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Woorden zijn alles wat ik heb. Een handvol of meer, het maakt geen verschil. 
Want we willen alles toch zo graag delen. Elkaar aftoetsen op zoek naar 

bevestiging. 

 
Waarom is het zo belangrijk voor mij dat jij weet, bijna voelt, hoe moeilijk het 

voor mij is? Ook al weet ik dat het niets oplevert, toch voel ik de drang om 
woorden aan te wenden en zo gedetailleerd mogelijk mijn pijnen, angsten en 

verdriet te weerspiegelen. Eigenlijk wil ik bewondering voor wat ik moet 
doorstaan. Dat jij zegt dat ik heel moedig ben, want dat kwellingen van zulke 
aard zelfs de meest verlichte zielen zouden doen ineenkrimpen.  
 
Misschien denk ik dat de pijn minder zwaar op mij drukt als ik ze verbaal 
analyseer en omvorm tot woorden. En de juiste woorden tegen de juiste 

mensen kan misschien een verlossende respons uitlokken. Een antwoord in de 
vorm van een inzicht of nog beter: een oplossing. 

 
Het zijn slechts wensen. Alles passeert de revue. Ik marineer mijn frustratie 
in de wetenschap dat er (nog) geen oplossing is. En alle levenswijsheid der 
mensdom kan alsnog geen pijn stillen. 
 
Ja, die pijn. Dé pijn. Wij leven al zo lang samen. Ik heb haar vervloekt, 

geabsorbeerd, verdoofd, verzacht, uitgelachen, gesmeekt, beloftes gemaakt, 
gedoogd, genegeerd, ... Alsof het een entiteit betreft die enkel in het leven 
werd geroepen om mij in haar greep te houden. Want zonder haar was de 

omvang van de uitdaging waarschijnlijk niet indrukwekkend genoeg. Zonder haar 
zou ik iemand anders zijn. Iemand die ik nu niet hoor te zijn. 

 
Schreeuwen is ook delen. Luid zoekend naar een anker. Ik heb respect voor 

mensen die in stilte afzien, tegen elke dierlijke impuls in. Enkel troost zoekend 

in de bodemloosheid van het zelf. Zich wentelend in het oneindige niets dat 
ieder wezen en object met elkaar verbindt. 
 
Knutselend met de woorden die me gegeven zijn, kun je misschien een glimp 

van mijn wanhopige aardse gedachten opvangen. Misschien is er zelfs enige 

identificatie, aangezien we toch allemaal éénzelfde ‘iets’ zijn. Is dit laatste niet 
de voornaamste beweegreden van mijn schrijven? Want op herkenning volgt 

kortstondige troost. Niet zo stiekem hoop ik zowel mezelf als diegene die dit 
leest te troosten. Vandaag en in de toekomst. Tevens de efemeriteit der 
potentieel interessante gedachten tegengaand. En zo niet, dan was dit 
tenminste een zoveelste schrijfoefening waarbij een stemmetje in mijn 
achterhoofd zich afvraagt of ik niet in herhaling val. Het is een uitdaging om 

mezelf te blijven uitdagen. Misschien ligt het aan mijn chronisch energietekort, 

maar ik poog de ingebakken verleiding om het leven doelloos en tam te slijten 
actief af te weren. Ik wil de sierlijk zwierende kronkels in mijn gedachten graag 



levendig houden, al is het slechts om mezelf te vermaken. Want aan het eind 
schijnt de eenzaamheid zich vooral op te dringen. 

 
Maar goed, ik ga ervan uit dat mijn eind nog niet in de nabijheid is. (Net zoals 

ik ervan uit ging dat een chronische ziekte iets was dat enkel anderen 

overkwam. Een onderwerp dat mij kon boeien in een reality-programma of een 
verhaal van iemand die iemand kende. Conclusie: niets mag voor 

vanzelfsprekend worden genomen. Voor je het beseft sijpelt het surrealistische 
besef bij je binnen dat je zélf één van die ‘cases’ bent.) Loodrecht tegenover 

de actuele situatie, bevat mijn gevisualiseerde verre toekomst niets dan 
blakende gezondheid. Deze gedachte kwam tot stand toen ik meermaals op het 
hart gedrukt kreeg dat de ziekte erom bekend staat uit te doven eenmaal het 
lichaam waarop ze teert ouder dan vijftig is. Moegekweld verlaat ze dan 
schoorvoetend de kerk, zeker niet gehaast, maar het heeft nu wel lang genoeg 
geduurd. 

 
Weet goed dat ik er geen genoegen mee zou nemen indien ik morgen plots in 

een feilloze gezondheid zou verkeren. We zijn nu zo ver gekomen, er opeens 
mee ophouden zou de zin van het hele proces in rook doen opgaan. Als de ziekte 
er plotsklaps mee zou kappen, mij verbijsterd en met kortere ingewanden 
achterlatend, dan zou ik haar najagen. Haar dwingen om het gevecht af te 
maken, dit keer met een sluitend antwoord op haar bestaansrede. Die rede, 
iets wat ze steeds zo goed verborgen hield als was het haar persoonlijk 

kryptonite, zou een fatale bitchslap betekenen. En in plaats van arrogant weg 
te wandelen, zal ze knock-out uit de ring weggesleept worden. 
 

Ondanks het oeroude gezegde reeds duizend maal doorprikt is geweest, is 
kennis in dit geval nog steeds macht. Hopelijk komt die kennis nog gedurende 

mijn leven boven water. Mijn hoop valt absoluut niet de onderschatten, men 
zou er geld mee kunnen verdienen. 

 
Karolien Deman 
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