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MENTALE VEERKRACHT

KEES KRAAIJEVELD

‘Je krijgt een dreun
en komt weer overeind’
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Psycholoog en filosoof Kees Kraaijeveld zou graag de mentale veerkracht
van Nederlanders groter zien. Want het aantal mensen met depressies,
burn-outs en angststoornissen rijst de pan uit. ‘Veerkracht is: je krijgt een dreun
en komt weer overeind. Bij mentale kracht sta je actief in het leven en krijg je
ook bij tegenwind dingen voor elkaar: rechtop van lijf, rechtop van ziel.’
Beneden in het Amsterdamse pand waarin De Argumentenfabriek
huist, wordt de looproute zoals het in coronatijden betaamt keurig
met pijlen aangegeven: zó loop je naar binnen, dáár is de uitgang.
Op de derde verdieping, het domein van De Argumentenfabriek, is
geen pijl te bekennen. ‘Wij geloven daar niet in’, zegt Kees Kraaijeveld, medeoprichter van De Argumentenfabriek, een organisatie
die mensen en instellingen helpt bij het reken- en denkwerk dat
ze moeten doen om tot gefundeerde strategische beslissingen te
komen. ‘Stickers op de grond zie ik als rituelen die mensen een
gevoel van controle kunnen geven. In die zin zijn ze nuttig, maar
tegen het virus beschermen ze ons niet. Dat is ook niet echt nodig:
het risico om het op te lopen is nu maar klein. De angst en zelfs woede
waarmee we op COVID-19 reageren, zijn buitenproportioneel.’

EN GETUIGEN VAN WEINIG MENTALE WEERBAARHEID, ZOU JIJ ZEGGEN?
‘Precies.’
Eind vorig jaar begon psycholoog en filosoof Kees Kraaijeveld
samen met GGZ-bestuurder Joep Verbugt de denktank Mentale
Vooruitgang, met als doel: plannen ontwikkelen om de maatschappij
mentaal weerbaarder te maken. Dat is hoognodig, vinden zij, want
in het welvarende Nederland hebben meer dan een miljoen mensen
last van angststoornissen, slikken 800.000 mensen antidepressiva
en stijgt het aantal zelfmoorden onder jongeren schrikbarend.
‘Het is een crisis, maar we kunnen er iets aan doen als we er tenminste over nadenken’, zegt Kraaijeveld, keurig op anderhalve
meter afstand. ‘Als we het bij ‘de fabriek’ over de toekomst hebben,
valt me altijd op dat mensen vrij makkelijk praten over technologische, economische en politieke vergezichten. Maar als het gaat
over hoe we ons mentaal zouden kunnen ontwikkelen, stokt de
verbeeldingskracht. Zelfs in sciencefiction, waarvan ik veel houd,
12

4 | 2020

zijn wij mensen nog steeds dezelfde chimpansees,
maar dan in een ruimteschip.’

IS DAT OMDAT WE AANNEMEN DAT DE MENS EEN
ONVERANDERLIJK GEGEVEN IS?
‘Ja. Dat wordt de human nature bias genoemd: het
idee dat er een menselijke natuur is die vastligt.
Volgens mij is dat totale onzin.’

LEG EENS UIT.
‘We zoeken nog steeds naar wijsheid bij de oude
filosofen, maar het idee dat zij dezelfde mentaliteit hadden als wij lijkt mij onwaarschijnlijk. De
kennis waarover zij beschikten en het wereldbeeld
dat daaruit voortkwam, is fundamenteel anders
dan het onze. Dat wereldbeeld staat niet los van de
manier waarop je mentaal in het leven staat.

KEES KRAAIJEVELD (49) is psycholoog en filosoof. Hij
was economieredacteur van de Volkskrant en schreef
columns voor Vrij Nederland. In 2006 richtte hij samen
met Frank Kalshoven De Argumentenfabriek op.
Samen met GGZ-bestuurder Joep Verbugt begon hij
in 2019 de denktank Mentale Vooruitgang, waarin
zij samen met mensen uit verschillende bedrijven,
kennisinstellingen, verzekeraars, universiteiten en
zorginstellingen werken aan een actieplan dat ze in
december hopen te presenteren.

