens veel meer vragen
gesteld werden over hoe ‘normaal’ onze levens zijn
ingericht. Voor velen ontstond er ineens ruimte om
te beseffen dat waar we als samenleving mee bezig
waren eigenlijk niet zo normaal was. Het laat ons
inzien dat wat werkelijk belangrijk is niet kan worden
uitgedrukt in materiële goederen en ervaringen. Laat
de coronacrisis ons inzien wat werkelijk belangrijk is?
Geeft de coronacrisis ruimte voor een ander perspectief
waarin meer aandacht is voor het welzijn van de mens en
de aarde? Naar mijn idee is er een nieuwe werkelijkheid
ontstaan: structuren en patronen zijn opgebroken en
hierdoor ontstaat ruimte voor een ander perspectief. Een
perspectief waarin de werkelijkheid niet langer ontvlucht
kan worden en waarin ruimte is gecreëerd voor een
ander narratief – als we deze periode op de juiste manier
aanpakken.
Kapitalisme, Neoliberalisme en consumentisme

POTENTIEEL
VOOR
VERANDERING’

De oorsprong van het dagelijkse handelen in
onze huidige samenleving ligt in de opkomst van het
kapitalisme. Socioloog Max Weber (1922) waarschuwde
al dat de opkomst van het industriële tijdperk, waarin de
productieprocessen van fabrieken steeds verder werden
opgedeeld, zou zorgen dat deze processen ook steeds
meer invloed kregen op het privéleven. Het industriële
tijdperk bracht een kapitalistisch gedachtegoed in het
leven waarin de productieprocessen steeds sneller zouden
gaan en voor meer winst zouden zorgen. Dat zou zorgen
voor voortschrijdende rationalisering en bureaucratisering,
waardoor men in een ‘iron cage› terecht zou kunnen
komen. Het verder opdelen van productieprocessen
zorgde voor individualisering van de maatschappij. De
processen die zich in de fabrieken afspeelden werden
steeds efficiënter. Hierdoor werkte men minder samen
en juist vaker als individu – men raakte vervreemd van
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elkaar en van het werk. Weber stelde dat deze processen
ook hun weerslag zouden hebben in het privéleven en
dat als de rationalisering verder zou vorderen, er steeds
minder ruimte over zou blijven voor emotioneel en affectief
handelen. De banden van het rationalisme worden steeds
strakker aangetrokken, waardoor we gevangen worden
gezet in een bureaucratisch systeem.
De opkomst van het neoliberalisme en de naoorlogse
samenleving stimuleerde de processen van groei die in
het industriële tijdperk waren begonnen. Hierdoor werd
het gedachtegoed van mensen nóg meer beïnvloed. Het
neoliberalisme bracht een visie in de wereld waarin alle
aspecten van het sociaal, cultureel en economisch leven
in het teken kwamen te staan van markt-rationaliteit.
De markt, grote bedrijven en multinationals bepalen in
steeds grotere mate wat van waarde dient te worden
geacht. De manier waarop een bepaald product iemand
kan bevredigen wordt benadrukt. In de hedendaagse
samenleving uit zich dat in (social) media en reclame die
ons constant proberen in te praten dat er iets gekocht
moet worden. Ons gevoel van geluk, welvaart en welzijn
wordt steeds meer bepaald door materiële goederen
en ervaringen die gekocht dienen te worden. Het
consumentisme neemt toe: er is een samenleving ontstaan
waarin de mens zelf en de wereld onuitputtelijk lijken.
De opkomst van dit rationalisme en het consumentisme
hebben geleid tot een samenleving waarin de mens zelf en
de wereld onuitputtelijk leken.
Individu
Maar deze mindset begint steeds meer zijn gebreken
te vertonen, in eerste instantie op individueel niveau.
Schrijver van het boek Rusteloosheid, Ignaas Devisch
(2016) waarschuwt, in navolging van de theorie van
filosoof Byung Chul Han, voor het maakbaarheidsideaal
dat prevaleert in de moderne samenleving waarin
prestatie erg belangrijk is. Het handelen van mensen staat
grotendeels in het teken van productie en consumptie. Het
beschermen en naleven van wat voor mensen werkelijk
belangrijk is en van waarde zou moeten worden geacht,
zoals zingeving en ontspanning, verdwijnt hierdoor steeds
meer naar de achtergrond. Ook Hartmut Rosa (2016), een
filosoof uit de vertragingsfilosofie, wijst op het gevaar van
dit efficiënt en rationeel denken van de mens. De moderne
mens is volgens hem zo druk met het afwerken van ‘to-dolijsten’ en vervolgens met het consumeren ter beloning van
het harde werk, dat men vergeet wat werkelijk belangrijk
is.Het idee dat consumeren bevredigend moet zijn en de
druk van tijdnormen zoals deadlines, vergroten volgens
hem de kans op vervreemding, die tot uitdrukking komt in
depressie en burn-outs.
Psychoanalyticus Paul Verhaeghe (2012) legt het
verband tussen neoliberale samenlevingen en het gevoel
van druk en stress. Volgens hem kan een individu nooit
los gezien worden van de samenleving om hem/haar
heen. De identiteit van het individu, wie wij zijn en wat wij
als belangrijk achten, wordt voor een groot deel bepaald
door het neoliberale gedachtegoed waarin alles draait om
presteren en competitie. Volgens Verhaeghe is hierdoor het
gevoel van gemeenschap verdwenen en zorgt dit voor een
voortschrijdend individualisme waardoor mensen steeds
meer eenzaam zijn.Het huidige economische model leidt
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er onder andere toe dat mensen tegen elkaar op worden
gezet, waardoor een gemis aan verbondenheid ontstaat
en daarmee een verhoogde kans op burn-out. Mensen zijn
te veel geneigd om te presteren in een materieel succes in
plaats van dat men met elkaar is en elkaar helpt. Steeds
meer onderdelen van de samenleving worden geleid door
een idee dat het een competitie is, in plaats van het idee
dat men samen kan werken.
Klimaat
Op grotere schaal begint ook de aarde steeds meer
haar gebreken te vertonen. Door het exploiteren om
mensen in allerlei (luxe-)goederen te kunnen voorzien,
raakt de aarde steeds verder uitgeput. Er is haast geen
stukje meer over van de aarde waar wij als mens niet
aan hebben gezeten. David Attenbourough waarschuwt
in zijn nieuwe documentaire A Life On Our Planet voor de
gevolgen van het menselijk handelen die hebben geleid
tot het verstoren van de ecologische ritmes en natuur. Het
is van belang dat wij onszelf weer als onderdeel gaan zien
van de natuurlijke wereld.
Sinds de uitbraak van de crisis is luchtvervuiling
wereldwijd met 8,8 in CO2-uitstoot afgenomen in de eerste
helft van 2020, ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
Een verandering in gedrag heeft dus directe invloed op het
milieu. Op vele vlakken krijgt de natuur ruimte om weer op
te leven.

Opgebroken structuren
De coronacrisis zorgt ervoor dat we onze ogen niet
langer kunnen sluiten. Uit sociologisch onderzoek van
Ann Swidler (1986) blijkt dat periodes van onrust, ofwel
unsettledness, een uitweg kunnen bieden voor alledaagse
structuren. Unsettledness wordt omschreven als een
periode waarin het dagelijks leven en patronen op z’n kop
staan doordat er sprake is van een crisis. In de huidige
situatie is deze crisis het virus. Deze heeft het dagelijks
leven veranderd in een samenleving waarin we de vaste
patronen deels niet kunnen navolgen omdat we fysieke
afstand moeten houden. In een periode van unsettledness
heerst er onzekerheid over de toekomst.
Swidler ziet periodes van unsettledness als periodes
die zorgen dat individuen meer gaan nadenken over
symbolische meningen van actie, aangezien acties op
nieuwe manieren zijn ingericht.
Socioloog Sewell (1996) omschrijft dit als een
emotionele unsettling: aan de ene kant leidt onrust tot
angst en rusteloosheid, maar het leidt er ook toe dat
mensen de emotionele existentie van het leven inzien.
Dit kan tot gevolg hebben dat unsettled periodes ervoor
zorgen dat mensen sneller worden geconfronteerd
met hun gedrag omdat zij er moeilijk omheen kunnen.
Mensen zullen mogelijk op een andere manier naar de
werkelijkheid kijken omdat er meer ruimte kan zijn voor
reflectie en het nadenken over hoe het leven is ingericht,
doordat de vaste patronen tijdelijk zijn stopgezet.
Sociaal wetenschapper Damon Centola heeft analyses
gedaan van verschillende sociale bewegingen – van de
civil rights movement tot de #metoo en #BlackLivesMatter
beweging. In een aanstaand boek; Change: How to
Make Big Things Happen (2021), laat hij zien dat sociale
beweging en collectieve gedragsverandering al begint
wanneer 25% van de bevolking een bepaald idee aanhangt.
25% is het kantelpunt wat ervoor zorgt dat ideeën van
minderheden ineens de idealen van de meerderheid
worden. Dit laat zien dat ieder individu telt en dat iedereen
dus weldegelijk een verschil kan maken. Sterke sociale
banden zoals die met vrienden, familie en buren zijn
hiervoor een belangrijk onderdeel om sociale interactie en
bevestiging te creëren.
Ook al lijkt het door het thuiswerken en thuis studeren
alsof we in een isolement zitten en kunnen we weinig
contact maken met nieuwe mensen, de bestaande banden
zijn al genoeg om verandering te kunnen brengen in
een systeem waarin sommigen het ‘normaal’ niet meer
normaal vinden. Door hierover met elkaar in gesprek te
gaan is verandering mogelijk. Daarom is het belangrijk
om te praten met je familie, je vrienden, mensen die op
straat tegenkomt, medestudenten en collega›s. Wat zou
je anders willen doen? Wat zou anders kunnen worden
ingericht? Juist nu, door de huidige crisis, is daar ruimte
voor gecreëerd.
Ontgroeien
Het is nú de tijd om na te denken over andere
mogelijkheden en oplossingen om het uitputten van
onszelf en de aarde verder tegen te gaan. Een ander
perspectief van het inrichten van de samenleving is een
samenleving waarin we gaan ‘ontgroeien’. Dit idee komt

voort uit de sociale beweging genaamd Degrowth. Eén
van de belangrijkste ideeën die de Degrowth-beweging
benadrukt is dat menselijke vooruitgang en groei mogelijk
is zonder economische groei.
Het is van belang dat er meer nadruk wordt gelegd
op andere normen en waarden buiten het groeimodel
van de neoliberale samenleving waarin altijd maar meer
werd geëist. Er moet worden teruggegrepen naar een
systeem waarin welvaart gelijk staat aan persoonlijke
relaties, schoon water, land en lucht, goede scholing en
gezondheidszorg, maar ook tijd voor spirituele reflectie.
Wanneer niet meer alleen op economische groei wordt
gericht zullen de waarden in onze samenleving kunnen s
hiften naar meer kwalitatieve aspecten van het leven
in plaats van een enkele focus op kwantiteit. Het is van
belang dat mensen zich weer verbonden zullen voelen met
een ecologisch systeem waarin wij zelf verantwoordelijk
zijn voor het in stand houden van een leefbare wereld. Juist
nu is het mogelijk om ons te focussen op alternatieven voor
het groeimodel van de ‘normale’ economie.
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Instagram.com/mrleevelsays

‘DE GEBROKEN

Robin Leevel is een kunstenaar en fotograaf uit Amsterdam Noord
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Wat als corona de koude douche
is geweest die nodig was om ons een
spiegel voor te houden.
Om te spiegelen dat we eigenlijk al
in een geïsoleerde wereld leefden.
Een wereld waarin iedereen voor
zich, zelf aan het rennen was als een
kip zonder kop.
Het collectieve belang om samen
naar een betere wereld te werken was
verdwenen.
Een selfie leek bijna belangrijker
dan een familieportret.
Een wereld waarin meer mensen
burned out raakten dan succes
behaalden of innerlijke rust.
En toen, werd ons gevraagd om
afstand te nemen?
Er werd gevraagd om ons nog
meer te isoleren en eenzaamheid te
ontdekken of wellicht zelfs te voeden.
Een verdeeld volk is zwakker dan
een eenheid. Corona is de spiegel
geworden van een collectief idee dat
we in angst horen te leven, angst voor
een dodelijk virus om mee te leven.
Maar wat als deze isolatie en
eenzaamheid het grootste virus zal
worden, dan moeten we nu individueel
allemaal iets doen.
Corona is als een gebroken spiegel.
Als een spiegel eenmaal breekt is het
vrijwel onmogelijk om het spiegelbeeld
weer volledig te herstellen. Een nieuwe
spiegel is vaak de beste oplossing. Wat
als we simpelweg een nieuwe spiegel
nodig hebben. Een nieuw beeld van
hoe we als collectief hier nu verder
mee kunnen gaan?
Ook samen, kunnen ideeën groeien..

