
Een moment van bezinning 10/02/2010 
 
Sommige momenten die barsten van potentieel geluk gaan aan mij voorbij. Gewoon verpest, 
er rest slechts een weemoedige schets, gebaseerd op het verleden, van wat had kunnen zijn. 
Het had mooi kunnen zijn, maar ik was bezig met het uiten van mijn overweldigende 
emoties, ten koste van het moment. Ondanks wetende dat elk moment uniek en prijsloos is 
ben ik zo kwistig en roekeloos met mooie momenten. Alsof ik mij alles kan permitteren gooi 
ik regelmatig mijn volledige inhoud op de tafel en confronteer ik mijn dierbaarste naasten 
met mijn lelijkste kant. Voel ik me beter na deze vertoning? Meestal wel. Was het nodig? 
Meestal niet.  
 
Anderzijds ben ik de gelukkigste vrouw, of ook nog wel meisje, van heel de wereld. Ik baad in 
het geluk. Ik mag mezelf prijzen met het label ‘gelukkig’. En toch! En toch kan ik zo 
verscheurd worden van verdriet, woede, onmacht, angst en zelfmedelijden. Wat is er mis? 
En wat doe ik eraan? Ik kan mezelf wel uitlachen, want de antwoorden lijken ongelofelijk 
complex terwijl ze voor het grijpen liggen. Ik kan of wil het (nog) niet zien.  
 
Misschien is er effectief iets mis met mijn genen. Gewoon pech gehad in de natuur. Ik zal 
ermee moeten leren leven, dit is hoe ik ben gemaakt en daarmee is de kous af. Nee dat is te 
gemakkelijk voor mij, het lukt me niet ermee te leren leven, het idee op zich vind ik al te 
belachelijk om te overwegen. Er moet iets veranderen. Als iets niet goed is, verander het 
dan. Lijkt me logischer.  
 
Logisch. Ik heb uit mijn schoolervaring geleerd dat logica niet gemakkelijk is. Niets dat met 
wiskunde te maken heeft is voor mij gemakkelijk. Taal is niet logisch maar daar ben ik in 
thuis. Je zou kunnen zeggen dat ik teveel spelling in mijn leven heb en dat ik wat meer 
wiskunde zou moeten toelaten. Ik begrijp de formule voor mijn leven niet en met spelling zal 
ik niet ver komen. Hoe ‘verander’ ik mezelf?  
 
Maar de vraag die daarop volgt staat me meer aan: Moet ik mezelf wel veranderen? 
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