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Bewust hoogsensitief na burn-out 

Ook in de scheurtjes van het leven schuilen betekenis en hoop. Je vindt er 

zelfs kleine gelukjes. Door stil te staan bij hoe het leven mij van dag tot dag 

ont-moet sinds ik mezelf tegenkwam, heb ik mijn kruissnelheid gevonden. De 

littekens waarmee het leven mij door een ferme identiteitscrisis (burn-out)1 

getekend heeft, werden een weg naar zin en kregen steeds meer zin in die weg. 

Ze hebben zichtbaar het woord goesting op mijn hoogsensitieve slakkenschelp 

getatoeëerd, terwijl ik meer dan ooit mijn voelsprieten uitstrek en bewust 

ademend door het leven glijd. Meer vanuit mijn buik en hart, minder 

verstandelijk lamgelegd en door twijfel verscheurd. Leven als creatief woorden 

breien en de inspiratie volop toelaten, waarbij ik aan het begin lang niet altijd 

weet waar ik mezelf naartoe schrijf. Alsof ik vol overtuiging op de onderste 

trede van een onzichtbare wenteltrap sta. Terwijl ik vroeger pas een eerste stap 

overwoog wanneer ik meer dan zeker wist waar ik zou uitkomen en dat elke 

trede minstens twee keer mijn gewicht zou kunnen dragen. Vertrouwen in 

mezelf en de flow. Nu. Eindelijk opnieuw echt gebeten door het leven. 

Door die scheurtjes en vooral het licht er doorheen te delen, wil ik anderen 

een plekje bieden om tot rust te komen en goed om zich heen te kijken. Hen 

zacht bij de arm nemen om zichzelf te (her)ontdekken en uit hun schelp te 

komen: bewust ademen, werkelijk zijn, ademruimte geven en krijgen, om echt 

te bestaan. Door mezelf te (her)creëren en mijn tuinvrees te overwinnen krijg 

ik het voorrecht om anderen te inspireren en mee te (her)creëren. Zij zijn voor 

mij de katalysator van wat ik wil betekenen: een spiegel voor meer bewust 

zelfbesef. Waardoor we samen anders naar onszelf kijken dan voorheen. Via 

gedeelde kleine gelukjes in co-creatie naar het grotere, collectieve geluk. In een 

samen-leving waar respect, waardering en vertrouwen tussen mensen 

vanzelfsprekend zijn. Een wereld waar plaats is voor authenticiteit en 

kwetsbaarheid als ingrediënten voor oprechte verbondenheid. 

Daarom verzamel ik in Gebeten door het Leven korte gedachtekronkels naar 

aanleiding van gebeurtenissen, beelden, woorden of mensen die mijn pad 

kruisen. Want als je goed kijkt, zie je het uitzonderlijke in het van-

zelfsprekende. Overgoten met een fluisterend sausje vol mindfulness. Want 

volgens mij mogen we in de spurtende maatschappij gerust de tijd en 

ademruimte – ook letterlijk – nemen om te vertragen, stil te staan en afstand 

te nemen van de continue ratrace, ook die in ons hoofd: aandacht, inzicht, 

aanvaarden en loslaten, zonder op te geven. En nu zijn. Dat is duurzamer dan 

je enkel over gisteren en morgen zorgen te maken en zo vandaag aan je voorbij 

te zien gaan. Ik nodig je uit om er op jouw tempo van te proeven, wanneer je 

jezelf even wilt unpluggen, worstelt met burn-out of wat op zoek bent naar je 

(hoogsensitieve) zelf. Of als je iemand in die situatie kent, om hem of haar 

beter te begrijpen en inzichten aan te reiken.

                                                           
1 Het verhaal van mijn burn-out en de zoektocht naar mezelf lees je in mijn boek Wake-up Call. Het is zowel een 
spiegel als leidraad voor wie zichzelf wil herontdekken. 
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Kwetsbare scheuten 

‘Wereld leef verder. Hier is een kind om je verder te duwen.’ Dat is de quote 

van Ethel Portnoy die op het eerste slaapnestje van onze kinderen staat. Het 

bedje waarin ze volgens hun buikgevoel lagen te zingen of te huilen. Waarin 

hun jongste dromen schuilen en waarvan de herinnering aan de ochtendlijke 

uitgestoken pak-mij-armpjes en in de slaapzak spartelende beentjes telkens 

voor een warmtegevoel rond de hartstreek zorgt. We hebben het netjes 

opgeborgen, wachtend op de vooruitstuwers van een volgende generatie. 

