
32

De puber
Terwijl het water zoals telkens de gedachtestroom op gang brengt, brengt een 
langzaam stijgend voetbad mijn aandacht naar de vloer. This again… lichtjes zuchtend 
over hoeveel haar ik nog steeds verlies (memo aan mijzelf: neem je supplementen 
beter…),	draai	ik	me	om	naar	het	vloerroostertje.	In	een	automatische	reflex	pruts	ik	
het los en verwijder ik een mix van knopenhaar en zeepschuim, waarna het spontaan 
ontstane voetbad onmiddellijk zijn weg vindt naar de afvoer.

“Hoelang gaan we dit nog doen?” zegt ze chagrijnig.

Abrupt draai ik me om. Verbaasd dat ze nu, net hier, zich aan me toont.

“Wat bedoel je?” vraag ik snel. Niet omdat ik haast heb, maar ik zie haar ongeduld 
nu al stijgen. “Hoelang gaan we dit nog doen?” herhaalt ze met klem. Ze vouwt haar 
armen voor haar borstkas en leunt uitdagend tegen de deurpost, die nog nat is van 
het onbedoelde voetbad. Als een echte puber koos ze haar plek exact daar waar 
mijn ergernis zich samenbalt, om de omkrullende houtlijst. Een doorn in mijn 
perfectiegevoelige badkamer-oog.

“Waar	heb	je	 ’t	over?”	vraag	ik	zo	vriendelijk	mogelijk.	Dit	deel	 in	mij	 jaagt	mij	de	
kast op. Hoe verwoed ik ook zoek naar die bron van eigenliefde in mij, wanneer dit 
deel	zich	toont	en	mij	op	stang	jaagt,	lijkt	de	zelfhaat	geen	meter	te	wijken.

“Dat weet je maar al te goed”, sist ze me toe. Onder haar woede schuilt een immens 
verdriet. Ik voel het samenballen tussen borst en keel.

Al weken beloof ik haar te komen helpen. Daar waar ze zit, op haar plek zonder liefde. 
Gebroken	op	de	vloer.	Gevangen	in	zelfhaat.

“Ik kom je vinden. Dat beloof ik. Geef je me nog wat tijd?”

“Whatever…” Zelfs haar meest stoere blik kan haar teleurstelling niet verstoppen. 

“Ik weet dat het pijn doet. Echt. Ik voel het.”

Onder het stromende water sluit ik mijn ogen en leg ik mijn handen daar waar ze 
zich schuilhoudt in mijn lichaam.

Even kan ik haar toelaten. Haar laten zijn. Haar verdriet en eenzaamheid ruimte 
geven. 

Tot de onmacht weer dreigt te overstromen.
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En ik niet anders kan dan haar weer alleen laten. 

Voor nu.

“Ik	kom	je	halen.	Heb	nog	even	geduld”,	fluister	ik	nog	na.

“Fine. Ik zal nog wat thee drinken!” sneert ze sarcastisch, terwijl ze de deur veel te 
hard toeslaat.

Tja.	Het	blijft	een	puber	hé…
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De dader
Ik	geloof	niet	in	karma.	Toch	niet	in	de	straffende	soort.

Ik	geloof	absoluut	in	waarden	als	‘wie	goed	doet,	goed	ontmoet’	en	 ‘ je	oogst	wat	je	
gezaaid	hebt’.

Ik weiger te geloven in straf uitzitten voor fouten uit vorige levens. Als mensen dat 
vertellen,	vraag	ik	steevast	wanneer	de	timer	afloopt.	Wanneer	ze	dan	uit	de	hoek	
mogen of hun schermtijd weer in voege treedt. En hoe ze dan te weten komen dat 
hun time-out voorbij is.

Wat me daaraan zo stoort, is het willoze. Het idee dat er niets aan te veranderen valt. 
Overgeven en ondergaan. Van een fixed mindset gesproken…

En nog veel meer gaat dit over schuld & schaamte, die ons doen bevriezen in 
niemandsland. Ver weg van onze innerlijke vlam. Koud en alleen, omdat het voelt dat 
het zo hoort. Omdat we het kennen. Of omdat we denken dat we niet beter verdienen.

Schuldgevoel is ook een collectief iets, een nevenwerking van onze toegenomen 
kennis.	Hoe	meer	we	weten	en	hoe	meer	er	kan,	hoe	schuldiger	we	ons	met	z’n	allen	
gaan voelen.

Want	 kennis	 geeft	 keuzemogelijkheden	 en	 opties.	 En	 dus	 ook	 (vermeende)	
verantwoordelijkheid,	in	een	poging	te	controleren	wat	per	definitie	onvoorspelbaar	
is.

