Nu zie je
het opeens
Het gejaagde
leven komt
tot stilstand
(en dat is bij
vlagen heerlijk)
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H

oe langer een geluid duurt, hoe
minder je het hoort. Het maakt
niet uit hoe irritant het is. Een
luidruchtige vliegtuigmotor,
een stofzuigende huisgenoot,
een buurman met een klopboor: al snel wordt het ruis waar je mee leert leven.
Maar als het rumoer stopt, merk je pas dat je
er toch last van had. Als de buurman na een uur
ophoudt met boren hoor je ineens de stilte,
merk je dat je eigenlijk al de hele tijd met opgetrokken schouders zat, zucht je soms zelfs even
van opluchting.
Zo voel ik me de laatste weken. De ruis is
door de lockdown in één klap uit het leven verdwenen. Af en toe betrap ik mezelf op een rare
gedachte: ik vind het bij vlagen heerlijk.
Geen misverstand: corona is een ramp. Ik
heb zelf ook kokhalzend van de zorgen mijn
Twitter-nieuwsfeed gelezen , en ik realiseer me
heel goed dat ik geen kapper, kroegbaas of ICpatiënt ben. Natuurlijk is het een privilege om
even lekker over deze situatie te filosoferen,
terwijl duizenden anderen hun baan verliezen
of zelfs vechten voor hun leven.
Maar des te belangrijker om juist nu de lichtpuntjes te blijven zien. Want wat als quarantaine ons óók kan leren dat geluk anders werkt
dan we massaal dachten? Dat er andere wegen
naar een fijn leven bestaan dan de uitgesleten
olifantenpaadjes waar we met zijn allen tegelijk overheen probeerden te lopen.
Geluksonderzoekers maken onderscheid
tussen twee soorten levensgeluk. De eerste is
geluk in het leven: dat is het geluk dat je krijgt
van zoveel mogelijk leuke activiteiten, fijne
emoties, mooie gebeurtenissen, en van zo min
mogelijk negatieve emoties en gebeurtenissen.
Geluk in het leven is een optelsom waarbij je de
slechte dingen aftrekt van de leuke dingen.
De tweede soort geluk is het geluk met je leven. Dat is hoe tevreden en vervuld je bent met
het leven dat je leidt. Dat geluk komt van een
dieper besef dat je leven zinvol en goed is. Dat
geluk is veel moeilijker te kwantificeren.
Die twee soorten geluk hoeven niet per se samen te gaan: ouders van jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld tegelijkertijd ongelukkig zijn
ín hun leven vol slaapgebrek, maar zo zielsgelukkig mét hun leven dat ze nooit meer willen
ruilen.

G�E�LU�K�Ons drukke bestaan is door

de coronacrisis tot stilstand gekomen.
Dat heeft ook zo zijn voordelen.
Tekst�Wouter�van�Noort

fect: „Over mijn oude kamerjas was ik de absolute heerser, maar de nieuwe heeft mij tot slaaf
gemaakt.”
We moeten het door de quarantaine weer
even doen met onze oude kamerjas. In die zin
is het ook de ultieme test of het minimalisme
dat de laatste jaren zo populair is, meer is dan
een passerend lifestyle-trendje. Heeft het echt
geleid tot een betekenisvolle, andere houding
ten opzichte van de zucht naar gaver, groter,
geiler?
Hoe dat ook uitpakt, zeker is dat de Japanse
opruimgoeroe Marie Kondo de geesten onbedoeld rijp heeft gemaakt voor deze quarantaine. We moeten nu massaal winkelen in onze eigen kast, shoppen in ons bestaande leven, terwijl we bewuster dan ooit de vraag stellen:
Does it spark joy?
En het antwoord is misschien wel verrassend
vaak ja over wat nu overblijft en nee over wat
nu wegvalt. Meer tijd doorbrengen met gezin?
Ja. Kopjes koffie met vage nieuwe LinkedIncontacten? Mwa. Dagelijks heen en weer naar
kantoor? Hell no. Misschien is het dan ook tijd
om die activiteiten op z’n Marie Kondo’s plechtig te bedanken voor hun diensten en ze vervolgens rücksichtslos weg te gooien.