We hopen met hart en ziel dat hun dromen net als die van alle kinderen niet 

versmacht maar werkelijkheid worden. Dat ze nooit gebukt gaan onder de 

druk die steeds groter lijkt te worden en beseffen dat ze goed zijn zoals ze zijn. 

Want niet enkel volwassenen crashen. Een kleine 18.000 Belgische jongeren 

tussen 11 en 20 jaar slikten vorig jaar antidepressiva. Bovendien blijkt dat het 

voorschrijven van die medicatie bij slechts een kwart van die groep meteen 

gekoppeld wordt aan psychologische begeleiding. 

Daarom hoop ik vurig dat voor terugbetaling van sessies bij de praatdokter 

dezelfde wil aan de dag gelegd zal worden als voor bijvoorbeeld zwaarlijvigheid 

om een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd in de kiem te 

smoren2. Want een hart kan nog op andere manieren ferm pijn doen en lijden 

                                                           
2 Ik las dat onze minister van Volksgezondheid een bezoek aan de diëtist gratis wil maken voor kinderen met 
obesitas. Maar liefst 75.000 kinderen tussen 6 en 17 zouden jaarlijks in aanmerking komen voor een traject van 
twee jaar en 10 raadplegingen. De terugbetaling is de eerste stap. Op termijn wil ze een volledige terugbetaling 
voor jongeren met overgewicht. 
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is niet altijd zichtbaar. Is overgewicht met andere woorden erger dan mentale 

obesitas? Er is wel eens een oorzakelijk verband tussen beide: fysieke 

overvoeding als gevolg van psychische ondervoeding, lichamelijke troost om 

geestelijke ontgoocheling te compenseren.  

De hunker naar bevestiging, het loslaten van beoordeling, schuldgevoelens en 

de zuivere existentialistische vragen hangen als dreigende wolken boven jong 

geluk. In die context van steeds toenemende druk spelen ouders volgens 

Shefali Tsabary een cruciale rol om kinderen te leren omgaan met hun 

zelfbeeld en emoties en hen een gezonde dosis empathie aan te kweken, ook 

al zitten we zelf vaak op een stevige (verdrongen) emotionele bagage. De basis 

van heel veel persoonlijke verhalen ligt in de kindertijd. Dan worden de meeste 

levensvragen een eerste keer beantwoord. Hoe (bewust) sta je als ouder zelf in 

het leven en in welke mate draag je dat over op je kinderen? 

“Hiding from the truth ain’t gonna make this all okay.” 

(Tom Walker – Leave a light on) 

Een passage uit de talk van Tsabary die aan mijn ribben blijft plakken is hoe 

kinderen zich al op jonge leeftijd de beschermende reflex eigen maken om 

angsten uit de weg te gaan. Omgaan krijgt zo voor mij een andere betekenis, 

als in een grote bocht eromheen. ‘Run Forrest, run’ komt in me op. Maar 

waarheen? En hoe lang? Wanneer komt het besef dat vluchten het niet 

automatisch (weer) in orde maakt? 

Tijdens een bijzonder rake lezing haalt kinderpsychiater Lieve Swinnen zowel 

schrijnende als mooie cases aan van verdrietige jongeren die vaak niet gezien 

worden omdat ze het verbergen of we de tools missen om het te zien of iets te 

doen. Ze praat over emotionele intelligentie om gevoelens te (h)erkennen en 

bespreekbaar te maken, om vertrouwelijk te zijn met elkaar. Ik proef in haar 

boodschap het belang van authenticiteit en veerkracht om teleurstellingen te 

verwerken. Voel hoe wij als volwassenen een baken van inspiratie en bron voor 

zelfbesef bij jongeren kunnen zijn in plaats van zaadjes van emotionele 

verstopperij te zaaien tot ze zichzelf (op latere leeftijd) niet meer terugvinden 

en tussen hart en hoofd niet arterieel maar mentaal dichtslibben. 

Wij moeten erover waken dat de spiegelmaatschappij hen niet breekt. Dat is 

een verpletterende verantwoordelijkheid die mijn generatie draagt. In een 

groene context hoor je wel eens dat onze kinderen de wereld erven die wij hen 

nalaten. Of nog beter: dat wij de wereld – en dus de maatschappij – van onze 

kinderen lenen. Dat vind ik een betere insteek. We maken hen daarom beter 

niet te veel volwassenenonzin wijs. 