SPIEGEL’
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Instagram.com/tesseltenzweege			Instagram.com/pisswife

‘THE
PERSONAL
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The personal is political. Deze leus staat al decennia
centraal in feministisch gedachtegoed. Ze is als een
dunne draad geregen door de protesten en marsen
van de afgelopen jaren en bindt pijnlijke, emotionele
en individuele ervaringen aan elkaar om één collectief
bewustzijn te creëren. De klappen die mijn ex-vriend
me verkocht mobiliseerden mij om andere vrouwen van
gewelddadige mannen te behoeden. Het racisme en de
eeuwige stereotypering waar mijn vriendin Chanti mee
moet kampen zetten haar aan tot het teweegbrengen
van verandering. Mijn vriendin Saar zet de pijn van de
fatphobic opmerkingen van haar familie om in een drang
om iedereen goed te laten voelen in hun lichaam. Zo kan
activisme niet los worden gezien van emotie. Activisme
komt voort uit woede – en terecht. Het komt voort uit
verdriet en solidariteit met iedereen die hetzelfde heeft
gevoeld. Een half jaar doorbrengen in een pandemie heeft
zeker voor voldoende emoties gezorgd om activistische
motivatie uit te putten: het heeft aan het licht gebracht hoe
bepaalde demografieën onevenredig worden beïnvloed

Tessel ten Zweege is feministisch schrijfster voor o.a. VICE, OneWorld en
Het Parool, en richtte in 2017 kunstcollectief PISSWIFE op. Momenteel is ze
Research Masterstudent Gender Studies aan de Universiteit Utrecht.

IS POLITICAL’

door crisis als deze en het heeft het besef gewekt dat
echte verandering alleen teweeggebracht kan worden door
gezamenlijke actie. Hoewel de behoefte aan solidariteit
en collectieve actie immens is, voel ik mij gekatapulteerd
in één van de grootste paradoxen die door Covid-19 is
veroorzaakt.
Ik heb het gevoel dat ik in een constante staat van
stress en vervreemding ben. Ik weet dat vrouwen die
worden misbruikt door hun vriendjes, net zoals ik een
paar jaar geleden, nu nóg minder in staat zijn om te
ontsnappen vanwege corona-voorschriften. Ik weet dat
mensen hun baan verliezen en dat mensen hun vrienden
en familieleden kwijtraken aan dit virus. Vanuit de ramen
zie ik straten met pijlen en lijnen om mensen van elkaar

weg te houden. Op Osdorpplein, mijn lievelingsplein, lopen
mensen met grote bogen om elkaar heen. In tram 17
wil ik lachen naar het kindje tegenover me, maar ze ziet
alleen mijn ogen. Het persoonlijke is nog steeds politiek,
alleen is het persoonlijke onbereikbaar. Ik zou graag een
schouder zijn om op te huilen, maar mijn schouder kan de
anderhalve meter afstand niet overbruggen. Daarbij is het
in mijn hoofd een waas: ik raak vervreemd van mezelf door
elke dag een toneelstukje op te voeren. Ik speel de rol van
mezelf in een wereld waar alles normaal is. Het personage
is dan wel hetzelfde, het decor is veranderd. Ik woon
colleges bij, ik werk, omdat de wereld rustig doordraait en
wij proberen mee te draaien. Te lang nadenken over voor
welke toekomst ik nou aan het werken ben is gevaarlijk.
Gefragmenteerd, op gepaste afstand van elkaar, denken
veel mensen hetzelfde.
Een dialoog is de enige manier om de afstand de baas
te worden. Ik haat het dat ik geen persoonlijke gesprekken
kan voeren met andere slachtoffers van partnergeweld.
Dat ik de mensen die mij vertrouwen met hun ervaringen
niet kan knuffelen en niet letterlijk zij
aan zij kan staan met de vele strijdbare
feministen die Amsterdam rijk is. Ik
probeer deze frustratie – één van de
moeilijkere emoties – toch om te zetten
in iets productiefs. Checken hoe het
gaat met je buurvrouw die je soms
hoort ruziën met haar vriend, is een
politieke actie. Een berichtje sturen
naar je vrienden van kleur die op sociale
media een maand lang beelden van
een lynching hebben moeten zien, is
een waardevolle actie. Ook al heb je
misschien niet de mentale ruimte
om je vrienden emotioneel zwaar te
steunen, herinner ze er gewoon aan dat
we dit allemaal samen doormaken. The
personal is political. En laten we het
persoonlijke niet verliezen.
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Instagram.com/inesgaston

‘CONTROLE
LOSLATEN IS

Ines Gaston is klinisch psycholoog in de gezondheidszorg, geboren in 1984 in
België en werkt sinds 3 jaar in Nederland. Ines is vooral bezig met coaching,
emotionele veerkracht en mensen bewust maken. Op Instagram deelt ze video’s
over emoties en mentale gezondheid, en in maart 2021 kunnen we haar eerste
boek verwachten. Arthood ging in gesprek met Ines over het brein, controle,
mentale gezondheid en eenzaamheid.
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Naast dat je als klinisch psycholoog werkt zet
jij je ook echt in voor mens zijn. Wat drijft jou
daarin?
Als mens zijn we gewoontedieren en hebben we een
sterke basis nodig. Ik vind het daarom belangrijk om
mensen bewust te maken en tools te geven rondom
mentale veerkracht. Want: life happens. Maar hoe
kunnen we ons daar beter op voorbereiden? Er is zoveel
meer bewustzijn nodig rondom mentale gezondheid als
je het mij vraagt. Ja, er wordt veel gepraat over mentale
gezondheid als een probleem. Dit voelt zwaar en is dus nog
best een taboe. Ik wil dit een beetje lichter maken door
mentale struggles zoals een uitnodiging te portretteren.
Het feit dat je iets voelt, bijvoorbeeld angstig, eenzaam of
depressief, betekent dat er ergens een verkeerde uitlijning
is. Iets wat je altijd hebt gedaan werkt niet meer zoals het
moet. En zo moet je het traject starten door jezelf af te
vragen: wat werkt er niet meer? Waarom voel ik mij zo?
Wat deed ik altijd en hoe kan ik dit anders doen?
Je bent een boek aan het schrijven. Kun je hier
iets meer over vertellen?
Dit boek gaat over zes fundamenten die ons kunnen
helpen om meer veerkrachtig te zijn. Ik ben twee jaar
geleden een programma begonnen: Becoming
unstoppable, the 6 fundamentals. Als we het even kort
vertalen naar het Nederlands komt het neer op ‘meer
kracht door veerkracht’. Dus als je wordt geconfronteerd
met bepaalde verrassingen of problemen en je die
zes fundamenten altijd op je netvlies houdt, dan kun
je daar uiteindelijk veel makkelijker mee schakelen.
Op deze manier zorgen we juist voor een beetje meer
controleverlies. Controle loslaten is het nieuwe controle!
Het is echt een lifestyle. Een denkkader, hoe je als mens
kunt functioneren. Je hebt enerzijds de werking van de
hersenen: hoe werkt ons brein? En anderzijds: hoe werkt
het brein voor ons?
Kun je kort vertellen hoe dit brein dan werkt?
Veel mensen die met mentale problemen kampen
hebben negatieve gedachten. Negatieve gedachten zijn
gedachten, maar deze gedachten ben jij niet. Eigenlijk
zijn die gedachten dus niet echt. Het brein werkt veel
met context. Feiten betekenen niets voor het brein want
het brein heeft altijd context nodig; het probeert altijd te
zoeken naar een verklaring. Men kijkt vaak naar de wereld
met een bepaalde kleur en je kunt emoties zien als een
soort bril die je opzet en hoe jij vervolgens naar de wereld
kijkt. Zolang je bewust bent dat jouw emoties een bril zijn
en wat de dynamiek is achter emoties, dan heb je meer
grip op jouw gemoedstoestand.

HET NIEUWE
CONTROLE’

Is dit dan voornamelijk een mindset?
Een mindset, maar ook een stuk biologie. Want als
men de basis weet van hoe de hersenen werken, dan
gaat men mentale gezondheid ook beter begrijpen. Hoe
is de relatie tot jouw lijf bijvoorbeeld? Voel jij jouw lijf
nog? Weet jij dat jouw lijf constant communiceert met
jou? Jouw hersenen communiceren via hormonen en die
hebben fysieke uitingen. Dát is hetgeen wat wij beleven.
Verliefdheid en stress hebben bijvoorbeeld dezelfde
symptomen, dezelfde markers, maar de betekenis die
we eraan ophangen maakt het grootste verschil. Als je