Bijvoorbeeld:

Vroeger werd je zwanger en zette je een kind op de wereld. Vaker dan nu liep dat mis. 
Oorzaak: onbekend. Verdriet: terecht.

Tegenwoordig krijg je bij het positieve plusje op je zwangerschapstest een ellenlange 
lijst	van	voorwaarden,	risico’s	en	waarschuwingen.	Als	er	nu	iets	misgaat,	kan	je	je	
als	mama	áltijd	wel	enkele	dingen	bedenken	die	hier	mogelijk	mee	aan	de	oorzaak	
liggen; van je broodje americain tot het glaasje cava toen je nog niet doorhad dat je 
zwanger	was.	Proficiat	met	je	zwangerschap!	Je	schuldgevoel	wordt	in	een	immens	
grote doos aan je voordeur afgeleverd door moederschap.com.

De ruimte om te rouwen wordt daardoor ook behoorlijk ingeperkt. Mag je wel 
verdriet voelen als het je eigen schuld is?
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Het is absoluut een feit dat mijn schuldgevoel exponentieel is toegenomen sinds ik 
mama werd. 

Enkele dingen waarover ik me schuldig voel:

·	 Omdat ik soms zo moe ben in het weekend dat ik slaap tot 9.00 (of tot de 
eerste ruzie me wakker maakt).

·	 Omdat ik me soms liever uren achter mijn computer verstop om te 
schrijven dan een gezelschapsspelletje met hen te spelen.

·	 Omdat ik bij momenten veel nood heb aan stilte. Als er te veel vragen per 
minuut komen terwijl ik zelf wat innerlijke ruimte mis, kan ik heel kortaf 
reageren (of zelfs niet).

·	 Omdat ik niet elke dag de meest gezonde maaltijden op tafel tover, wegens 
geen zin in de strijd of omdat ik zelf zin heb in comfortfood.

·	 Omdat ik soms juist heel erg gezond kook en ze dan amper eten. Soms ben 
ik dan niet streng genoeg, andere keren vind ik mezelf te streng.

·	 Omdat ik soms enkel fysiek aanwezig ben. Ik weet dat ze dat voelen.
·	 Omdat ze op mij lijken. En omdat ik hen niet kon behoeden voor fouten die 

ik zelf maakte. En omdat ik nét daardoor ook tegen hen in de fout ging, 
terwijl ik me zo had voorgenomen dat nooit te doen.

·	 Omdat ik tekeningen weggooide. En kunstwerkjes. En omdat ik zei dat de 
poetsvrouw dat deed.

·	 Omdat ik het laatste ijsje opat (en het voorlaatste ook).

We leven ook echt in een tijd van collectief daderschap. Van polarisatie. Van 
ongenuanceerd oordelen van achter je kleine scherm. Van schuld en boete met een 
oneindigheid aan rechters.

En tegelijk missen we meer en meer contact. Echt contact. Verbinding. En vragen in 
plaats van veronderstellen. Hoe kan je oordelen als je zoveel informatie mist?

Zo kreeg ik een bericht binnen waarop een collega vertelde dat een van zijn patie ̈nten 
zelfmoord pleegde. De vrouw had zich verhangen aan een boom en haar zoontje van 
negen vond haar.

“Wat verschrikkelijk. Voor hen allebei”, stuurde ik terug.
“Dat doe je toch niet? Als je kind thuis is??” stormde het oordeel mijn kleine schermpje 
binnen. Ik wachtte even voor ik antwoordde.
“Wel als je zo wanhopig bent dat je prefrontale cortex niet meer werkt”, besloot ik.

Van zulke berichten word ik immens verdrietig. Het oordeel. De onwetendheid.
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Gelukkig	voor	hem,	denk	 ik	dan.	Want	wie	zoiets	 stuurt,	heeft	wellicht	nog	nooit	
zo dicht bij de afgrond gestaan. Kon hem nog niet ruiken, de leegte voelen lonken. 
Voelde nog nooit de verleiding van eindelijk rust in het hoofd daar waar alles stopt. 
Van niet meer moeten vechten, enkel en alleen om te zijn.

Empathie. Voor de vrouw én haar zoontje.

En voor de man van de jonagold. De sociale-mediahit die grenzeloos gedeeld en 
bekritiseerd	 werd.	 Een	 filmpje	 van	 een	man	 die	 zich	 boos	maakt	 in	 een	 winkel.	
Omdat	de	appels	blijkbaar	op	waren.	Een	omstander	filmde	de	onfortuinlijke	man.	
Uploaden	op	Facebook.	En	voor	je	’t	weet	heeft	de	halve	wereld	zijn	mening	klaar.	De	
ene al grover dan de andere. Er wordt gelachen en gesneerd. Maar ook gescholden. 
Bruut en verwoestend.

