
BlueMonday

E
en vrienddeedals
trainer ooit eenklusbij
eenoverslagbedrijf in
deRotterdamsehaven.
Omdebedrijfscultuur
tedoorgrondenklom

hij inde vroegeochtendachter een
kraanmachinist aannaarboven, het
wasbeginwinter, guur endonker.De
mandeedniets andersdan foeteren:
dat zíj al hetwerkdedenendehoge
herenhet geldopstreken, dathet
havenpensioenfondshemeenpoot
uitdraaide.Hij teldededagenaf.
Een tweedekraanmachinist, opeen
volgendekraan, zat ook vlak voor zijn
pensioen.Hij antwoordde rustig op
vragen.Tothij zei: ‘Numoet je even
jemondhouden.’Hij zettedekraan
stil enwachtte. Langzaamdeedhet
daglichtdeduizenden lichtjes inde
haven verbleken. ‘Mooihè?’ zei hij.
‘Dat zal ikmissen.’
Hoekonhetdat tweemannen

diehetzelfdehaddenmeegemaakt
daar zo verschillendop reageerden?
Hoekondeeen slechts zwartgallig
zijn, terwijl de anderde zonnog zag
schijnen?
Komendemaandag ishetBlue

Monday, dedeprimerendstedag van
het jaar.Het klinkt als eenmarketing-
uitvinding in lijnmetBlackFriday,
metde farmaceutische industrie als
verdachtebron. Inwerkelijkheid ligt
er een formule vandeBritsepsycho-
loogCliff Arnall aan tengrondslag,
waarin factorenalshetweer enhet
breken vangoede voornemenseen
rol spelen.Maarwetenschappelijk on-
derbouwd ishet allerminst.Navraag
bij zelfmoordpreventieplatform113
leert dat erweliswaar eenpiek is in

dehulpvraag enhet aantal zelfdodin-
gen vlaknade feestdagen,maardat
januari gemiddeldgenomengeen
slechteremaand isdanandere.
Kul ofniet, hetmooie vaneendag

met eennaamisdat er terugkerend
aandacht voor is. Zowordt sinds
enkele jarenopBlueMondayhet
Depressiegala gehouden, een theater-
avondomhet stigmaopdepressie te
doorbreken.CabaretierMarjolijn van
Kooten, te gast tijdens eerdere edi-
ties, snijdt degrotemisvatting inhaar
nieuwste show, Ik ziedebuialhangen,
scherpaan. ‘Tegen iemandmet een
gebrokenbeenzeg je tochookniet:
“Maarprobéér je erwel op te staan?
Het is ookeenkwestie vanwillen,
hè!”’ En: ‘Een lichamelijke aandoe-
ningoverkomt je eneenpsychische
aandoeningdóé je.Kennelijk.’
Maarmetwilskracht alleenben

je erniet. Enhoehet levener objec-
tief gezien voor staat, doet er bij een
depressie geendonder toe.Hetdeed
meeraandenkenhoe ik enige tijd
geledenbijmijnoudershuildeomde
scheidingenmeer.Weinigkonme
opbeuren, totmijn vader zei: ‘Jewordt
heusweer gelukkighoor.’Mijn tranen
stoptenopslag. Ik, ongelukkig?Hoe
kwamhij daarnoubij? Ikwas vanal-
les, bij vlagen. Intens verdrietig, inpa-
niek,woedend, lamgeslagen,hyper,
somber. En ja, het zicht opalleswat
ernogaanmooiswas,werdmesoms
evenontnomen.Maarongelukkig?
Verdriet of somberheid is geende-

pressie.Depressie is een ziekte. Een
basaal geluksgevoel is geen verdien-
ste,maar eengroot geluk.

BrendavanOsch

Hoehet leven er objectief gezien voor staat,
doet er bij een depressie geen donder toe
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