‘Waarvan denk je dat je
gelukkiger wordt: van iets
voor jezelf kopen of voor
een ander?’
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‘Samen met
andere mensen
dingen doen
draagt bij aan
je welbevinden
en dus aan je
mentale kracht’

Het kan dus niet anders zijn dan dat de menselijke
psyche sindsdien is veranderd en nog steeds verandert. De human nature bias weerhoudt ons ervan
om na te denken over hoe het beter kan. De positieve psychologie, die al twintig jaar onderzoek doet
naar positieve psychologische ervaringen en eigenschappen, laat zien dat het wel degelijk mogelijk is
om je mentale gesteldheid te beïnvloeden, maar dat
is bij het grote publiek veel te weinig bekend.
Er is bijvoorbeeld een groot onderzoek gedaan
waarbij men een groep mensen twintig dollar gaf
met de opdracht: koop iets leuks voor jezelf, een chocoladetaart of wat je maar wilt. Een andere groep
kreeg de opdracht om met dat geld iets voor een
ander te kopen. Van tevoren werd aan alle deelnemers gevraagd: waarvan denk je dat je gelukkiger
wordt? Iedereen dacht natuurlijk dat de chocoladetaartgroep het gelukkigst zou zijn, maar wat bleek?
De groep die iets voor een ander had gekocht, was
achteraf gezien het gelukkigst. Dat geluk beklijfde
ook langer. Dit soort dingen zouden meer mensen
moeten weten, want daarmee kunnen we onze mentale kracht vergroten.’

slikken, vind ik niet getuigen van mentale kracht.
Te weinig in ieder geval.’

WAAR MOET JE BEGINNEN ALS JE DE MENTALE KRACHT
VAN DE SAMENLEVING WILT VERGROTEN?
‘Over het onderwerp nadenken. Het is niet alleen
een kwestie van onderwijs of van het anders inrichten van de werkvloer - het is dat allemáál. Daarom
willen we als denktank dit onderwerp hoog op de
maatschappelijke agenda krijgen en liefst ook in het
nieuwe regeerakkoord. Mensen moeten weten dat ze
net zo veel aandacht moeten besteden aan hun mentale
conditie als aan hun lichamelijke gezondheid.’

WAT BEDOEL JE MET MENTALE KRACHT?
‘Met de denktank hebben we daar een lange definitie
voor verzonnen. In mijn eigen woorden: het vermogen
om mentaal te floreren, je mentaal gezond en fit te
voelen, en om kwalitatief hoogwaardige relaties te
onderhouden. Ik zie veerkracht als een onderdeel
daarvan. Veerkracht is: je krijgt een dreun en komt
weer overeind. Bij mentale kracht sta je actief en
creatief in het leven en krijg je met of zonder tegenwind dingen voor elkaar. Rechtop van lijf, rechtop
van ziel, zoals mijn oma altijd zong.
Aan die mentale kracht ontbreekt het ons nu te
vaak, met alle gevolgen van dien. Zo komt er nu
nauwelijks verzet tegen het besluit van universiteiten en hogescholen om nog steeds alleen digitaal
onderwijs aan te bieden. Als ik student was zou ik
daartegen in opstand komen, want het slaat nergens op. Ze krijgen geen fysiek onderwijs terwijl ze
ervoor hebben betaald! Het was heel lief van hen dat
ze zich de eerste maanden van de coronacrisis zo
verantwoordelijk en braaf opstelden en in het begin
was dat ook niet zo gek, want we wisten toen niks
van dat virus. Maar nu hoeft het niet meer. Studenten zouden moeten beseffen dat deze samenleving
niet alleen van de zestigplussers is, maar ook van
hen. De gelatenheid waarmee ze het allemaal maar
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HOE DOE JE DAT?