“Qui a le droit d’faire ça, à des enfants qui croient vraiment c’que 

disent les grands?” (Patrick Bruel) 
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Laten we kinderen een zacht duwtje geven en duidelijk maken dat hun 

buikgevoel een prima gids is tijdens hun verdere levensweg. Hen de ruimte 

geven om gewoon jong te zijn. Om te zijn. Zo kunnen we de voedingsbodem 

voor een crash op latere leeftijd onvruchtbaar maken. Een kwetsbare jonge 

scheut verdient de nodige zachtheid in een ruwe context zodat hij ook daar 

kan ontspringen om werkelijk te ademen. Ik breek hier graag een extra lans 

voor kwetsbare hoogsensitieve kinderen, die wel eens als overdreven introvert 

en zelfs a-sociaal weggezet worden, met het – misschien goedbedoelde – advies 

om wat harder voor zichzelf op te komen. Zich niet te laten doen en wat 

extraverter te zijn. Zo kweek je ongelukkige kameleons die zich conformeren 

naar wat ze denken dat van hen verwacht wordt. Ze evolueren tot toneelspelers 

die vroeg of laat tegen een onvermijdelijke catharsis aanlopen en dan opnieuw 

hun echte rol moeten gaan zoeken. Ze zijn misschien anders-sociaal. Maar 

daarom niet minder sociaal en zeker niet minder waardevol. Integendeel: hun 

warme empathie is een gave in plaats van een last. Een zachte kracht om die 

mooie wereld mee verder te duwen. 

Met in het achterhoofd dat je op Google alles vindt – behalve jezelf – leren een paar 

eenvoudige zoekopdrachten tijdens een koude winterdag me dat die alarmerende 

berichten al een aantal jaren opduiken. En toch lijkt het nadien een storm in een 

waterglas. Want het waait voorbij tot het weer windstil is en de dagen normaal gaan 

stromen, wachtend op de volgende statistiek. 

Specialisten verwijzen telkens naar school, hobby’s en de thuissituatie als factoren 

van druk maar hekelen ook de sociale media. Om erbij te horen, spiegelen jongeren 

zich aan de posts, shares en foto’s van anderen die schijnbaar zo gelukkig zijn. Want 

iedereen vindt hen en wat ze doen leuk. Ook al gaat de vergelijking wel eens op met 

die prachtvilla in een welgestelde wijk waarin geen meubels staan en de gevel schoon 

gehouden wordt terwijl er geen geld meer is om de binnenkant te verwarmen. 

Naarmate de discrepantie tussen de gemoedelijke berichten van anderen en het 

richtingloze gemoed van zichzelf groeit, verkleint de eigenwaarde terwijl de druk 

vergroot. Een vicieuze cirkel van autodestructie. Ook bij volwassenen trouwens. 

“Papa moet me duwen door de eerste sneeuw.” (Jan De Wilde) 

Het is aan ons om hen daar voldoende en bedachtzaam tegen te wapenen, als het 

ware tegen de vrieskou te isoleren zonder van de samenleving afgezonderd te worden. 

Door hen te leren hoe ze zelf kunnen glijden, ondanks de weerstand tijdens het 

opgroeien doorheen de verschillende seizoenen in hun leven. Of door hen zachtjes te 

duwen als ze vast dreigen te raken in de eerste sneeuw waarmee ze geconfronteerd 

worden. Om hen ook dan de moed te geven vooruit en naar boven te kijken, want in 

de winter is de zon misschien wel des te mooier, wanneer je er oog voor hebt. Een 

(soms) onzichtbare sneeuwketting van kleine gelukjes als houvast.  

Waarbij de verzen van het sprookje dat we hen als volwassenen vertellen doorregen 

zijn met zin voor realisme omdat lang niet altijd alles is wat het liket, de refreinen 

gespekt met de overtuiging dat duurzaam opgroeien begint bij zichzelf leuk te vinden, 

waardoor er onderhuids een pracht van een rijm ontstaat als snoezige katalysator 

van onze toekomstige geschiedenis in plaats van een collectief insluimerend 

enthousiasme dat onze maatschappij bevriest en finaal ondersneeuwt. 
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De ontmoeting 

Een voorzomerse valavond. Het weer is zo wispelturig als de grillen van een 

ontluikende puber die, aangestuurd door de hormonale cocktail in een 

veranderend lichaam, zijn steeds onafhankelijkere weg in de samenleving 

zoekt. Ik sta aan de rand van de vijver in mijn ouderlijke tuin, waar de tijd in 

al zijn betekenissen heeft stilgestaan. Een beeld van het naar hooi geurende 

houten huisje dat, gedeeltelijk over het water zwevend, ooit als dierenhok 

dienst deed en dat door mijn broers, mijzelf en onze kameraden wel eens tot 

kamp omgedoopt werd, glijdt mijn gedachten binnen. Het was te gammel 

geworden en is niet meer.  