De lente kunnen ze niet annuleren
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Het Diderot-effect
Geluk in je leven is een stuk moeilijker geworden in quarantaine. Geen bewegingsvrijheid,
familiebezoeken, vrienden, terrassen, festivals, voetbalwedstrijden: dat is allemaal niet
bepaald gunstig voor de optelsom. Maar voor
de tevredenheid met je leven kan de quarantaine juist goed uitpakken.
Eén belangrijke reden: de quarantaine leert
je te willen wat je hebt in plaats van te hebben
wat je wilt. De maatregelen maken zo een einde aan een effect waarvan filosofen en geluksonderzoekers al eeuwen weten dat het mensen
minder gelukkig maakt met hun leven: het Diderot-effect.
De Franse filosoof Denis Diderot had in de
18de eeuw een behoorlijke naam opgebouwd
als schrijver, maar leefde een bescheiden leventje. Hij beschrijft in het essay ‘Treurdicht op
mijn oude kamerjas’ hoe dat drastisch veranderde toen hij een cadeau kreeg waar hij in eerste instantie blij mee was: een scharlaken kamerjas. Een sjiek ding dat eigenlijk niet paste
bij zijn simpele garderobe en inrichting. Zodra
hij de jas aantrok werd hij ontevreden over de
spullen die hij al had. Hij verving zijn oude rieten stoel voor een exemplaar van Marokkaans
leer, zijn gammele bureau werd vervangen
door een dure schrijftafel, gipsen beeldjes die
hij van een vriend had gekregen moesten wijken voor een marmeren beeld van Venus, enzovoort. In het essay beklaagt hij zich over dat ef-

Quarantaine
dwingt de
blik naar
binnen,
dichterbij,
rustiger

Natuurlijk voelt het de laatste tijd af en toe alsof er een heel jaar is geannuleerd. 2020 gaat
hoe dan ook de geschiedenisboeken in als het
jaar zonder feest en vakantie. Maar ook zonder
feest en vakantie blijft er veel moois over. Kunstenaar David Hockney deelde op zijn Instagram onlangs prachtige platen van bloeiende
narcissen en andere bloemen in zijn Normandische tuin. „Vergeet niet dat ze de lente niet
kunnen annuleren”, schreef hij erbij. „De enige
echte dingen in het leven zijn eten en liefde, in
die volgorde.”
Of dat voor iedereen genoeg is, is zeer de
vraag – en Hockney heeft als duurste levende
kunstenaar makkelijk praten. Maar hoe dan
ook: de hedonistische tredmolen waarin we
steeds harder moesten rennen om dezelfde
kick te krijgen is piepend tot stilstand gekomen.
Niemand zou vrijwillig in quarantaine gaan.
En vrijwel iedereen hoopt dat hij snel is afgelopen. We hebben even geen keuze en dat is bij
vlagen onverteerbaar. Maar het fijne van keuzes moet ook weer niet worden overdreven.
Een overdaad aan keuzes leidt juist tot minder geluk, dat is de keuzeparadox waar de laatste jaren boeken over zijn volgeschreven. Een
overdaad aan opties demotiveert en verlamt.
Er is een beroemd experiment van de Amerikaanse universiteiten Columbia en Stanford
waarbij de onderzoekers jam gingen verkopen
op een markt. De ene dag kregen de bezoekers
van de kraam de keuze uit zes jams, de andere
uit maar liefst 24.
De tafel met 24 jams trok meer bekijks, maar