in staat bent om constant angstig te zijn, dan kies je er
waarschijnlijk voor om niet verliefd te worden. Je gaat de
uitingen van verliefdheid dan interpreteren als angst.
Is alles dan een projectie van een eigen manier
van doen en denken?
Jouw brein gaat altijd op zoek naar validatie, naar
redenering. Dit betekent dus ook dat jij verantwoordelijk
bent voor wat jij voelt of gaat voelen. Als je iemand
bent die neerslachtig wakker wordt, gaat jouw brein
altijd automatisch zoeken naar redenen om angstig of
depressief te zijn. En als je die dynamiek begrijpt, dan
je kunt veel gemakkelijker tegen je brein zeggen: het is
genoeg geweest, nu zijn we er klaar mee. We gaan nu een
andere strategie proberen.
Speelt acceptatie hierin de grootste rol?
Ook, maar ik denk meer aan identificatie. Wanneer
mensen zich bezwaard of depressief voelen gaan zij zich
hier vaak mee identificeren. Er wordt dan gezegd: ik ben
depressief, of ik ben angstig. Waar ik op wil hameren is
dat je dit niet bent, je voelt je zo. Het is niet de basis van
jouw ‘zijn’. Je voelt je zo op een bepaald moment, op een
bepaalde manier en je wordt uitgenodigd door jouw angst
en depressie. Dit betekent dat dingen niet meer werken
met bepaalde gedachtes of gevoelens die je hebt. In plaats
van die gevoelens of gedachten weg te drukken moet je
ermee in gesprek gaan. Mensen zitten vaak met het stigma
‘ik heb een probleem’. Het is niet leuk om met dit soort
gedachten te zitten. Het brein vindt dit soort gedachten
ook niet leuk; het vecht er tegen. Het denkt: je hebt geen
problemen, je moet gewoon doorgaan. Gewoon blij zijn,
positief blijven, stop het maar ergens weg.
Groeide het aantal patiënten bij jou tijdens
de lockdown?
Vooral nu ja, niet zozeer tijdens de lockdown. Mensen
zaten toen meer in een survival modus waarbij het brein
bezig is om te ‘overleven’. Daarbij is er niet veel tijd om te
bezinnen. Wat men waarschijnlijk dan niet voldoende heeft
gedaan is voelen waarom angstklachten, burn-outs en
depressies sneller om de hoek komen kijken.
Eenzelfde lifestyle doorvoeren tijdens de lockdown gaat
niet en dat geeft weerstand. Je moet moeder zijn, vader,
werknemer, werkgever, ook nog eens je kinderen lesgeven,
koken, bewegen, je aan de regels houden, boodschappen
doen, zo weinig mogelijk naar buiten gaan. Het is gewoon
teveel waar een mens zich ineens aan moet houden en dat
kan niet door te blijven handelen vanuit een oude lifestyle.
Hoe gaat menig mens met tegenslag om?
Wat we nu voornamelijk in tijden van crisis meemaken
is dat we een maatschappij zijn die verlangt naar alles
geregeld en onder controle hebben. Dat is een fantastisch
streven, maar zo werkt het in het echte leven niet. Controle
biedt geen consistentie. Wij zijn mensen en voelen en
bewegen elke dag weer anders. Iedereen die ooit een
tegenslag heeft gehad weet dat dit maatschappelijke
model niet toepasselijk is. Nu rest de vraag: hoe gaan
we dan met tegenslagen om? Als je vanuit controle ‘een
tegenslag wil oplossen’, dan kijk je te snel buiten jezelf,
extern. Maar op externe zaken heb je geen vat en dat
kun je niet controleren. Ik begeleid mensen om intern
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te kijken, eerst naar jezelf. Alle dingen die jij meemaakt
op dagelijkse basis en rondom jou: welke betekenis geef
je daaraan en waarom? En hoe kun je die betekenis
veranderen of omkeren?
Door corona leveren we in op onze mentale
gezondheid. Denk je dat dit veel invloed zal
hebben op onze maatschappij in de toekomst?
Ik hoop dat wij met z’n allen leren. Wat er gebeurd is
tijdens een lockdown is surrealistisch, maar het heeft ook
iets moois in beweging gebracht. We zijn meer gaan praten
over steun, lokaal ondernemen en collectief denken, en dit
brengt ons toch iets dichter bij elkaar. Het is een kwestie
van wat je doet met wat je hebt geleerd uit eigen ervaring.
We kunnen het op twee manieren bekijken: je kunt kritiek
geven op alles wat je hebt gemist en er heel destructief
naar kijken. Of je zegt: we hebben het niet onder controle,
we proberen het onder controle te krijgen; wat gaan we
daarmee doen en wat hebben we daarvan geleerd?
Wat was het meest doorslaggevend aan
deze lockdown?
Mensen zijn meer bewust geworden, waardoor we
toch iets meer levensvreugde hebben en terug naar de
basis gaan. We kunnen niet meer zomaar feestjes geven,
knuffelen, samen eten; we moeten het allemaal plannen.
Er zijn restricties maar die levensvreugde komt nu meer
terug in kleinere dingen.
Welke reacties en symptomen zijn vooral
logisch tijdens een crisis zoals deze?
Voornamelijk wanneer mensen angstig zijn wordt vaak
overgestapt naar de ‘er is niets aan de hand’ reactie.
In een staat van stress en overleven kijken mensen
naar hoe en waar ze controle kunnen krijgen en houden.
Strakke schema’s, planning, time frames. Maar minder
wordt er gemediteerd, plezier gemaakt en het rustiger aan
gedaan.
Structuur en planning is toch juist goed?
Er is een verschil in structuur hebben en behouden
omdat het gezond is, óf jezelf voorbij lopen. Structuur is
goed maar waar mensen te weinig over nadenken is: hoe
voel jij je bij die structuur? Is het iets wat je opgejaagd?
Moet je nu door een lockdown extra hard gaan sporten,
nog meer doen dan normaal, kan je lijf dat wel aan en heb
je er daadwerkelijk wel behoefte aan?. Een structuur is
goed, maar een structuur moet een doel dienen; dat is niet
duidelijk in een vorm van stress en angst. Je verliest dan
het doel en ervaart een vorm van disconnectie, waardoor je
kwetsbaar bent voor negatieve gedachtes en de gevolgen
hiervan. En uiteindelijk dus ook een burn-out.
Kunnen we stellen dat de lockdown meer burnouts heeft aangewakkerd doordat de lockdown
soortgelijk het dokterspapiertje was?
De lockdown was inderdaad de wereld in
een massive burn-out. Ik heb hier 4 fases in
geïdentificeerd:
1.
Ontkoppeling – Je hebt tijd om na te denken en plots
kom je erachter dat je bepaalde dingen hebt gemist.
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2.
Detacheren – Na deze shockwave moet jij je
loskoppelen en afstand nemen van dat wat ‘was’.
3.
Gewoontes – Nieuwe gewoontes toepassen, leren
opnieuw verbinding te maken met wie je echt bent.
Dit moet je compleet een nieuwe vorm gaan geven
zoals bijvoorbeeld therapie, coaching, cursussen,
exploreren.
4.
Vernieuwen – Het toepassen en zorgen dat het je
energie geeft en deze energie omzetten in kracht.

Welke invloed heeft onze gemoedstoestand
op eenzaamheid?
Eenzaamheid is een gevoel, maar mensen zien
eenzaamheid meer als een uitleg van hun manier van
leven – daar is de mismatch. Ik ben enorm voor de
uitspraak ‘je bent waar je focus ligt’. Eenzaamheid kent
veel verschillende lagen. Je kunt super sociaal zijn en je
enorm eenzaam voelen. Ook hoeft eenzaamheid niet altijd
slecht te zijn. Als jou iets overkomt moet je naast alle hulp
die je krijgt het wel helemaal alleen doen. Niemand kan
dat voor jou doen. Het gevoel van eenzaamheid wat dan
ontstaat is dat je er alleen voor staat en niemand hetzelfde
voelt als jou op dat moment. Anderen kunnen er voor je zijn,
maar jij bent zelf de oplossing.
Als jij een sixpack wilt moet je dat zelf doen, een coach
kan jou daarin steunen, maar jij moet zelf de sit-ups doen.
Dit geldt hetzelfde voor je brein – dat is ook een spier die
je moet trainen. Als je het hebt over eenzaamheid, moet
je ook in gesprek gaan met jezelf. Waar ligt mijn focus? Of
waar ligt die juist niet?
Als je het hebt over een gesprek met jezelf
aangaan, kun je uitleggen hoe dat een
oplossing zou kunnen zijn? Hoe moeten wij
dat voor ons zien?
Ik heb mijn eigen theorie op mezelf toegepast en ben
meer met mezelf in gesprek gegaan. Dit was ook de enige
manier voor mij om op te kunnen laden. We zijn vaak
bang voor kwetsbaarheid, of de kritiek die we kunnen
krijgen wanneer we ons kwetsbaar opstellen. Omdat we
sociale wezens zijn en ergens bij willen horen kan het zijn
dat mensen ons gaan verstoten wanneer we kwetsbaar
zijn. Vroeger was dat logisch omdat we in groepen woonde
maar tegenwoordig past dit niet meer. Het vraagt daarom
veel lef en moed om kwetsbaar te zijn en het gesprek met
jezelf aan te gaan.
Wat zijn de gevolgen van eenzaamheid?
Je kunt hier heel ziek van worden. Het gaat over
zelfliefde, jezelf en jouw leven aanvaarden. Welke signalen
geef je af, wat is er uit balans? Geef jezelf bijvoorbeeld ook
de toestemming om niet blij te zijn. Dat is ook belangrijk,
anders kom je nooit tot die ingevingen en wat gevoelens
met jou doen. Dit is hetzelfde met eenzaamheid. Je mag je
best eenzaam voelen, maar wat ga je met dat gevoel doen?
Blijf daar niet in hangen. Vraag jezelf ook altijd af waarom,
zodat je in oplossingen kan gaan denken. Een knuffel of
toenadering zoeken, is ook kwetsbaar zijn. Dit toegeven
in het geval van je eenzaam voelen is dan een hele goede
bevestiging dat je naar jezelf luistert en wat je nodig hebt.

Dit is ook het mooie geweest aan de lockdown: de waarde
van een knuffel inzien. Dat deden we hiervoor veel minder.
In 2014 heb jij zelf een burn-out ervaren.
Waar heeft deze ervaring jou gebracht?
Een complete identiteitscrisis, een complete lifestyle
change én een carrièreswitch. Eigenlijk heeft mijn burnout mij weer teruggebracht bij mijn basis als psycholoog.
Het heeft me heel veel gebracht en dat is de ironie van
een burn-out. Het mooie is dat mensen die in een burnout zitten nog niet doorhebben dat ze ook echt burned-out
zijn; anderen moeten dat bevestigen. Dit geldt ook voor
mijzelf. Ik was ergens in de twintig met een goede carrière,
super ambitieus. Een burn-out pastte niet in mijn structuur
en planning, maar dat was nou exact een groot deel van

het probleem. Dat doktersbriefje was mijn witte vlag,
toestemming om te rusten, want ik kon deze bevestiging
duidelijk niet aan mezelf geven en dat is iets wat we heel
vaak terugzien bij mensen met een beginnende burn-out.
En toen viel dat waar jij je mee identificeerde
weg?
Het doek viel inderdaad weg en daarvoor is het ‘gewoon
zijn’ naar voren gekomen. Jezelf toestemming geven om
ziek te zijn is voor veel mensen lastig – laat staan toegeven
dat je niet verbonden bent met jezelf. Mensen met een
burn-out zijn heel veroordelend naar zichzelf. Constant
veroordelen, constant straffen. Dit komt vooral voort uit
een staat van ‘zijn’ waarin je net verbonden bent met jezelf.
Als je jouw identiteit dusdanig verbindt aan dat wat je doet
en jouw resultaten en status worden weggenomen, wat
blijft er dan over?
En hoe geef je dan invulling aan jouw ‘zijn’?
Je moet elke dag iets leuks doen voor jezelf! Ook al is
het maar een klein lichtpuntje per dag. Ik weet nog heel
goed dat ik als opdracht kreeg om op het terras te gaan
zitten in de zon met een nieuw boek en een drankje. Ik kon
het heel moeilijk aanvaarden en dacht: ik ben ziek thuis
dus dat mag ik niet. Ik verdien het niet om in de zon te gaan
zitten en de tijd te nemen, dat doe je als je vakantie hebt.
Als je lichamelijk ziek bent zit je niet op een terras, dus om
dat verschil te beseffen is een uitdaging en tegelijkertijd
een gevecht.
Heeft een burn-out jou andere inzichten
gegeven in jouw werkwijze?
Ik maak samen met mijn patiënten een nieuwe, andere
dagelijkse inhoud: een stappenplan.
Het begint altijd met weerstand: “Ik heb geen probleem
hoor, ik ben alleen een beetje moe”. Of ze komen eerst met
alleen lichamelijke symptomen zoals haaruitval, uitslag,
gewichtsverlies- of toename, uitblijven van menstruaties,
slapeloosheid. Dat is het lijf dat zegt: we hebben het je
op verschillende manieren meerdere malen gevraagd,
maar je wilt niet luisteren. Hier alsjeblieft, hier heb je jouw
paniekaanval, hopelijk heb jij door dat je over je grenzen
heen gaat. Dan ben je al op een bepaald niveau van stress;
de verbintenis is er niet meer met het brein en stapt dan
over op het lichaam. Mensen willen vaak gewoon een
directe oplossing en denken dat ze daar meteen mee aan
de slag kunnen. Ze willen zo snel mogelijk weer verder
gaan met hun leven.
Komt dit voort vanuit persoonlijke opvoeding of
meer vanuit de maatschappij?
Hoe vaak is jou gevraagd wat je echt zou willen doen
in je leven? Als geld geen rol speelt, wat zou je nu dan
willen doen? Die vraag bestaat bijna niet – zo zijn we niet
opgevoed. Dit remt onze vrijheid en creatieve uiting als je
daarbij stilstaat. De maatschappij heeft ons zo opgevoed
dat we overal rekening mee moeten houden, zoals huur
betalen, studeren, verzekeren. Er is bijna geen tijd om stil
te staan. De oude ik moest eerst alles alleen uitgezocht
hebben voordat ze iets ging doen; het weten en de
controle. De nieuwe ik voelt – speelt met het onbekende
en durft te spelen. Het verschil is meer creativiteit en meer
zelfvertrouwen.

Instagram.com/sannemargret
Instagram.com/_unfortunatelypeanutbutter
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‘HOE ZIET
EENZAAMHEID
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Als kunstenaar ben ik gezegend met een intrinsieke
motivatie om te creëren. Om die reden kan ik goed alleen
zijn en eenzaamheid overstijgen. Alleen zijn geeft de
mogelijkheid mijn ware ik te zijn en te creëren vanuit
intuïtie.

Toch heb ik eenzaamheid gekend. Ik werkte in een
callcenter op de klachtenafhandeling. 32 uur per week zat
ik aan de telefoon achter een computer afgebakend door
schermen tegen geluidsoverlast. De onrust en de stress
die ik ervoer haalde al het geluk uit mijn lijf. Mijn enige
motivatie om door te gaan, was de wetenschap terug te
kunnen gaan naar mijn atelier. Tot het moment waarop
mijn denkwijze veranderde. Mensen met wie ik sprak aan
de telefoon kon ik enkel horen. Visueel kwamen zij tot
leven in mijn hoofd als karakters.
Gender, economische, sociale en etnische achtergrond
waren niet belangrijk, enkel hun emoties, gedachten
en manier van communiceren. Het ging om het ‘mens’
zijn. Vol inspiratie had ik een bezigheid tijdens mijn
telefoongesprekken: het illustreren van deze karakters.
Zij zijn de belichaming geworden van de mens en de
groepsdynamiek in emotie, communicatie en gevoel. Ze
vertellen wat ons bindt met een vleugje humor.