Ontzettend triest word ik daarvan.

Vroeg iemand zich af waarom die man zich zo bedreigd voelde op dat moment? 
Waardoor zijn vechtrespons zijn controle afnam? Wie weet vroeg zijn palliatieve 
vrouw om een appel als laatste maaltijd. Wie weet maakte een dementieel ziektebeeld 
zijn cognitieve draagkracht haast onbestaande? Wie weet?

En	hoe	zou	jij	 je	voelen	als	je	een	dergelijke	film	van	jou,	je	vader,	je	vriend,	…	zag	
rondgaan? En alle gal die daarover gespuwd werd zonder één besef van de pijnlijke 
waarheid?	Want	iedereen	heeft	zijn	verhaal,	toch?

Moet het dan steeds in goed of kwaad? Alsof we werkelijk nog in een sprookje leven. 
Waar helden de slechteriken kapot maken en daarvoor beloond worden.

Het slagveld van de sociale media.

De arena waar het publiek met zijn duim(pje) beslist over leven of dood. 

Voor de leeuwen ermee. Zomaar.

En als het misgaat, komt Karma. Want Karma is a bitch.

Arme Karma. Onze universele dader voor de verantwoordelijkheid die niet gedragen 
wordt. 

Ik geloof niet in karma.

Geef mij maar Socrates.

Regel: Oordeel niet te snel. Het enige wat we zeker weten, is dat we niets weten 
(#Socrates).
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De schuldige
“Wanneer is het aan ons?”

We	zitten	samen	voor	ons	uit	 te	 staren	op	zo’n	grote	 rieten	schommelbank.	Haar	
beentjes bengelen ritmisch heen en weer. Zelf zit ik met een been geplooid onder 
mijn zitvlak, terwijl het andere de grond half raakt om ons af en toe weer in beweging 
te duwen. Verzonken in mijn boek kwam haar vraag met enige vertraging binnen. 
Terwijl ik mij losmaak van de letters vraag ik: “Wat bedoel je?”

“Wanneer moeten wij betalen?” 

“Betalen? Waarvoor?”

“Voor alle geluk.” Bedachtzaam staart ze voor zich uit. Haar blik rust in het oneindige 
terwijl de onrust meer en meer plek wint in haar lichaam.

“Ik denk dat wij per ongeluk te veel kregen. Geluk dat niet voor ons bestemd was. 
En daardoor kregen andere mensen ongeluk.” Ik voel hoe verdriet zich bij de onrust 
voegt. De wrange kramp die onrechtvaardigheid heet, maakt zich meer en meer 
meester van haar innerlijke veld. “Hoe kunnen we dit ooit terugbetalen?” zucht 
ze, met de moed in haar schoenen. Ik zie hoe het schuldgevoel haar langzaamaan 
verplettert.

“Kom eens hier”, zeg ik. Al snikkend kruipt ze in mijn arm. Ik koester haar puurheid. 
En	wacht	geduldig	tot	de	golf	van	verdriet	wegebt.	Ze	heeft	immers	alle	recht	om	te	
huilen. Het leven is verschrikkelijk oneerlijk soms.

Ik voel de onmacht opspelen in mijn volwassen lichaam. Daar waar dit meisje woeste 
tranen	huilt,	om	de	onrechtvaardigheid	waar	ze	geen	vat	op	heeft.

In haar kinderlijke leefwereld is het leven recht evenredig. Voor wat hoort wat. Potje 
breken	 is	 potje	 betalen.	 Ze	 heeft	 (ik	 heb)	 een	 rechtvaardigheidsgevoel	 dat	 nooit	
slaapt en haar (mij) op de barricades doet springen voor elke vezel oneerlijkheid die 
op ons pad komt.

Ik heb te veel gekregen.

De kernovertuiging die ik jaar na jaar gevoed zag worden in zoveel exemplarische 
bewijzen.
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Van de beste gezondheidskaarten in het gezin tot de makkelijkste examenvragen. 
Alles wat ik kreeg, was puur geluk en onverdiend, zo maakte ik mijzelf al die jaren 
wijs. Bijgevolg was ook niets mijn verdienste, voelde elk compliment onrechtvaardig 
en trachtte ik zoveel mogelijk preventief schuld af te betalen, zonder duidelijk 
kassabonnetje. Eindeloos dus. Bovendien vertaalde ik die zin ook jaren naar mezelf: 
Ik ben te veel.

