
Veertigdagentijd challenge 

Week 1 - Optimisme, kletspraatjes en ziekteverhalen 

De veertigdagentijd is officieel begonnen. En daarmee ook onze challenge om in de 
veertigdagentijd geen nieuws te volgen. Moet ik dan helemaal afgezonderd van de rest van 
de wereld leven? Natuurlijk niet! Het gaat er in deze challenge voornamelijk om om je 
aandacht te verleggen. En daar helpen bij graag bij. Of het je nu gaat om meer optimistische 
verhalen te volgen, meer oog de krijgen voor je nabije omgeving of de echte verhalen te 
horen die in het nieuws van alledag niet verteld worden. Wij hebben voor elk wat wils. 
Benieuwd wat er in het vooruitzicht ligt? Columnist Ilse Ariëns van Genoeg deed in 2015 al 
deze veertigdagentijd challenge en deed verslag. Haar columns over die ervaring lees je hier. 

Kijktip 

• Tomorrow; In deze optimistische klimaatdocumentaire wordt gezocht naar 
kleinschalige lokale oplossingen voor grote problemen. Over heel de wereld zijn er al 
genoeg initiatieven te vinden. 

Leestips 

• Weg met Eddy Bellegueule van Édouard Louis; Een socialogische roman over 
opgroeien als homoseksuele jongen in een arbeidersgezin in Noord-Frankrijk. 

• Onderschat het belang van een kletspraatje niet; Met tips om makkelijker 
kletspraatjes te maken. 

Luistertip 

• Ziek – de podcast; In deze podcast komt in iedere aflevering iemand aan het woord 
over zijn/haar ziekte en de daaraan verbonden maatschappelijke problemen. 

 

Week 2 - Verhalen die gehoord (mogen) worden 

De eerste week van de veertigdagentijd is inmiddels achter de rug. Bevalt deze challenge? 
Heb je opeens zeeën aan tijd? Wordt je geconfronteerd met je eigen nieuwsverslaving? Of 
voel je nu al de opluchting omdat je de dagelijkse nieuwsbeslommeringen niet mee krijgt? 

Hoe het ook zij, wij voeden je weer graag met nieuwe achtergrondverhalen.  

Kijktip 

• De publieke tribune; In dit programma van Human gaan bestuurders en burgers met 
elkaar in gesprek over thema’s die er toe doen. Met ervaringsverhalen en 
toelichtingen deskundigen. 

Leestips 

https://franciscaansegideonsbende.nl/acties/nieuws-of-echt-verhaal/
https://franciscaansegideonsbende.nl/acties/nieuws-of-echt-verhaal/
http://www.genoeg.nl/column/ilse-ariens/veertig-dagen-zonder-nieuws/
https://www.vpro.nl/cinema/films/film~11932860~tomorrow~.html
https://www.debezigebij.nl/boeken/weg-met-eddy-bellegueule/
https://www.trouw.nl/nieuws/onderschat-het-belang-van-een-kletspraatje-niet~bea34d3e/
https://ziekdepodcast.nl/afleveringen/
https://www.human.nl/de-publieke-tribune/kijk/overzicht/2020/aflevering-4.html


• De liefdesverhalen van Iris Hanema; Iris Hanema tekent telkens echte liefdesverhalen 
op. Kunnen we het raadsel van de liefde ontrafelen? 

• De Correspontdent; De journalistieke artikelen van de Correspondent geven steeds 
aandacht aan zaken die in het dagelijkse nieuws misschien achterwege worden 
gelaten: het belang van spelen, hoe macht en menselijkheid te combineren zijn. 

 

Week 3 - Een verlegde blik 

De veertigdagentijd is nu al twee weken aan de gang. De wereld is nog steeds in de ban van 
het coronavirus. Zelfs als je je geheel onthoudt van het nieuws, zul je toch verhalen over de 
maatregelen en verspreiding hebben gehoord. Onze inspiratiebron voor deze challenge, Rolf 
Dobelli, zegt daarover dat als het er echt toe doet, je ervanzelf wel over hoort.  

Ook deze week voeden wij je weer graag met nieuwe achtergrondverhalen. 