Nicole Gigatti is Beeldend kunstenaar en yogadocent.
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Hoe ziet eenzaamheid eruit?
Match de letters naar de juiste situatie met Oodls en
lees de rest van de vragen in het digitale magazine. Vind de
oplossingen, er zijn geen foute antwoorden.
A. In menigte
B. Sociaal gedistantieerd
C. Vermoeid
D. Sprakeloos
E. In relatie
F. In tegenstand
G. Single
H. Op Sociale media
I. Pretentieus
J. Buitengesloten
K. Ongehoord
L. Boos
Ga de uitdaging aan en vul de vragen in. Lees je
antwoord aan het einde van de vragenreeks.
1.Wat is het percentage eenzame nederlanders?
A. 1 op 20
B. 1 op 10
C. 1 op 5
2.Wie zijn er eenzaam?
A. Oude mensen
B. Singles
C. Een mens zonder doel
D. mijn buren
E. mensen met een relatie
F. Mensen op sociale media
G. Mensen die zich afzonderen
H. Alles hierboven
3.Hoe ziet eenzaamheid eruit?
A. ondergedompeld in een massa
B. Sociaal gedistantieerd
C. Vermoeid
D. Sprakeloos
E. Onzeker
F. Opstandig
G. Alleen
H. Op Sociale media
I. Pretentieus
J. Buitengesloten
K. Ongehoord
L. Boos
Wat doe je als iemand zich eenzaam voelt?
A. Ik ontloop eenzame mensen
B. Ik bied hen een luisterend oor
C. Ik adviseer afleiding
D. Het valt mij nooit op
E. Ik geef een knuffel
Wat zou je tegen die eenzame persoon willen zeggen?
A. Omarm je eenzaamheid, het is maar een fase
B. Doe iets wat je leuk vind
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C. vind een gezonde afleiding
D. Praat met mensen en verbind
E. Vind een hobby, een doel
F. Cultiveer zelfliefde
G. knuffel je naasten
G. Anders, nl...
4.Wanneer voel jij je eenzaam?
A. Als de zomer eindigt
B. Na een leuk weekend weer alleen thuis
C. Als ik onder druk wordt gezet
D. In de winter
E. Als ik onzeker ben
F. Wanneer ik niet wordt gehoord
Wat doe je als je eenzaam bent?
A. Eten
B. Roken en/of Drinken
C. Speel games
D. Ik bel vrienden of familie
E. Ik trakteer mezelf met iets nieuws
F. Hele dagen voor me uit staren
G. Ik ga op tinder
3.Ben je open over je eigen eenzaamheid?
A. Ja
B. Nee
Hoe voel je je nu eerlijk?
A. Goed
B. Zo, zo. Ik ken betere dagen
C. Geliefd
D. Verlaten
E. Eenzaam

Zou je hulp aannemen als het je hier wordt
aangeboden?
A. Ja
B. Nee
C. Geen idee
D. Misschien
E. Ik moet erover nadenken
Hoe zou de maatschappij om moeten gaan met
eenzaamheid? wat kan beter?
A. Creeer meer bewustzijn
B. Onderwerp toegankelijk maken
C. Men mag zich meer openen, kwetsbaar opstellen
D. Creeer meer plekken voor
woongemeenschappen(sociale controle)
E. Anders, nl…

Er zijn geen goede of foute antwoorden. De vragen
geven enkel antwoord op hoe jij omgaat met eenzaamheid.
Voor het eerst was er gedurende de quarantaine een
collectief bewustzijn over alleen zijn. De een heeft tools om
hier mee om te gaan, terwijl de ander aan het zoeken is.
Weer een ander vervalt in oude en/of slechte gewoontes.
Kortom er is geen eenduidige oplossing.
‘Kunst is niet alleen wat aan de muur hangt, maar het
is ook een kunst om te leven’ De kunst van het leven gaat
over hoe om te gaan met emoties, gevoelens en gedachten.
En dit kunnen we leren. ‘
Als jou een vraag wordt gesteld of het goed gaat, zullen
we eerder antwoorden met ‘Goed!’ We zijn een door het
calvinisme doordrenkte maatschappij die zich niet snel
kwetsbaar opstelt. Het delen van gevoel hebben we lang
op een plank laten liggen, maar steeds meer mensen
ontdekken de kunst van het leven. Onderwerpen zoals
eenzaamheid taboeloos kunnen bespreken is daar een
onderdeel van. ‘Kunst is niet alleen wat aan de muur hangt,
maar het is ook een kunst om te leven’ Het gaat over hoe
om te gaan met emoties, gevoelens en gedachten. En dit
kunnen we leren. Nicole deelt haar 10 tips en tricks die
zichzelf dagelijks voorlegt.
1.
Een beter begin, begint bij jezelf.
2.
Durf naar jezelf te kijken, zonder oordeel. Leer je
zwakheden kennen en wees hier eerlijk over.
3.
Stel jezelf kwetsbaar op en praat over de dingen die je
moeilijk vindt, ook al kun je dit niet direct omschrijven. Zie
dit als een uitdaging en niet als een probleem.
4.
Vind gelijkgestemden waarbij je jezelf kunt zijn, mensen
die niet oordelen over jou en je accepteren zoals je bent.
5.
Leer iets nieuws en wees nieuwsgierig. Stel jezelf nederig
op, daarna neem je tijd om te reflecteren, te oefenen en te
implementeren.
6.
Accepteer dat je leert door vallen en opstaan. Durf fouten
te maken, houd de moed.
7.
Durf om hulp te vragen als je het niet meer weet, er zijn
talloze manieren om de kunst van het leven onder de knie
te krijgen.
8.
Perfectie bestaat niet. ‘Heb de moed om te veranderen
wat je kunt veranderen en accepteer dat wat je niet kunt
veranderen’
9.
Accepteer dat soms niets tot stand brengen ook goed is.
Stilstaan is ook belangrijk.
10.
Schrijf je hersenspinsels op of uit ze doormiddel van sport
en blijf creëren

Heb je vragen of wil je meer weten over haar werk ga dan
naar www.nicolegigatti.com en neem contact op via de
mail.

36

37

Social distancing
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Renée Hilhorst is een fotograaf die zich richt op antropologische vraagstukken,
door de ongereptheid van dit onderwerp vast te leggen. Yifan Yaing is
een media artiest met een fascinatie voor popcultuur en technologische
vraagstukken. Roos du Pree is een digitaal kunstenaar en ontwerper met een
liefde voor video games en internetpolitiek.

Instagram.com/reneehilhorst 		

Instagram.com/yiyaing

Instagram.com/blauwe.roos

‘CROSSING
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22 miljoen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden zijn een virtueel vliegtuig ingestapt om naar een
onbewoond eiland te gaan, hier ver vandaan. Video games komen tegenwoordig voor in veel vormen en genres.
Het samen spelen en gebruik van online functies brengt mensen dichter bij elkaar. De releasedatum van het videospel
Animal Crossing: New Horizons kwam per toeval tegelijkertijd uit met het ingaan van de lockdown; een moment waarop
velen met eenzaamheid kampten en veel tijd thuis moesten doorbrengen.

CULTURES’

Het videospel zet aan tot het cultiveren van een plek waar ontmoetingen plaatsvinden.
Hiermee wordt sociaal contact op een laagdrempelige manier gestimuleerd. Dit zijn zowel
bekenden, onbekenden en de fictieve eilandbewoners. Verschillende middelen om vooruit
te komen in het spel worden met hartelust gedeeld. Denk aan het ruilen van zelfgeplukte
stukken fruit en groenten die alleen op jouw eiland groeien. Zo zijn er vele andere spullen
waarmee je anderen kan helpen om een droomeiland te bouwen.
Renée, Roos en Yifan hebben samen veel tijd doorgebracht in dit spel.
Sindsdien hebben ze een andere perceptie gekregen van bijvoorbeeld pompoenen en
sinaasappelen. Deze objecten roepen gevoelens van verbintenis op en nemen ze nu
minder snel voor lief. Met dit gevoel zijn ze een reeks aan stillevens gaan maken, dat een
scala aan verschillende objecten uit het spel verbindt.
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Gabriël Ercicia is een Culturele Projectontwikkelaar en Creatieve Ondernemer
met een passievolle verbintenis met de hedendaagse cultuur. Sergio Orfeo
is mixed media kunstenaar met een focus op het samenbrengen van
verschillende beelden om zo een surrealistisch en dromerig omgeving te
creëren. Nuri Golightly is fotograaf, kunstenaar en antropoloog, geboeid door
lijnen, licht en patronen om haar heen.

IS TOCH

‘Het’ begon geheel onverwachts. Net zoals alles in deze Black Mirror Season Finale
die wij 2020 noemen.Ik was me namelijk tot op heden nergens van bewust. Althans, ik
onderdrukte het met een klassieke ‘de wereld staat in de fik, dus hoe erg zijn mijn issues
nu op het moment?’. Rationeel gezien ging alles relatief goed. Ik had een dak boven mijn
hoofd, eten op tafel, werk, mooie vrienden, mooie familie, mooie non-biologische familie,
gezondheid, ambitie, vrijheid: you name it. Okay, mijn relatie van 5,5 jaar was net uit, met
alle nodige zielverbrijzelende gevolgen van dien. De wereld stond letterlijk en figuurlijk
in de fik: ik werd geconfronteerd met 35 jaar aan misplaatst verkeerd zelfbeeld met de
komst van Black Lives Matter, samen met nog een paar van dat soort heavy hitters. Maar
zoals ik al aangaf stond ik nog op standje ‘er zijn ergere issues dan de mijne’.
En toen gebeurde ‘het’: ik verloor mijn reukvermogen. Eén van de prominente eerste signalen van COVID-19. De
onzekerheid over mijn eigen gezondheid en die van mijn naasten liet mijn gehele mentale huishouden als een
kaartenhuis in elkaar storten. Met alle gevolgen van dien. Van een acute angststoornis en paniek aanvallen die zich aan
de lopende band kwamen melden tot en met slapeloosheid en variërende stadia van depressie, verdriet, radeloosheid en
ongekende eenzaamheid.
Achteraf gezien is dat waar het bij mij mis is gegaan. Het leven heeft zijn ups en downs
en die golven zijn bij sommigen heftiger dan anderen, daar ontkom je uiteraard niet aan.
Maar hoe je daar mee om gaat is een cruciaal onderdeel van jouw helingsproces – en
daarin krijgen we niet altijd de juiste tools mee. Zo had ik destijds een mindset die ik zelf
zou bestempelen als ‹accepteren dat het is zoals het is’. Achteraf gezien was dit vooral het
‹verdringen› van mijn ware emoties. En erger nog: hoe langer ik doorging, hoe meer ik de
extreme tegenslagen in het leven aan elkaar begon te breien. Als een kleed van misère,
die nou eenmaal bij mijn leven hoorde.
Gelukkig ben ik gezegend met een 5-sterren huisarts en fantastische mensen om mij heen, dus kwam ik snel terecht
bij een goede therapeut en kreeg ik volop begeleiding en steun. Des te meer gesprekken ik voerde met vrienden en (nonbiologische) familie, des te meer ik mij begon te realiseren dat we allemaal in een bepaalde vorm of op een bepaald
niveau met aspecten van angst en depressie te maken hebben. Echter werd ik ook geconfronteerd met een cruciale
vraag: oprecht praten over je mentale gezondheid hoort toch normaal te zijn?. Het antwoord is simpel: ja dat zou het wel
moeten zijn!. Maar toch is het alles behalve normaal om je emotionele huishouden bij te houden. Net zoals we ook niet
wachten om naar de kapper te gaan totdat we verstikken in ons eigen haar. Hoe abnormaal is het, dat we niet het gevoel
hebben dat die ruimte er is? Of sterker nog: hoe gezond en natuurlijk het is om je op die manier naar elkaar te uiten en als
collectief emotioneel en spiritueel te groeien.