Letterlijk in te veel kilogram maar	bovenal	figuurlijk.	Te	veel.

Wat als je niet overtuigd bent van het feit dat je er (volledig) mag zijn?

Die enkele zinnen waren ook jarenlang de voedingsbodem voor elke vorm van angst. 
Het leven kon immers enkel weer kloppen (in balans zijn) als mij iets heel ergs zou 
overkomen. Ik zat er letterlijk op te wachten en probeerde verwoed het onheil voor 
te zijn.

Onverdraaglijk	onrechtvaardig.	Wachtend	op	het	moment	dat	de	rekening	vereffend	
zou worden. De onmacht van de onvoorspelbaarheid daarin. Dat het zou gebeuren 
was immers een kwestie van tijd. De enige vragen waren: wanneer en hoe?

Het gekke aan zulke kernovertuigingen is dat ons onderbewuste er alles aan doet ze 
in stand te houden. Voor je het weet, ben je dus je hele leven bezig te bewijzen wat je 
eigenlijk net niet wilt. Maar weten wat je niet wilt, is onvoldoende. Je moet vooral 
kunnen voelen wat dan wél…

Zodra je weet hoe jouw onderbewuste boek eruitziet, kan je beginnen te 
onderhandelen, binnen een zekere stretch.

Dat	 kan	 je	 doen	door	 te	 affirmeren.	 Je	 zinnetjes	 zo	 aan	 te	 passen	 dat	 ze	 nog	nét	
geloofwaardig (en veilig) genoeg zijn voor je zoogdier om het te voelen, en net 
onderscheidend genoeg om te evolueren in een richting die prettiger voelt. Die je 
minder stress bezorgt en je algemeen vaker gelukkig stemt.

Van	‘ik	heb	te	veel	gekregen’	naar	‘ik	ben	dankbaar	voor	de	overvloed	die	ik	kreeg’.

Een kleine nuance maar een wereld van verschil. 

Ja, er was overvloed. Neen, het was niet té veel. 

Wat als het nu eens exact genoeg was?

Gepland. 

Verdiend.

Geen openstaande schuld meer.
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In dit geval gebruikte ik de kracht van visualisatie, de beeldende taal die je dierlijke 
breinen bereikt.

Ik visualiseerde mezelf in het verleden. Daar in de scène waar ik heb te veel gekregen in 
mijn onderbewuste boek werd gekerfd.

Mijn negenjarige staat in een ziekenhuiskamer. Voor haar ligt haar zus, of toch, dat 
zeggen ze. Want ze lijkt er niet op, aan die machines en slangen die haar vasthouden. 
Letterlijk.

Mijn ouders zitten aan het bed. Mijn grootmoeder staat in de verte achter haar. Of 
dit waarheidsgetrouw is, is absoluut onzeker en hoogst irrelevant. Dat was trouwens 
een van de eerste hordes die ik moest nemen: het doet er niet toe. Hoe onjuist 
bepaalde details of feiten ook mogen zijn, dit is de versie die mijn onderbewuste 
percipieerde en opsloeg. Dus daar moest ik naartoe.

Op dat moment kon ik voelen wat de kleine negenjarige dacht: dit komt door mij. 
Wat wou ze dat zij het was die daar lag, en niet haar zus.

Overspoeld door immens verdriet en schuldgevoel. En angst haar zus daar te 
verliezen. Te veel voor een negenjarige.

Aan	de	grond	genageld	haalt	ze	nog	nauwelijks	adem.	Alles	bevriest	in	fletse	tinten	
groen en blauw, de kleuren van de intensieve zorg.

Mijn volwassen zelf stapte op negenjarige Saar af en slaat haar arm liefdevol rond 
haar.	“Het	is	niet	jouw	schuld”,	fluisterde	ik	in	haar	oor.	“Jij	hebt	dit	niet	veroorzaakt.	
Jij kon hier niets aan doen.”

Ik voelde haar schoudertjes zakken en nam haar stevig in mijn armen terwijl ze 
hartverscheurend	 snikkend	haar	verdriet	en	angst	 toeliet.	Alsof	ze	voor	 ’t	eerst	 in	
al die jaren durfde te tonen hoe het was. Zonder haar eigen schuldgevoelens en 
vooroordelen (“Voor mijn zus is dit veel erger”) die haar verplichtten sterk te zijn en 
niet te klagen/huilen. Minutenlang hield ik haar liefdevol bij mij.

Als kinderen huilen, proberen we als volwassene zo vaak een oplossing te bieden. 
We vragen hen goedbedoeld om niet meer te huilen, zeggen dat het niet nodig is en 
dat alles goedkomt. Vanuit onze eigen beschermdrang en onze wens onze kinderen 
gelukkig te zien.