daar besloot de meerderheid aan die tafel om
uiteindelijk toch niks te kopen. Bij de tafel met
zes jams bleef het veel rustiger, maar daar
kochten veel meer mensen daadwerkelijk wat.
Meer opties zijn aantrekkelijk, maar werken
ook verlammend – en zorgen ervoor dat je uiteindelijk zonder jam blijft zitten.
Keuzestress was voor de coronacrisis millennial-aandoening nummer één. Veel mensen
snakken er al een tijd naar dat keuzes voor hen
gemaakt worden. Dat blijkt zelfs nog in quarantaine. We hebben alle tijd van de wereld en de
complete bibliotheek aan menselijke creativiteit in onze handpalm, maar we kijken massaal
naar The Tiger King op Netflix omdat het algoritme ons dat aanraadt. Er is geen betere remedie tegen keuzestress en fear of missing out dan
quarantaine. Je mag niks, maar je mist dus ook
niks.
Het KNMI bracht onlangs in een vrolijk persbericht naar buiten dat de seismische meetapparatuur van het instituut veel minder ruis opvangt dan normaal. Het stilvallen van het gebrom van de menselijke samenleving zorgde
voor een ongekende rust in de data. Onderzoekers waren enthousiast: ineens konden ze allerlei kleine aardbevinkjes en aardgeluiden oppikken die normaal gesproken zouden wegvallen in het rumoer. Er opende zich een totaal
nieuw onderzoeksveld.
Als ik weer eens gefrustreerd ben over de
quarantaine probeer ik zo ook maar te kijken
naar de lockdown. In plaats van naar de ruis
kun je nu luisteren en kijken naar dingen die
normaal gesproken werden overstemd. Vogels.
Mooie gevels. Bloeiende narcissen voor mijn
part. Ik heb nog nooit zoveel rustige stadswandelingen gemaakt als nu – en ontdek elke dag
wel weer een ander pareltje in de omgeving.

Van de automatische piloot af
Laatst kwam ik achter het bestaan van een
compleet park op tien minuten van het huis
waar ik al vijf jaar woon. Toen ik erover begon
tegen de buren keken ze me meewarig aan dat
ik het niet allang kende. Ik had geen idee.
Veel van de ruis die nu stilvalt is de ruis die
afkomstig is uit ingesleten patronen en gewoontes. Sommige van mijn gewoontes waren
zo dominant geworden dat mijn halve leven op
de automatische piloot draaide. We zijn de
laatste jaren volstrekt geconditioneerd geraakt
om de hele tijd hetzelfde gedrag te vertonen:
om elke vijf minuten op je smartphone te kijken, steeds weer nieuwe spullen te kopen, elke
dag te forenzen naar een ver kantoor, dagelijks
weer onweerstaanbare trek te krijgen in een frikadel als je op je vaste tijdstip langs het open
buffet van de stationswinkels loopt. Het moderne leven hangt aan elkaar van de gewoontes, compulsies, verslavingen. Er zijn nu in elk
geval minder stationsfrikadellen in mijn leven.
Het is zo: nieuwe compulsies steken net zo
goed weer de kop op (hallo doordeweekse
wijnfles, hallo Bol.com). Maar de grip van mijn
oude patronen wordt merkbaar kleiner. Misschien keek ik wel te compulsief naar buiten.
Meer, meer, meer, verder, verder, verder. Quarantaine dwingt de blik naar binnen, dichterbij,
simpeler, rustiger, beperkter.
Gedragsonderzoekers hebben ooit uitgezocht dat het vormen van een nieuwe gewoonte zo’n 66 dagen duurt. Deze lockdown duurt
waarschijnlijk minstens zo lang. Filosoof Charles Eisenstein noemt Covid-19 dan ook „een rehab die de verslavende greep van de normaliteit doorbreekt”.
Het onderbreken van een hardnekkige gewoonte maakt de compulsie zichtbaar. Als de
quarantaine straks weer opgeheven wordt,
komt vanzelf de vraag op welke routines we terug willen – en welke we liever kwijt zijn. De
quarantaine maakt mensen paradoxaal genoeg
vrijer. Vrijer om straks bewuster het nieuwe leven in te richten met minder ruis.