NO

Instagram.com/mrwoodcole

Instagram.com/nurigolightly

Instagram.com/sergiorfeo

‘PRATEN OVER
MENTALE
GEZONDHEID
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Als er dan ook iets is wat ik hoop mee te geven met mijn verhaal, is dat het normaal
is om met gevoelens en gedachtes te zitten van angst, eenzaamheid en/of depressie.
Maar dat het abnormaal is om die gevoelens te verdringen of weg te cijferen op basis van
een irrationeel stigma of een sociale norm die geen bestaansrecht heeft. De enige reden
waarom die blokkades er zijn is dat wij als maatschappij collectief elkaars emotionele
gezondheid gegijzeld houden in een Western standoff, tot de eerste persoon schiet met
zijn oprechte emoties en status rondom zijn mentale gezondheid. De eenzaamheid en
radeloosheid die voortvloeit uit het idee dat deze gijzeling de werkelijkheid is, is de stille
dooddoener die in je hart en geest sluipt als een geurloze doch verstikkende gaslek.
Dus laten we vooruit stappen in deze extreem moeilijke tijden. Laten we onszelf en
elkaar beloven dat wij het stigma rondom het uiten van angst, eenzaamheid en depressie
achter ons laten. En dat we het actief opzoeken van professionele hulp voor onze mentale
gezondheid normaliseren – en dat regelmatig blijven doen ter preventie en onderhoud.
Net zoals naar de kapper gaan. Want net zoals een fris kapsel is ook een bijgehouden
geest a good look.
Peace, Love, Respect
Gabriël

RMAAL?’

Instagram.com/mrwoodcole

Instagram.com/nurigolightly

Instagram.com/sergiorfeo
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Het kunstwerk van Nuri en Sergio is geïnspireerd door de column
van Gabriel. De handen in het kunstwerk reiken naar elkaar om zo
het taboe te doorbreken rondom het delen van mentale struggles, en
elkaar te ontmoeten in het midden.
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instagram.com/careibu

‘ER 			 HEERST 		 IN ONZE
EEN 		GROOT
TABOE

Stichting senior&student koppelt jong en oud aan elkaar om eenzaamheid
tegen te gaan. Arthood ging in gesprek met duo To van Waveren (94) en Jessica
Oosterlaken (24) en met Alexander de Waardt van de afdeling Communicatie.

OP
EENZAAMHEID MAATSCHAPPIJ’
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Wij zijn heel benieuwd naar hoe deze stichting
zo snel is gegroeid?
Vanuit bemiddelingsbureau Careibu zijn wij sinds 2013
senior&student gestart. In het eerste jaar werden wij veel
benaderd door senioren die de hulp en het gezelschap
van een student goed kunnen gebruiken, maar de kosten
hiervoor niet kunnen betalen. Daarnaast bleek er een
grote groep senioren te zijn met veel behoefte aan
ondersteuning bij het vergroten van hun zelfredzaamheid
en sociale netwerk. Voor die senioren hebben we in 2014
stichting senior&student opgericht en inmiddels hebben
we al meer dan 800 koppels bij elkaar gebracht.

Waarom is het zo belangrijk dat senior&student
bestaat?
Nederlanders worden steeds ouder. In de afgelopen jaren
is het zorgstelsel flink aangepast en is er veel bezuinigd.
Daarnaast wordt de samenleving individualistischer en
speelt het leven zich steeds meer in de digitale wereld af.
Maatschappelijke veranderingen vragen om een nieuwe
invulling van het zorgaanbod. Veel vraagstukken van
ouderen hebben niets te maken met lichamelijke zorg of
huishoudelijke hulp. Bijna een derde van de 65-plussers
is ernstig eenzaam. Dat zijn bijna één miljoen senioren.
Verwacht wordt dat dit aantal alleen maar op zal lopen.
Daarom is het belangrijk om naast de kostbare reguliere
zorg ook ruimte te creëren voor persoonlijke hulp en
gezelschap. Dit is wat stichting senior&student biedt:
‘sociale zorg’. Nu met corona is dit nog belangrijker dan ooit.
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De verbinding tussen jong en oud versterken komt
vaak terug in jullie visie, waarom is dit zo belangrijk?
Beide generaties kunnen veel van elkaar leren en
elkaar bijstaan. Bij stichting senior&student brengen
we generaties dichter bij elkaar, wat zorgt voor meer
wederzijds begrip en minder verdeeldheid. Beide
generaties kunnen veel van elkaar leren en elkaar
bijstaan. De enthousiaste verhalen van onze koppels
bevestigen voor ons dat dit werkt, er zijn al veel
verrassende vriendschappen ontstaan, soms zelfs met
een leeftijdsverschil van 60 jaar. Ons motto is dan ook:
Jong+Oud=Goud!
Waarom zijn specifiek studenten zo belangrijk in
dit geval?
Wij kiezen voor studenten, omdat zij veelzijdig, energiek,
zorgzaam en leergierig zijn. De ‘sociale zorg’ van onze
studenten zorgt ervoor dat senioren zich prettig, sterk
en op een respectvolle manier ondersteund voelen. De
studenten worden ook allemaal gescreend door ons team
voordat ze beginnen aan hun traject. Juist voor studenten,
die vaak bezig zijn met het opbouwen van een nieuw leven
in hun studentenstad, is het leuk en interessant om aan
een senior uit de buurt gekoppeld te worden. Zo komen ze
uit hun ‘studenten bubbel’ en leren ze veel van een andere
generatie.
Wat voor verschillen merken jullie als stichting
rondom COVID?
Wij merken dat er meer aandacht is voor het thema
eenzaamheid. Dit voorjaar, tijdens de eerste lockdown,
zaten senioren vaak letterlijk opgesloten zonder bezoek.
Dit was een schrijnende situatie en die ook veelvuldig
in het nieuws kwam. Studenten mailden ons massaal
destijds en over wat zij konden doen om te helpen. Zo zijn
we toen gestart met coronahulp: studenten hielpen met
praktische zaken als boodschappen doen of medicijnen
ophalen bij de apotheek. Maar ook zorgen ze voor een
dagelijks wandelingetje en praatje met hun senior.
Wat gebeurt er allemaal nu?
Nu we in de tweede golf zijn beland, gaan we juist door
met onze werkzaamheden. Studenten blijven zich massaal
aanmelden en we hopen zoveel mogelijk langdurige
matches te maken. Studenten helpen met praktische
zaken, maar ook zorgen zij voor gezelligheid en werken aan
doelen van de senioren. Wel is er veel terughoudendheid
tot afspreken, maar we proberen samen met senioren en
studenten te kijken wat er wel kan, zowel op 1,5 meter als
digitaal. Samen hopen we zo uit deze crisis te komen.
Wat zou een oplossing zijn volgens jullie, om
eenzaamheid meer bespreekbaar te maken?
Er heerst een groot taboe op eenzaamheid in onze
maatschappij. Mensen vinden het erg lastig om toe te
geven dat ze eenzaam zijn en er zijn verschillende vormen
van eenzaamheid, waarbij het niet altijd even zichtbaar is.
Wij werken heel erg aan de zichtbaarheid van onze koppels
en hopen dat door te laten zien door middel van verhalen,
foto’s en video’s, hoe leuk en waardevol het contact is
tussen een senior en student. Momenteel hebben we nog
veel beschikbare plekken voor senioren, aanmelden kan
via 020-3080916 en stichtingseniorenstudent.nl
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‘DOOR DE 						
								ANDER

Jessica (24) en To (94) zijn een koppel gevormd vanuit Stichtingsenior&student.
Mevrouw van Waveren, ‘To’, is geboren en getogen Amsterdamse en overtuigend
katholiek. Jessica Oosterlaken heeft net haar diploma geschiedenisdocent
behaald. ARTHOOD spreekt af met Jessica bij Tothuis om in gesprek te gaan over
eenzaamheid, levensvragen, angsten en gemeenschappelijke waarden.
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*To=To van waveren(94) Js=Jessica Oosterlaken(24)
Wie zijn jullie en hoe zijn jullie zo samengebracht?
Js Ik ben dit jaar afgestudeerd aan de Hogeschool van
Amsterdam en heb mijn diploma behaald als docent
geschiedenis. In 2017 ben ik een tijdje voor mijn minor
naar Noorwegen geweest. Daar ervoer ik eigenlijk voor
het eerst eenzaamheid. Toen ik terugkwam van mijn
minor zocht ik een nieuwe weg om meer in contact
te komen met nieuwe mensen. Met mijn interesse in
geschiedenis en mensen van een andere generatie,
leek mij dit een hele mooie combinatie waar ik iets
van kon leren. Dit jaar toen de lockdown kwam en ik
mijn bijbaan was verloren, zag ik dat senior&student
een nieuw project had voor zes maanden en heb ik mij
hiervoor aangemeld. Zo ben ik dus bij mevrouw van
Waveren terechtgekomen.
To Om te beginnen ben ik bijna 94 jaar oud en ben ik
overtuigd katholiek. Ik ben zestien jaar getrouwd
geweest maar op mijn zesendertigste overleed mijn
man. Toen zat ik dus alleen met vier kinderen en weinig
inkomsten. Ik speel piano en werd door een pianoleraar
benaderd om les te gaan geven, waarop ik zei: ‘Hoe
moet ik nou les gaan geven? Ik heb daar nooit voor
gestudeerd.’ Waarop hij heel kort antwoorde: ‘Wat je
zelf kan, kan je een ander ook leren.’ Ik heb in de jaren
dat ik les ben gaan geven meerdere leerlingen gehad
en ik speelde orgel in de kerk tot mijn drieëntachtigste.
Ik had altijd mensen om me heen die iets in mij zagen,
zo ben ik overal een beetje ingerold. Ik heb het eigenlijk
nooit zelf gedaan. Ik begon er pas in te geloven en het
te durven omdat anderen mij motiveerden. Zo ben ik
ook bij senior&student terechtgekomen. Eén keer per
week heb ik een hulp die hier thuis komt. Ik vertelde
haar dat ik wel iemand extra in de week over de vloer
zou willen hebben en zo is het balletje gaan rollen.
Delen jullie dezelfde angsten?

GELOOFDE 			
							 IK PAS
IN MIJZELF’

To De angst is voornamelijk dat je alleen bent. Als je
alleen bent ben je veel kwetsbaarder, in elk opzicht.
Daarbij maakt het niet uit of je nou jong of oud bent; je
weet nooit wat er kan gebeuren. Op mijn leeftijd – ik
ben bijna 94 – ga je ook over de dood nadenken, en dat
er op dit moment ook veel mensen dood gaan aan zo’n
virus. Als je een klein beetje ziek bent denk je meteen:
stel je voor dat dit het is...ik wil nog helemaal niet gaan.
Gisteren belde iemand mij met de vraag of ik in bed
lag, waarop ik antwoorde: ‘In bed liggen? Dat is voor
oude en zieke mensen!’ Ik zei ook heel trots: ‘Ik ben
nog jong!’ Maar ik vind het wel erg dat je zo afhankelijk
wordt. Je kan niet even zomaar de tram pakken. Je
moet op mijn leeftijd overal over nadenken voordat je
kan bewegen en dat maakt je dus heel onzeker.
Js Voor mij is de toekomst angstig. Wat is haalbaar en
wat niet? Een baan en huis vinden is in deze tijd best
onzeker. Soms heb ik van die momenten, dat ik tegen
mezelf zeg dat dit mij niet gaat gebeuren. Sinds begin
dit jaar was werken aan sociale contacten één van