Maar huilen is ook nodig en goed. Huilen is verwerken. We mogen hen gerust ook 
leren dat tranen soms ook heilzaam zijn, zelfs al lijkt het bij momenten alsof de hele 
Stille Oceaan zich langs onze ogen een weg naar buiten zoekt. Tijd & tranen zijn 
essentieel, zeker voor hooggevoelige kinderen én volwassenen.

Inner-Bored out.indb   40Inner-Bored out.indb   40 19/09/2022   11:5319/09/2022   11:53



41

Wanneer ze uitgehuild was, keken we samen nog een poosje naar het bed voor ons.

“Ga je mee?” vroeg ik haar. Mijn negenjarige liep naar voren en nam de bedrand 
vast. Doordrongen van nieuwe tranen in haar groengrijze kijkers en met gesmoorde 
paniek in haar stem keek ze me aan: “Ik kan haar hier toch niet achterlaten? Ik wil 
bij haar blijven.”

En	 plots	 begreep	 ik	 wat	 ze	 nodig	 heeft.	 Want	 negenjarige	 Saar	 mist	 cruciale	
informatie die ik wel heb op dit moment.

“Hey Saartje, ik weet dat het zo niet lijkt op dit moment, maar het komt écht goed. Ik 
zeg dat niet zomaar, ik wéét het. In 2022 waar ik woon, is je zus ook. Gezond en wel. 
Dit komt goed. Beloofd.”

En zo, ineens, viel alle spanning weg. Een blok van mijn schouders. De drukpers van 
mijn borstkas gehaald. Ademen. Alsof alle longen tegelijk in gang schoten. Van de 
beide kinderen in de kamer en van mij.

Nog even draaide ze zich om naar haar zus in het bed. “Tot in 2022”, knipoogde ze 
zachtjes. En zichtbaar opgelucht liep ze naar me toe en pakte mijn hand vast.

Terwijl we in mijn fantasie nog samen door de gangen van het ziekenhuis liepen, 
voelde ik haar meer en meer opgroeien in mezelf.

Ze kwam thuis in het huis van mijn hart. 

Waar de poef leeg is.

En de glazen vol.

Regel: Ik mag er zijn.
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De (te) eerlijke
Op een zonnige donderdagvoormiddag kwam ik terecht voor een gesprek met 
een headhunter. Dat had ik pas begrepen toen ik daadwerkelijk aan haar voordeur 
stond en het huis voor mij in niets leek op een farmaceutisch bedrijf waar ik dacht 
te solliciteren.

Ik was op dat moment net vertrokken uit de laatste huisartsenpraktijk waar ik 
gewerkt	had	en	in	een	financie ̈le paniekstuip had ik gesolliciteerd voor een functie 
als arts-onderzoeker in de farmaceutische industrie. Angst bleek geen al te fraaie 
raadgever.

Ik had mijn curriculum vitae zeer gedetailleerd en volledig opgesteld en was dus 
redelijk gerust toen ze aangaf hiermee te starten.

Haar conclusie was glashelder: “Instabiel cv.”

“Excuseer?”

“Wat u voorlegt, noemen wij een instabiel cv.”

Ik was met verstomming geslagen. Blijkt dus dat veel ervaring niet in je voordeel 
speelt als je 35 bent. Haar boodschap was in elk geval duidelijk. Schrappen die handel.

“Liegen?”

“Niet alles vertellen is niet hetzelfde als liegen.”

“Dat zeg ik ook tegen mijn kinderen wanneer ze ontdekken dat Sinterklaas niet 
bestaat.”

“...” (trekt 1 wenkbrauw op)

“Beseft	u	wat	uw	taak	is	als	arts	in	deze	industrie?”

“Wetenschappelijk onderzoek leiden en de resultaten daarvan rapporteren, dacht 
ik?”

“U begrijpt dat u geacht zal worden enkel de wetenschap te vermelden die in het 
voordeel van het product spreekt, toch?”

“Vraagt u me nu opnieuw om te liegen?”

“Niet alles vertellen is niet hetzelfde als liegen.”
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Volgens Paulo Coelho is een vergissing die je twee keer maakt, geen vergissing maar 
een keuze. 

Beiden	beseffen	dat	 een	 toekomst	 samen	geen	optie	 is.	Beleefde	handdruk	en	 tot	
nooit meer.

Nu	begrijp	ik	waarom	‘headhunter’	mij	altijd	doet	denken	aan	de	boze	koningin	uit	
Alice in Wonderland.
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