Kijktip 

• Ik ben geen probleemkind, ik ben een uitdaging; In deze documentaire volg je 
jongeren met gedragsproblemen uit gesloten jeugdinrichting ‘Transferium’ op hun 
weg naar vrijheid. 

• Leftover Women; In deze documentaire kijk je mee in de levens van drie 
professioneel succesvolle Chinese vrouwen. Hoe gaan zij om met de door de 
eenkindpolitiek gecreëerde druk voor vrouwen om te huwen? 

• Mevrouw Faber; Waar denk je aan als je aan het woord ‘Transvrouw’ denkt? Vast 
niet aan de nuchtere Friese trucker Harriette. In deze documentaire wordt het 
fenomeen ‘transgender’ vanuit de kern verteld. Hoe is en wordt Harriettes transitie 
door haar, haar vrouw en haar collega’s ervaren?  

Leestips 

• Moeder Natuur; In dit boek onderzoekt Wouter Oudemans welke wetmatigheden 
ten grondslag liggen aan alles wat bestaat. Een controversiële blik op de schepping. 

 
Week 4 - Ongehoord of vergeten? 

Ook wie geen nieuws volgt, zal inmiddels op de hoogte zijn van het coronavirus, hamsteraars 
en de gevolgen van de maatregelen voor werkgevers, zzp’ers en mensen met een 
nulurencontract. Op Facebook en Instagram delen mensen hun verhalen en frustraties. Maar 
deze zorgen en angsten krijgen ook een antwoord. Er wordt digitale kunst gemaakt, mensen 
bieden aan om boodschappen te doen voor buren of op te passen op thuiszittende kinderen. 
Er worden digitale dansfeestjes gegeven, er is een digitale bioscoop opgezet die 
nagesprekken voor kijkers faciliteert, en verschillende yogascholen bieden live lessen via 
Facebook aan. 

Ook deze week voeden wij je weer graag met nieuwe achtergrondverhalen. 

https://www.debezigebij.nl/boeken/weg-met-eddy-bellegueule/
https://decorrespondent.nl/
https://www.npostart.nl/2doc/10-03-2020/KN_1712763
https://www.npostart.nl/2doc/20-02-2020/VPWON_1279281
https://www.npostart.nl/2doc-mevrouw-faber/04-11-2019/BV_101395667
https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/moeder-natuur/


Luistertip 

• Ongehoorden en ongehoorzamen; In de podcastserie, die deze week verschenen is, 
worden verhalen uit het Midden-Oosten verteld. In landen waar stemmen niet 
gehoord worden, is er genoeg dappers, ontroerends en ongehoorzaams te vinden. 

Leestip 

• Als u hamstert, doe het dan bijbels; In dit artikel reflecteert theoloog Alain Verheij 
vanuit Bijbelverhalen op de reacties van mensen op de coronamaatregelen. In deze 
verhalen komen angst, onmacht en kwetsbaarheid voor. Het zijn gevoelens van alle 
tijden. De Bijbel biedt aanknopingspunten. 

Week 5 - Verhalen over groepen 

Voordat we met deze challenge begonnen, zagen we in een filmje van Rolf Dobelli dat je 
nooit bang hoeft te zijn om groot nieuws te missen. Want ook als je geen nieuws leest en het 
journaal niet kijkt, hoor je vanzelf wel het nieuws dat er echt toe doet. COVID-19 valt wat 
ons betreft onder nieuws wat er echt toe doet. Het heeft aangrijpende gevolgen voor velen. 
Wat ons opvalt is dat in deze tijd, door het nieuws niet te volgen, de verhalen over COVID-19 
emotioneel beladen zijn. We horen niet ‘horeca moet sluiten’, we zien in plaats daarvan de 
kroegbaas die huilt omdat hij niet weet hoe hij de kroeg overeind moet houden zonder 
inkomsten en omdat hij zich zorgen maakt over zijn personeel dat nulurencontracten heeft. 
We horen van een man die zijn vrouw na 65 jaar huwelijk niet meer mag bezoeken in het 
verzorgingstehuis. We zien foto’s en filmpjes van vermoeide en hongerige zorgmedewerkers 
die na hun werk lege winkels aantreffen. 