mijn doelen. Door de coronacrisis ligt deze drempel
natuurlijk weer hoger. Ik heb wel een kleine groep
vrienden die ik nu veel meer en regelmatiger spreek
dan jaren ervoor. Ik vind het soms lastig om mezelf
open te stellen. Ik zit sinds begin dit jaar in mijn eerste
relatie en dan voel je toch een vorm van kwetsbaarheid
omdat dit je eerste ervaring is met de liefde. Gelukkig
ben ik dit jaar onwijs gegroeid in mezelf openstellen.
Hoe zou je de wereld vandaag omschrijven?
To Nou, dit is een rommelige wereld: er is geen stabiliteit
in deze tijd. Maar dit is misschien altijd wel een beetje
zo geweest. Als ik het vergelijk met mijn jonge jaren
en mijn jeugd dan is dit echt chaotisch. Zelf maak ik
me niet zo’n zorgen en heb ik het er niet zo moeilijk
mee, maar ik ben natuurlijk al een stuk ouder en ik
heb al een heel deel achter de rug. Dit voelt wel als
een overgangstijd voor de wereld. Ondanks dat ik vrij
consistent ben in alles, merk ik dat er veel chaos is
en haat tegen iets dat anders is. Ik zie ook dat ik me
zorgen maak om hele andere dingen dan de jongeren.
Deze wereld, we zitten er nu eenmaal in. Daar kunnen
we niet zoveel aan doen. We kunnen alleen maar
zorgen dat we eerst zelf gewoon een beetje normaal en
stabiel draaien. En zoiets als een crisis? Die heb ik in
1947 ook al eens meegemaakt. Soms moet je gewoon
even wat geduld hebben.
Js Ik ben het wel eens met wat To zegt, voornamelijk
dat chaotische.Ik hou zelf namelijk van regelmaat en
structuur, als ik naar mezelf kijk. Wel vind ik, als ik naar
de wereld van vandaag kijk, dat we samen meer ruimte
hebben om creatief te denken. De ideeën zijn er, maar
het kan door de chaotische situaties waar we ons in
bevinden soms lastig zijn om er iets mee te doen. Ik
denk dat we hier meer ruimte voor kunnen maken.
Bespreken jullie met elkaar over hoe jullie je voelen?
Js We hebben het een keer gehad over liefde – een heel
goed gesprek. En voornamelijk heel waardevol. Ik had
niet verwacht dat ik het met iemand van een totaal
andere generatie zou hebben over liefde en sexualiteit.
Dat vond ik heel bijzonder en mooi. Voornamelijk door
andere inzichten, maar wel met de conclusie: liefde
is liefde en als het werkt dan werkt het. We hebben
het bijvoorbeeld ook gehad over dat de jeugd nu heel
anders omgaat met seks.
To Ik was twintig en ik wist nog helemaal niets van seks.
Absoluut niet. Mijn interesse was er toen ook niet.
Ik hoorde op een jongere leeftijd andere groepen
meisjes op het schoolplein wel eens praten, en later op
een kantoor waar ik werkte op mijn zestiende. Soms
wilde ik meeluisteren met zo’n gesprek, maar er werd
mij vaak snel verteld dat dit niet voor mij was bestemd.
To Toen ik mijn man leerde kennen, leerde ik pas dat er
meer was dan alleen geestelijke liefde – en dus ook
lichamelijke liefde. Vroeger kwam lichamelijke liefde
niet eens ter sprake. Ook in mijn huwelijk heb ik dat
niet echt ervaren als heel erg fijn. Na de dood van mijn
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man – jaren erna – heb ik een kortstondige relatie
gehad met een arts. Toen heb ik lichamelijke liefde
pas écht begrepen. Ik had het eigenlijk nog niet echt
ervaren, en ik weet nu dus wel dat het heel fijn kan zijn.
Ik vind dat het voor vrouwen heel belangrijk is om dit te
kunnen bespreken.
Wat voor activiteiten ondernemen jullie om minder
eenzaam te zijn?
Js We hebben een keer rustig een moment gekozen om
samen met de tram te gaan – iets wat voor To namelijk
best een hele onderneming is. Zo kwam ze even iets
meer onder de mensen. Ik zou eerder zeggen dat ik er
meer over nadenk, hoe we samen activiteiten kunnen
ondernemen om minder eenzaam te zijn. Zelf bel ik
nu veel vaker met mijn vriendinnen, maar ik woon
nog thuis met mijn familie dus ik voel me niet echt
eenzaam tijdens deze dagen.
To Mijn kinderen nemen nu wel iets meer contact met mij
op. Ik ben natuurlijk al heel lang alleen en heb altijd
mijn eigen brood op de plank moeten leggen, dus ik
was hier altijd erg druk mee. Ik merk nu wel dat er altijd
wat meer gezelschap bij kan. Maar ik vind het niet
moeilijk om mezelf bezig te houden.

Js To heeft een scootmobiel dus we gaan soms verderop
in de straat bij een tentje zitten.
To Dan gaan we gewoon even gezellig thee drinken en
praten. En de buurt een beetje onveilig maken, haha!
Wat geeft jou voldoening?
To Ik heb natuurlijk altijd piano gespeeld, maar sinds ik
ouder ben geworden merk ik dat ik slechter hoor en
dus ook niet goed kan luisteren naar wat ik speel. Ik
vind het jammer dat ik er nu minder voldoening uit
kan halen. Dit is heel hinderlijk. Het moet simpel zijn
als je van iets anders houdt om er op mijn leeftijd nog
voldoening uit te halen. Wat ik graag zou willen, dat
kan ik niet goed meer. Ik naai graag of ik ben met mijn
handen bezig. Eigenlijk is dat werk van niks, maar voor
mij is het nu heel moeilijk om een draad door de naald
te krijgen. Ik heb vroeger ook veel jurken gemaakt; van
alles in elkaar gezet. Ik wist eigenlijk niet of ik nou de
muziek in moest gaan of de mode. Ik had liefde voor
beide, was enorm creatief en kon het alle twee. Als ik
niet getrouwd was denk ik wel eens: wat had ik dan
het liefst gedaan? Ik denk dat ik toch naar Parijs was
gegaan voor de mode. Dus creatief zijn, daar haal ik
mijn voldoening uit.
Js Ik heb hier al een tijdje over nagedacht. Of ik
bijvoorbeeld nog iets anders wil studeren. Ik vind
het leuk om mensen iets te leren, maar ik voel dat ik
vooral voldoening haal uit het helpen van mensen of
dat ze iets aan mij hebben. Ik vind het belangrijk dat
je iets kan geven aan een ander. Ik ben dus nog een
beetje aan het zoeken hoe ik die voldoening een plekje
kan geven. Natuurlijk is deze stichting iets waar ik
voldoening uithaal, maar je moet ook nog iets vinden
waar je echt je werk van kan maken.
Wat betekent geluk?
To Geluk, dat is een gevoel. Als je mij vraagt wat
eenzaamheid is dan zeg ik: dat is verdriet. En geluk?
Dat is gewoon als je heel ontspannen kan leven en je
geen zorgen of nare dingen aan je hoofd hebt. En de
tijd nemen om goede boeken te lezen! Je moet nooit
in negativiteit blijven hangen, daar moet je niet aan
vasthouden.
Js Mijn vriend is voornamelijk druk met deze vraag bezig.
Hij gaf aan dat gelukkig zijn door de samenleving
gezien wordt als blij zijn. Maar blijheid is een emotie
en die duurt maar een paar seconden. Gelukkig zijn
is tevreden zijn over je leven nu. Natuurlijk heb je ook
doelen in het leven, maar je moet iets vinden waar je
voldaan mee bent zonder steeds weer te zoeken naar
iets nieuws. Voor mij is dat streven naar een stabiele en
gezonde basis en dit komt overeen met het vinden van
voldoening. Leven met minder onzekerheid zorgt ook
voor iets meer ruimte naar geluk. Je moet niet alleen
bezig zijn met grote doelen voor later. Veel zit al in de
kleine momenten, daar kan je al veel geluk vinden.

Beeld: Kristel Anna Frich
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Instagram.com/khaddoujbarghout

‘HUISELIJK
GEWELD IS

Khaddouj Barghout is beeldend kunstenaar met een focus op tekenkunst
waarin ze voornamelijk thema’s zoals lust en horror samen laat smelten.

			 EEN
MAATSCHAPPELIJK
			 PROBLEEM’
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Het is nodig om van huiselijk geweld een
Daarom is het ook onze verantwoordelijkheid om signalen
maatschappelijk probleem te maken en niet alleen dat
te leren herkennen bij slachtoffers van huiselijk geweld.
van slachtoffers. Huiselijk geweld kan vele gedaanten
Wij hebben namelijk allemaal zo onze privileges, deze
aannemen, zoals fysieke of psychische mishandeling,
zouden geen enkele andere functie moeten hebben dan
seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige om elkaar te inspireren op creatieve wijze in plaats van
controle. Door quarantaine en lockdowns zijn slachtoffers
deze te negeren. Juist wanneer wij ons – mentaal en fysiek
van huiselijk geweld dieper in een verborgen bestaan
– in een veilige omgeving begeven hebben wij de ruimte om
verstrengeld geraakt. In zo’n onzekere en dreigende
gezamenlijk nieuwe slachtoffers of misschien zelfs doden
thuissituatie is het moeilijk om zelf op een veilige manier
te voorkomen.
hulp en erkenning te krijgen. Overkoepelende gevoelens
Shantie Singh, schrijver en bestuurskundige heeft
van boosheid en eenzaamheid maken het met name
onlangs de roman De Kier uitgebracht. Het boek gaat over
moeilijker.
de kracht van verborgen vrouwen, de stille heldinnen,
de overlevers.
In een interview met Trouw over de zogenoemde
problematiek en solidariteit schrijft zij: “Ik heb het gezien.
Het kan. Maar er is nog een lange weg te gaan.
Er moet in brede zin een gesprek gevoerd worden over de
samenleving die we hebben gecreëerd, een samenleving
met bepaalde schadelijke gedachten over mannelijkheid
en vrouwelijkheid. Ik probeer het vuur te kanaliseren door
boeken te schrijven zoals ‘De kier’, dat gaat over vrouwen
die onder de radar van officiële instanties blijven, of te
bedenken welk beleid we in onze gemeente kunnen voeren.
Maar het begint vaak al bij iets simpels. Luisteren. Iets
zeggen waardoor die ander weet: ik ben niet de enige op de
wereld die zich zo voelt.”
Er zijn gelukkig meerdere creatievelingen zoals
Shantie Singh die ons inspireren om ons bewuster te zijn
van ons gedrag en wat zich afspeelt in onze omgeving.
Als kunstenaar met een focus op tekenkunst in het
bijzonder, uit ik me bijvoorbeeld – afhankelijk van het
concept – ook door middel van sculpturen en schilderijen.
Ik portretteer vooral (gevolgen van) voorvallen zoals
onderdrukking, misbruik en verlangen naar vrijheid.
Mede dankzij persoonlijke ervaringen. Hiermee streef ik
ernaar om kijkers op creatieve wijze te confronteren met
de problematiek rondom seksueel misbruik en huiselijk
geweld. Want juist in deze tijden met lockdowns en
quarantaines, ben ik ontzettend dankbaar dat ik niet meer
vast zit in hetzelfde huis met mijn abusers.
Organisaties
Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers
van huiselijk geweld vanaf 1 mei 2020 bij de apotheek
een melding doen van huiselijk geweld.
1.
Veilig Thuis 0800-2000 Bel gratis ( anoniem ) 24 uur
per dag. Ook bereikbaar via chat.
2.
Blijf Groep 088 234 24 50 Blijf Groep biedt hulp aan
alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en
kinderen.
3.
Centrum Seksueel Geweld 0800-0188 Bel 24 uur per
dag. Bellen en chatten is gratis.

Binnen culturen waar familie-eer een grote rol speelt kan
het vrijgeven van informatie risicoverhogend zijn en directe
consequenties hebben.
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“Cheer Up”, Graphite on paper.
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Instagram.com/deniseadmiraal
Instagram.com/_unfortunatelypeanutbutter
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Denise Admiraal
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Kristel Anna Frich

‘WAT KUNST
KAN

BETEKENEN
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EN
DE MENTALE
GEVOLGEN
Instagram.com/dididipop
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Diana Hoilu Fradique is freelancer op het gebied van projectontwikkeling,
onderzoek en fotografie.