‘Mensen
moeten net
zo veel
aandacht
besteden aan
hun mentale
conditie
als aan hun
lichamelijke
gezondheid’

‘Neem bijvoorbeeld je relaties. Hoeveel aandacht
heb je voor je vrienden? Met wie zou je meer tijd
willen doorbrengen, met wie minder? Samen met
andere mensen iets doen, praten, tijd hebben voor
elkaar - dat draagt bij aan je welbevinden en dus
aan je mentale kracht. Wat er niet aan bijdraagt, is:
ieder voor zich, niet met elkaar praten, alleen maar
in je eigen bubbel blijven hangen. Daarover zou je
beslissingen kunnen nemen en zo zijn er nog veel
meer onderwerpen.
Lichamelijke gezondheid kon ons honderd jaar
geleden niks schelen, nu is sporten haast heilig,
net als gezond eten. Een overheidsinstelling als het
Voedingscentrum vertelt dat je beter een komkommer kunt eten dan een kroket. Superbetuttelend,
goedbeschouwd, maar we pikken het. Dat is omdat
we het als waar aannemen. Je kunt inderdaad beter
een komkommer eten dan een kroket. Iets voor
een ander doen maakt gelukkiger dan iets puur
voor jezelf - dat vind ik kennis van dezelfde orde,
zeker als dat niet alleen een adviesje is van een
oude Griekse wijsgeer, maar ook door hedendaags
wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund.
Ik vind dat je mensen zou moeten helpen om

dergelijke gezonde mentale keuzes te maken. Er zou een mentaal
voedingscentrum moeten komen, dat voorlichting geeft over wat
mentaal wel en niet goed voor je is.’

MENTALE VOORUITGANG – DAT KLINKT ALSOF JE HET KUNT METEN. IS
DAT OOK ZO?
‘Zeker. Bij burgerperspectieven-enquêtes wordt altijd gevraagd
naar mentaal welbevinden. Dat daalt momenteel hard, zeker bij
mensen die laag zijn opgeleid of een laagbetaalde baan hebben.
Het kan echt beter, zeker nu we te maken hebben met de grootste
daling in het consumentenvertrouwen sinds we met meten zijn
begonnen. Dat is ook niet zo gek, want de informatie die in deze
coronatijd over ons heen wordt uitgestort is alleen maar negatief.
Dat soort somberte is heel besmettelijk.’

WAT ZOU JE DAARTEGEN KUNNEN DOEN?
‘Simpele dingen als regelmatig vertellen dat we in Nederland een
bankgarantiesysteem en hypotheekgarantie hebben. Die wetenschap helpt al, net als het overheidsbeleid dat bedrijven en zzp’ers
ondersteunt. Het mag wat mij betreft wel iets vaker hardop gezegd
worden dat we dit echt gaan overleven.
We zijn in onze hysterie geneigd catastrofaal te denken, blijkt bij
iedere crisis opnieuw.Tijdens de internetcrisis rond 2000 las je ook
in alle kranten: we krijgen nooit meer dan één procent groei, betere tijden zijn voorgoed voorbij. Het is onzin gebleken. Ja, we zitten
nu in een krimpsituatie, het voelt als een crisis en je kunt je niet
voorstellen dat het beter wordt. Maar let maar op: over drie jaar zal
alles weer anders zijn.’

EN OM DIE TIJD TE OVERBRUGGEN KAN MENTALE KRACHT HELPEN.
‘Dat denk ik zeker. Het lijkt misschien een beetje vaag omdat het
gaat over liefde, aandacht, wijsheid, onderwerpen waarvan veel
mensen denken …’

DAAR BRANDT MIJN KACHEL NIET VAN.
‘Terwijl ik denk dat op termijn je kachel er juist langer door zal
branden. Ga maar na: het is onverstandig om geen wijze beslissingen te nemen; als je weinig liefdevol met klanten en personeel
omgaat, heb je geen duurzaam bedrijf. Dat ligt toch voor de hand?
En het kost weinig. Het mooie is: de positieve spiraal is net zo
makkelijk te bereiken als die neerwaartse van ‘we hebben geen
vertrouwen meer’. Als mensen meer ontspannen zijn en meer aandacht hebben voor elkaar, verspreidt positiviteit zich snel.’

JE BENT EEN OPTIMISTISCH MENS.
‘Heel erg. Ik denk dat verbetering altijd mogelijk is. Je moet er
wel wat voor doen. En dat begint ermee dat we met z’n allen aandacht gaan besteden aan mentale kracht en de sociale kracht van
onze samenleving. Als we dat doen, gaat het beter, zowel met jou
persoonlijk als met de maatschappij.’
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