Daarnaast zijn er alle berichten op Facebook van de positieve intitatieven. Mensen die 
bloemen sturen naar zorgpersoneel. Digitale kunst lijkt er te zijn in overvloed en in de een na 
de andere Faceboekgroep bieden mensen aan om boodschappen voor anderen te doen. 

Er is veel te zeggen over de mens als groepsdier. Groepen mensen zetten positieve 
initiatieven op. Aan de andere kant is het net zo goed die groepswerking die zorgt voor de 
verspreiding van nepnieuws en voor lege winkels. 

Deze week wat extra aandacht voor de mens als groepsdier. 

Lees-/luistertip 

• De meeste mensen deugen; Rutger Bregman zoekt andere antwoorden op 
eeuwenoude vragen. Want hadden we al die eeuwen wel gelijk toen we zeiden dat 
de mens een beest, een zondaar en een egoïst is. Tot en met 6 april is het boek gratis 
te beluisteren in de luisterbieb. Moet je de app wel even downloaden. 

Kijktip 

• The Laundromat; Deze speelfilm met documentaire-aspecten vertelt het verhaal van 
het Panama Papers-schandaal vanuit het oogpunt van de juridische en zakelijke 

https://audiocollectiefanomalie.weebly.com/podcasts.html
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/als-u-hamstert-doe-het-dan-bijbels~be930b7d/
https://decorrespondent.nl/demeestemensendeugen
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html
https://www.netflix.com/search?q=the%20laundr&jbv=80994011&jbp=0&jbr=0


dienstverlener Mossack Fonseca. Over belastingontwijking en de kansen van arm en 
rijk. 

 

Week 7 - De kracht van verhalen: relativeren 

Het is alweer week 7, de laatste week van de veertigdagentijd challenge. Nu denk je 
misschien: ‘Week 7, waar is week 6 dan?’ Het klopt, vorige week waren we er even 
tussenuit. Hopelijk heb je zelf wel genoeg verhalen en verdieping kunnen vinden. 

Het centrale verhaal in deze laatste week is natuurlijk het Paasverhaal. Het is een groots 
verhaal met een diep lijden. Een verhaal waar we deze week niet mee gaan concurreren. 

In plaats daarvan geven we je wat verhalen mee voor ná deze challenge. Voordat je weer 
meegezogen wordt in de mallemolen van het nieuws, hier wat artikelen ter relativering. 
Mensen zijn niet per se goed óf slecht, en activiteiten als ‘niksen’ zijn lang niet zo negatief en 
simpel als we misschien denken.  

Heb je meegedaan met deze challenge, dan lezen we graag hoe jij het hebt ervaren. Was het 
vol te houden? Wanneer vond je het moeilijk? Hoe is het je bevallen? Wat is je opgevallen? 
Wat neem je uit de challenge mee? 

Leestip 

• Rampen brengen zowel het goede als het kwade in de mens naarboven; In dit artikel 
wordt de menselijk psyche in tijden van crisis onder de loep genomen. Het biedt een 
relatievering tegenover de overdreven positieve of overdreven negatieve berichten 
die je op sociale media tegenkomt. 

• We zouden vaker moeten zeggen: zij is lekker niets aan het doen, wat goed!; In dit 
artikel wordt het ‘nietsen’ onder de loep genomen. En in tegenstelling tot wat we 
vaak denken, is dat nog helemaal niet zo makkelijk. Ook niet nu zoveel mensen thuis 
zitten. 

Kijktip 

• Bela Bela – What keeps mankind alive; Deze documentaire van Marjoleine Boonstra 
vertelt het verhaal van vier dichters die onder moeilijke levensomstandigheden hun 
verbeeldingskracht hebben ingezet om te overleven. 

  

https://decorrespondent.nl/demeestemensendeugen
https://www.trouw.nl/verdieping/rampen-brengen-zowel-het-goede-als-het-kwade-in-de-mens-naar-boven~b9e440e0/
https://www.volkskrant.nl/de-gids/we-zouden-vaker-moeten-zeggen-zij-is-lekker-niets-aan-het-doen-wat-goed~b76932fc/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.netflix.com/search?q=the%20laundr&jbv=80994011&jbp=0&jbr=0