VAN EEN
VOOR
EENZAAMHEID PANDEMIE’
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In de huidige tijd is het maken van menselijke connecties
niet vanzelfsprekend en dat heeft zorgelijke consequenties. Met name door het gemis van contact, spontaniteit
en zekerheid, vinden veel Nederlanders het leven sinds de
coronacrisis minder leuk, blijkt uit een panelonderzoek van
EenVandaag dat in september is uitgevoerd. De meerderheid, 60 procent, van de ondervraagden heeft aangegeven
last te hebben (gehad) van psychische klachten, waaronder
ook eenzaamheid is geschaard in het onderzoek. Jongeren
tot 35 jaar ondervinden de grootste mentale klap: maar
liefst 74 procent ondervindt mentale klachten en 38 procent voelt zich eenzaam. In een ander rapport, waarvan het
onderzoek in maart is uitgevoerd door I&O Research en de
Universiteit Twente, wordt verklaard dat jongeren zich eenzamer voelen dan andere leeftijdscategorieën omdat zij de
grootste veranderingen in hun sociale activiteiten ervaren.
Als 25-jarige behoor ik tot de categorie die het hardst
geraakt is. Ja, ook ik heb mij op momenten eenzamer
gevoeld dan voorheen en ben door een aantal mentale dips
gegaan de afgelopen tijd. Maar onlangs bereikte ik ook een
persoonlijke mijlpaal die nog meer ‘omg, volgens mij ben ik
nu volwassen’ schreeuwt dan het stressen om rekeningen
en enthousiast worden van een saunabon: ik kocht mijn eerste kunstwerk. Geen print, daar had ik er al meerdere van
hangen – waaronder van Khadouj Barghout, die ook aan dit
magazine heeft gewerkt! – nee, een origineel werk.
Eigenlijk zie ik het meer als een betaalde adoptie dan
het aanschaffen van een voorwerp. Het gaat toch vaak om
de gevoelsmatige baby van een kunstenaar. De uitwerking
van de menselijke kunde van een ander persoon die stiekem elke keer een beetje verdrietig wordt wanneer een creatie de deur uit gaat.
Toen ik de dop van de verzendkoker open popte en vervolgens het stevige A3-papier uitrolde – met daarop het
abstracte beeld van drie buitenproportionele mensjes, een
kopje met twee palmbladeren erin en een banaan – zag ik
ook een boven haar werk zwoegende illustrator voor me.
Het leek net alsof ik een hand boven alle stift- en potloodstrepen zag bewegen. Twee dunne streepjes vielen mij specifiek op. Duidelijk ongelukjes, gezien hun afwijkende kleur
en richting. Misschien gebeurde dat wel toen de tekening al
afgerond was en hebben ze geleid tot een staat van, wat mij
betreft onnodige frustratie; ze maken het werk juist menselijk. Ik voelde gelijk een connectie met de maker, terugdenkend aan de keren dat mij hetzelfde is overkomen bij het
tekenen.
Elke keer wanneer ik actief naar het kunstwerk kijk,
geeft het mij een warm gevoel. En dat is slechts een klein
voorbeeld van de positieve effecten van kunst in deze warrige tijden van sociaal-fysieke schaarste. Volgens Alongkorn
Parivudhiphongs, verbonden aan de Chulalongkorn
Universiteit in Bangkok, kunnen muziek en andere vormen
van artistieke expressie helpen om een gevoel van gemeenschap en verbondenheid te creëren tijdens de COVID-19pandemie. Het zijn krachtige manieren om waardering en
dankbaarheid te uiten en zorgen voor verlichting bij angst
en onzekerheid.
Er zijn natuurlijk vele soorten kunstuitingen en nog veel
meer manieren om daarnaar te kijken of er zelf actief in
te zijn. Daarom vroeg ik vier twintigers naar hun mentale
gesteldheid, of zij zich eenzamer voelen in coronatijd en hoe
verschillende kunstvormen hen daarbij helpen.
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Afsaneh, 28 jaar, freelance fotograaf

Suzanne, 25 jaar, trainee informatiemanagement
‘Kunst helpt mij zeker bij het tegengaan van een
eenzaam gevoel. Hoewel ik net voor de uitbraak van corona
ben gaan samenwonen met mijn vriend en ik al gewend
was om met mijn ouders en zusje te FaceTimen, die aan de
andere kant van het land wonen, ben ik ook naar manieren
gaan zoeken om eenzaamheid verder te voorkomen.
Zo ga ik de laatste tijd weer veel vaker naar musea
toe met vriendinnen, aangezien we niet naar een café
of restaurant kunnen gaan. Zonder alle toeristen zijn de
musea lekker rustig en kan je echt de tijd nemen om naar
de kunstwerken te kijken. Een museumbezoek is een mooie
uitkomst om toch ergens af te kunnen spreken – en een
ontmoetingsplek met toiletten. Niet geheel onbelangrijk
natuurlijk, haha! Ik overweeg daarom om de museumkaart
weer aan te schaffen.
Kunst is voor mij altijd belangrijk, maar in tijden van
crisis kan het echt als een toevluchtsoord dienen. Door
creatief bezig te zijn of kunstvormen tot je te nemen, kan je
even ontsnappen aan je zorgen en de dagelijkse realiteit. Ik
kan mezelf echt helemaal verliezen in kunst. Eigenlijk nog
meer wanneer ik zelf aan het schilderen ben, dan wanneer
ik naar het werk van een ander kijk.’
(Melvin, 25 jaar, CSR consultant duurzame energie)
‘Tot zover voel ik mij niet per se meer eenzaam door
de corona-maatregelen. Dat komt ook wel omdat ik nooit
alleen ben, want ik woon samen met mijn vriendin. Ook zijn
we laatst verhuisd en wonen we nu dichterbij mijn vrienden,
waardoor ik hen ook weer vaker kan zien. Maar ik merk
wel dat ik gaar word van de hele dag thuiszitten. De laatste
tijd houd ik mij ook bezig met traden op de aandelenmarkt,
veel analyseren van prijzen en grafieken enzo, wat best voor
wat mentale verwarring kan zorgen.
Op dat soort momenten helpt het mij om te ontspannen.
Ik ben zelf niet artistiek, maar maak wel graag gebruik
van de creativiteit van anderen om tot rust te komen. De
simpele schilderijtjes en beeldjes die we thuis hebben
staan geven bijvoorbeeld een kalmerend gevoel. Toevallig
heb ik afgelopen week wat decoratie gekocht voor mijn
kantoor, waaronder een bronzen beeld en een zwevende
maanlamp. Daar kan ik mezelf helemaal op blindstaren en
daarna kan ik er weer tegenaan.’

‘De coronatijd heeft mij hard geraakt. Ondanks dat
ik goed alleen kan zijn ervaar ik het wegvallen van close
menselijk contact als een groot gemis. Vooral met mijn
familie, die woont in Drenthe en we bellen dagelijks, maar
omdat ze tot de risicogroep behoren kunnen we elkaar
nauwelijks zien.
Ook in mijn werk zie ik de gevolgen. Ik ben fotograaf
en mijn beroep is lastig uit te oefenen onder de contact
beperkingen. Ik merk dat mensen voorzichtiger zijn met
het boeken van een shoot, waardoor ik dit jaar aanzienlijk
minder klussen heb gehad. Daarnaast haal ik veel inspiratie
uit ontmoetingen met anderen, dat staat voor mij centraal
in fotografie, maar ook dat is door de corona-maatregelen
belemmerd. Ik denk dat ik mede daardoor tijdens de eerste
golf een grote creatieve blokkade in mijn persoonlijke
fotografieprojecten ervaarde.
Toch hangen er ook positieve gevolgen aan dit
alles. Minder werken betekent meer tijd voor mezelf,
waardoor mijn relatie met abstracte schilderkunst weer is
aangewakkerd. Mijn kwast had ik lang geleden neergelegd,
maar dit jaar heb ik die weer opgepakt en een nieuw leven
ingeblazen. Sindsdien ben ik niet te stoppen.
In de zomer verzamelden bekende en onbekende
buren zich al snel voor mijn stoep om samen te verven en
te chillen. Een buurman, die graffiti artist is, kreeg er lucht
van en gaf mij vier spuitbussen om mee te experimenteren.
Ik was meteen verkocht! De grootste kick heb ik ervaren
toen ik overging van canvas naar de muur. Uit het anoniem
spuiten van kleine tekeningen en teksten haal ik veel
voldoening. Een keer fietste ik langs één van mijn creaties
die op dat moment toevallig weg werd gespoten, waarna ik
twee langslopende ouderen hoorde kletsen over de quote
die ik had geschreven. Naast de verbazing over dat mijn
graffiti een ander kon raken, inspireerde het mij enorm om
te blijven communiceren via kunst. Ook in fotografie; sinds
kort gaat het beter met mijn persoonlijke projecten en ik
werk momenteel aan een serie over slaapproblemen.’

Mill, 28 jaar, secretaris examencommissie universiteit
‘Sinds corona word ik vaker dan normaal geconfronteerd
met mijn alleen-zijn. Ik ben single en woon op mezelf, terwijl
het grootste deel van mijn vrienden met een partner of met
huisgenoten samenwoont. Bovendien werk ik sinds maart
fulltime vanuit huis. Menselijk contact is doordeweeks
erg beperkt, om nog maar te zwijgen over spontane
ontmoetingen, waar ik op z’n tijd juist van kan genieten.
Die extra ‘me-time’ gebruik ik om mijn mentale
gezondheid te bevorderen. Dat deed ik pre-corona ook – ik
zit al een jaar in therapie en het gekke is dat ik sociale
verplichtingen voorheen ontweek om mentaal bij te komen.
Ik zette mij dan als het ware af tegen de sociale drukte,
maar tijdens de lockdown viel alles weg. Toen was de rust
overal en die overdonderde me. Aanvankelijk vulde ik de
sociale leegte juist op met online bijeenkomsten, maar op
een gegeven moment werkte dat niet meer voor mij.
Uiteindelijk besloot ik de rust te accepteren en het
anders aan te pakken. Ik gaf mezelf de opdracht creatieve
activiteiten te verzinnen die mij positief helpen tijdens deze
onzekere tijden, die mijn gedachten tot rust brengen en
mij nieuwe energie geven om aan mezelf te werken. Het
volgende heb ik ondertussen geïmplementeerd in mijn
dagelijks leven:
1.
Bij het wakker worden lees ik minimaal één hoofdstuk
uit een boek (ik zit nu ook bij een boekenclub).
2.
Op mijn 14de moest ik stoppen met pianoles, maar
pas geleden heb ik mijn oude keyboard bij mijn moeder
opgehaald en ben ik YouTube-lesjes gaan volgen.
3.
Ik heb een Cinevillepas genomen en ga één keer per
week naar de bioscoop.
4.
Ik wandel regelmatig met een vriend of vriendin in een
park. Dat klinkt niet heel creatief, maar ik gebruik deze
kans om samen te brainstormen over verschillende
dingen in mijn leven.
5.
Ik ben vrijwilliger geworden bij verschillende
maatschappelijke initiatieven. Zo was ik chatvrijwilliger
bij een Lhbti+-steunpunt voor queer mensen die
zich eenzaam voelen tijdens de pandemie en heb
ik meegedaan aan een brainstormsessie van
het Compagnietheater over het redden van het
Amsterdamse nachtleven.
Nu ben ik actief bij Zetjein, een initiatief om racisme,
discriminatie en gelijkwaardigheid meer bespreekbaar
te maken op scholen door het opzetten van lesplannen.
De activiteiten helpen mij enorm en hebben mij in contact
gebracht met gelijkgestemden. Zo voel ik mij een stuk
minder eenzaam.’
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instagram.com/acitymadebypeople

‘COLLECTIEVE
VRIENDSCHAP
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Het fysiek ondernemen van activiteiten wil wat lastig zijn de laatste tijd, waardoor de rol van een vriendschap
ook kan veranderen. Onderdeel zijn van een collectief of community waarbij je een gezamenlijk doel voor ogen
hebt geeft kracht en vriendschap. ARTHOOD vindt het belangrijk om gemeenschappelijke waarden en interesses
te kunnen blijven delen. Onlangs werd Kristel Anna, co-founder van ARTHOOD uitgenodigd om hierover te
praten tijdens een City Talk van platform A City Made By People. Tijdens deze talk werd het vraagstuk ‘Hoe is
vriendschap veranderd tijdens de pandemie?’ behandeld.
A City Made By People begon in Amsterdam als een ‘meet-a-local’ service voor toeristen,
maar inmiddels focust het zich ook meer op inwoners. Oprichter Robin heeft als
missie om steden menselijker te maken; we worden volgens hem teveel gedreven door
consumptie, hotspots, koffietentjes en carrotcake. Maar wie zijn die mensen die dit
allemaal maken en hiervoor zorgen? Door middel van een internationaal netwerk van
steden en online content probeert A City Made By People inwoners te activeren om zich
in te zetten voor hun eigen stad en een betere leefomgeving te creëren. Dit doen ze nu
voornamelijk online omdat er minder fysieke activiteiten plaats kunnen vinden. City Talks
is één van deze online-uitingen – een doorlopende reeks van een online Q&A serie. Elke
maand staat één onderwerp centraal dat wordt besproken met woordvoerders vanuit
verschillende wereldsteden.

Amsterdam Made By People nodigde ARTHOOD uit om in gesprek te gaan over
de betekenis van vriendschap.

Zowel deze talk over vriendschap als voorgaande
talks zijn in het Engels terug te zien op

IN STEDEN
WERELDWIJD’

www.acitymadebypeople.com/city-talks
of op hun IGTV.
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Instagram.com/elizabethplokker

Instagram.com/theconsciousclub

‘SPIRITUALITEIT
EN GELOOF
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ARTHOOD ging al eerder in gesprek met The Conscious Club over leven vanuit
het hart. Nu spraken wij met Elizabeth Plokker over het hebben van een
houvast, religie en de noodzaak van een collectief gedachtegoed wanneer we
spreken van mentale gezondheid.

BELANGRIJK
BIJ
EENZAAMHEID’

Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen maanden bij The Conscious Club?
Wij hebben van dichtbij kunnen zien wat de impact van de corona-maatregelen zijn op onze community. Het diverse
programma dat we aanbieden, met onder andere ademhaling, yoga, meditatie en sound healing, is speciaal afgestemd
om het immuunsysteem een boost te geven en stress te verminderen. Het geeft je een moment van bezinning als de
wereld om je heen in een staat van drukte of chaos verkeerd. Als de grond onder je voeten vandaan gehaald wordt, ga je
automatisch op zoek naar iets waar je je aan vast kan houden. Het is fijn om, wanneer alles dat je kent verandert, er toch
nog iets van een houvast is. The Conscious Club is die plek. En die plek willen wij ook altijd voor iedereen zijn.
We hebben geleerd dat ons prachtige programma – de inzichten die we hebben vergaard over de jaren, over het
ecosysteem en over gezond en gelukkig leven – een deel van onze waarden en normen zijn geworden. Sterker nog:
het is onze geloofsovertuiging.
Waarom is dit belangrijk en vooral nu?
De impact van corona heeft ons doen realiseren dat onze plek en het werk dat we doen onmisbaar
zijn in tijden van angst, stress en onzekerheid. Ik denk dat we in een tijd zijn gekomen waarin we meer
mogen kijken hoe we vanuit het hart kunnen leven – in verbinding in plaats vanuit polarisatie. Dat we
vanuit een gezonde basis in onszelf, ook meer ruimte mogen voelen om naar het grotere plaatje te
kijken zodat we de wereld gelijkwaardiger in kunnen delen dan we nu doen. Vanuit die visie is Church
of The Heart geboren, onderdeel van mijn stichting Building A Better Planet. Een fundament waarop
we samen een nieuwe wereld kunnen bouwen; een basis waar we ons allemaal goed bij voelen.
Eentje die niet alleen financieel dienend is voor een handvol multinationals.
Hoe kan spiritualiteit helpen bij eenzaamheid?
De meeste mensen zijn niet gemaakt om alleen te leven: we hebben menselijk
contact nodig. De maatregel om afstand te houden heeft diepe impact op ons
welzijn. Persoonlijk contact hebben we nodig voor gelukshormonen maar ook
om simpelweg te kunnen overleven. Bij ons komen mensen samen, ontdekken
ze op hun eigen manier hun eigen kracht en creëren ze weerbaarheid bij
tegenslagen. Kortom, hier werken we aan een gezond en gelukkig leven.
Dit is meer dan ooit nodig.
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Instagram.com/theconsciousclub

‘C, B &

Instagram.com/elizabethplokker

Nuri Golightly is fotograaf, kunstenaar en antropoloog, geboeid door lijnen, licht
en patronen om haar heen.

GO-LIGHTLY’
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Instagram.com/mrleevelsays

‘NU WE STIL
STAAN

Instagram.com/estrelladewi

Tijdens quarantaine werkten wij vanuit onze community met een
weekthema. Uiteindelijk hebben we wat werk verzameld wat je terug kunt
zien in onze online gallery video. Spoken word door Estrella Dewi de Graaf,
en video door Robin Leevel.

BEWEEGT 		
ALLES’
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Nu we stil staan
Nu we stil staan voel ik dat alles beweegt
Ik vol overtuiging leef tussen de pauze van de in en uit
adem van de wereld om mij heen
Die trandenceert en transformeert
En al het oude
De rug toe keert
Ik geraak
Tussen schip en wal
Wanneer ik tussen twee werelden val
En met oude patronen de draak steek
Zelfspot is in deze tijden ook
Een groot
Genot
Nu we stil staan voel ik dat allesbeweegt
Dat ik ronddraai en centrifugeer
En het laatste restje weerstand
Uit mij wordt gewrongen
Tot de droge rust achterblijft
Als een welkom residu
Wat blijft kleven aan de wanden
Van mijn hart
Hoogwerkers vangen veel wind
Maar terwijl ik hoog werk
En hoop werf

Beweegt

Spoelt de wind mijn donkere dagen weg
als as
Herrezen uit het geraamte van mijn
vroegere referentiekader
De giften van mijn moeder aarde en
tijdvader
En verder een cadeau van mijn Intuïtie
Nu we stil staan voel ik dat alles

Ik tol van extase rondjes om mijn as
				
En laat mij vol liefde

Dankbaar

Achterover vallen
				In het gras
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ONLINE
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GALLERY

‘NU WE STIL
STAAN
BEWEEGT 		
ALLES’

PLAY VIDEO
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‘GEDICHTEN 			
									DOOR
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“Kun je concreet zijn als je droomt? Overal en nergens blijven en toch mezelf hier vinden.
Ik vind van wel, maar laat me je niets vertellen. Lees of liever dans.. mee langs oevers
van vertrouwen. Laten we bewegen langs de toppen, zodat we samen kunnen bundelen.
Ik hoor het en ik hoor jou ook, maar wie zegt dat het zo hoort? Want het punt is, dat ik in
komma’s wil leven. Doen en daarna pas voelen dat ik durfde.. of eigenlijk niet.

Instagram.com/ lo.baas

- Restanten van een onschuldige dans,
die vandaag houvast geven.Misschien
is het aan ons om groots te bewegen nu

Loraine Baas (31) is een creatieve generalist. Ze gelooft dat we een mens en
milieu bewuste wereld kunnen creëren vanuit verwondering, nieuwsgierigheid
en visualisatie. Ze nodigt uit om (w)(m)eer te verbinden met onszelf en de
wereld om ons heen. Wat is jouw eerlijk en duurzaam verhaal? Ze luistert maar
wat graag.

Want lange halen zorgen voor een zachte val
Kijk ondanks de broze bodem maar omhoog
naar de zichtbaar geworden liefde van toen
Er is nog zoveel niet gezien, nog zoveel om
te vertrouwen. Pas als we stil durven zitten,
horen we de klanken van morgen
Met dezelfde warmte die de maan doet smelten,
veegt de zon haar ochtend tranen weg
Ze verlicht de onvermijdelijkheid
van ontwaken, wanneer ik
de toekomst naast me neerleg
Dromen worden uit m’n ogen
gewreven, terwijl
het zoute licht me kust
Op zoek naar stilte
Proef ik leegte
Vind ik rust

LORAINE’
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Q		
UARANTAINE
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Ik moet dingen doen
Ik mag deze tijd niet verspillen.
Het is keihard falen, als ik niks doen zou willen.
Maar falen is waar we het allerbeste door leren,dus ik doe
helemaal niets en leer dat te accepteren.

Instagram.com/ richardfranchimon

Nooit.
Dacht ik hier echt bij na.
Tot ineens, uit het niets,
het niet meer kan.

Richard Franchimon doet van alles, maar probeert daarin vooral gelukkig te
zijn. Geluk dat nu voortkomt uit zijn werk als personal trainer, acteur en model.
Maar ook zijn creatieve uitlaten als schrijven, musiceren en creëren.
De volledige verhalen zijn te vinden op de community pagina van onze website
www.arthoodcollective.com

SCHR			
IJFSELS

Geluksmomentjes deden mij zorgen vergeten.
Momentjes die even niet meer mogen.
De zon schijnt op mijn gezicht.
De kleine momenten tellen nu.
Meer dan ooit.
Daar mag ik nu best wel eens om denken.

Ik wilde schrijven over lente
Ik wilde schrijven over liefde
Ik wilde schrijven over hoe ik droomde
van weer verliefd worden.

Nee dit jaar zijn we allen iets meer alleen.
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Eenzaamheid betekent voor mij ‘uit verbinding zijn met…’.
En ik moet eerlijk bekennen: dat voelt niet fijn. Want vaak
vindt deze disconnectie plaats met geliefden zoals familie,
vrienden of bijvoorbeeld je geliefde. En juist in een periode
waarin we nauwelijks contact hadden met de rest van de
wereld kan zo’n disconnectie akelig voelen. Het werd naar
mijn gevoel juist versterkt omdat je niet snel even langs een
vriend of vriendin fietste om het te bespreken. Gesprekken
vonden plaats over de telefoon en via het scherm. Ik naar
oplossingen, maar die bleven voor mijn gevoel uit tijdens de
lockdown (lees: ik pakte de kansen niet aan).
Verbinding blijkt een cruciale noodzaak te zijn. In ons
bestaan en in onze omgang met anderen – maar ook met
onszelf. Ben je niet meer in verbinding met jezelf, dan wordt
het nog lastiger om die verbinding ook met anderen te
voelen.

KUNST’

Nicole Gigatti

Begin september opende Rouymane Schepers van Leren van Kunst een
virtuele Kunst Museum. Loop rond, laat je verwonderen en kom in verbinding
met jezelf en elkaar!

Link gratis museumticket: https://lerenvankunst.nl/arthood-museum

Instagram.com/lerenvankunst.nl

‘EENZAAMHEID
EN

“Voel jij je wel eens eenzaam en hoe ga je daar mee om?”
Deze vraag werd mij laatst gesteld. Ik moest even bij mezelf inchecken of en wanneer
ik mij voor het laatst eenzaam heb gevoeld. Waren dat hele donkere momenten of was
deze eenzaamheid aanwezig naast het bestaan van een druk, gelukkig gezinsleven?
En hoe was dat tijdens de lockdown afgelopen maanden? De momenten die ik heb
kunnen vinden zijn schaars, maar zeker aanwezig. Ook als ik fysiek wel omringd ben door
geliefden en ook zeker tijdens de lockdown periode. Juist in deze periode…

Lerenvankunst.nl

Kunst is hierin mijn houvast. Ik bezocht aan het einde
van de lockdown cultuurcentrum Het HEM. Ruim twintig
kunstwerken, uitgekozen door Maarten Spruyt, waren te
zien in de 200m lange tunnel, een voormalige schietbaan.
Mijn emoties van alledag – of weggestopte emoties – blij
en verdrietig, verwerk ik door het kijken naar kunst. Door
het delen van mijn ervaringen ontstond er verbinding: met
geliefden, met volgers van Leren Van Kunst, met mezelf.
Daarom is het belangrijker dan ooit: Kunst Verbindt!
Door naar kunst te kijken, te associëren, je te verwonderen
en verhalen te delen kun je niet anders dan ademloos
luisteren, vragen stellen en dankbaar zijn dat je elkaars
verhalen mag aanhoren. In een tijd waar thuiswerken ons
verlangen tot verbinding aanwakkert, is het kijken naar
kunst een mooie gelegenheid om dat verlangen ook gehoor
te geven. En inmiddels ben ik erachter dat je ook digitaal
die verbinding kunt creëren!

Instagram.com/deniseadmiraal
Instagram.com/_unfortunatelypeanutbutter
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Denise Admiraal
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Sanne Frich
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Identiteit
Paul Verhaeghe
De Creatiespiraal
Marinus Knoope
Dingen die je alleen ziet als je er
de tijd voor neemt
Haemin Sunim
Verslaafd aan liefde
Jan Geurtz
Omwenteling
Jan Rotmans
Sapiens
Yuval Noah Harari
De meeste mensen deugen
Rutger Bregman
Wij bepalen de toekomst
Tom Rivet-Carnac
Hoe gaan we dit uitleggen
Jelmer Mommers
Een compleet nieuw brein
Daniel H. Pink
Conscious Capitalism
John Mackey, Raj Sisodia
De kracht van kwetsbaarheid
Brene Brown
Ongetemd leven
Glennon Doyle
CHOWA
Akemi Tanaka
The Mind Illuminated
Culadasa
The Chimp Paradox
The Mind
Samen
Richard Sennett

Sergio Orfeo

Sergio Orfeo
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Heeft DE VOUWKRANT jou geholpen of gestimuleerd en ben
je benieuwd naar de 2e editie? Help ons dan met een kleine
financiële bijdrage.
ARTHOOD streeft naar een wereld waar welvaart niet ten koste
gaat van welzijn en waar menswaarden belangrijker zijn dan
systeemwaarden. Vanuit deze missie zijn wij DE VOUWKRANT
gestart. In de huidige tijdsgeest ligt een kans voor ARTHOOD
om op grotere schaal maatschappelijke verandering teweeg
te brengen door uit te breiden naar een creatief en educatief
platform. Hierbij zal de focus liggen op het delen van kennis en
skills én het stimuleren van het belang van creativiteit en kunst
bij sociaal maatschappelijke kwesties. Wij kunnen hierbij alle
financiële hulp goed gebruiken.
Wil jij ons helpen? Doneer dan via deze link:
www.arthoodcollective.nl/vouwkrant
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