De dunne berm tussen vijver en beek is ondertussen ingepalmd door grassen 

en andere gewassen die spontaan weelderig tieren dankzij de afwisseling van 

licht en water. “De natuur moet je aan de natuur laten”, hoor ik mijn vader in 

mijn oor fluisteren. De door hem in elkaar geknutselde watermolen, 

gemonteerd op een oude schommel waarop wij ontelbare keren de gekste 

capriolen uithaalden en die hier en daar wat littekens in mijn lijf gekerfd heeft, 

draait nog steeds volgens de flow van het stromende beekwater en voorziet de 

vijverbewoners via roestige gerecycleerde blikken op al even roodkleurige 

ijzeren plaatjes continu van vers en zuurstofrijk water. Niets kan zo geniaal 

zijn als de eenvoud.  

De rijzige treurwilg die al een aantal keren flink teruggesnoeid werd om niet te 

ver over te hellen, heeft vele decennia over dat minibiotoop gewaakt en staat 

er nog steeds. De takken van de stevig in de vochtige bodem gewortelde houten 

reus reiken tot in het water en lijken de watercirkel van de boom te ronden. 

Als verdrietige mensen treurwilgen waren, zouden hun tranen nog nut 

hebben, denk ik bij mezelf. Want dan rolden ze niet zichtbaar over gespannen 
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wangen, waar ze spontaan opdrogen of met wat overblijvende trots weggeveegd 

worden, maar zouden ze bijna onzichtbaar het vijverwater vervoegen, de fauna 

en flora daarin nog van wat mineralen voorzien. De gedachte dat iets of iemand 

levensenergie uit het zilte vocht in zieltogende en uitgeputte ogen put, tovert 

een kleine glimlach op mijn gezicht.  

Zouden de goud- en andere vissen die ik – wanneer mijn vader het niet zag – 

aan de haak sloeg mij trouwens ooit vergeven hebben? Ze vormden een 

makkelijke prooi voor iedere willekeurige amateur die met stok, draad en iets 

wat op een haak leek ten aanval trok, want de vinnige vrienden kenden het 

verschil niet tussen het brood dat ze af en toe kregen en de tot bolletjes gerolde 

deegmassa aan de haak die zich doorheen hun zachte lippenweefsel boorde. 

Het pleitte wel voor mij dat ik ze snel en voorzichtig uit die benarde situatie 

bevrijdde en ze levend en wel opnieuw hun heimat liet opzoeken.  

Ik mijmerwandel tot bij de berken waarin ik vroeger zo hoog mogelijk klom en 

– als bij wijze van trofee – een zakdoek telkens wat hoger hing. Door de jaren 

heen heeft de klimop zich als de tand des tijds in de zilveren flanken van de 

flink op leeftijd gekomen stam vastgebeten. Gestaag groeien ze omhoog, de 

wortelrimpels die zich via ingenieuze zuignapjes op de schors een weg naar 

boven banen en de stronk van een fris en sierlijk groen jasje voorzien. Van 

daaruit overschouwde ik dagdromend mijn miniwereld als een halfvrije vogel. 

Ik vraag de dikste berk of hij zich herinnert hoe vaak ik in mijn wonderjaren 

echt wilde opstijgen om in het zog van een aantal gevleugelde gebekten van 

allerlei pluimage de wereld rond te vliegen. Onbevangen. Vrij. 

“Mensen deinzen nergens zo voor terug als voor een ontmoeting 

met zichzelf.” (Fritz Muliar) 

Het was even schrikken, toen ik hem plots op mijn rug voelde tikken. Je kent 

misschien nog dit gevoel: je bent als jonge knul ergens in het geniep kersen 

aan het plukken, wanneer de rechtmatige eigenaar je plots bij de lurven vat 

en in lokaal dialect vraagt: “van wie zijde gij er ene?”. Ik zat deze keer niet 

stiekem aan andermans fruit maar doordat ik diep in gedachten verborgen 

zat, had die kleine hand op mijn rug een gelijkaardig effect. Is dromen op 

middelbare leeftijd vergelijkbaar met jeugdig kattenkwaad wanneer je erop 

betrapt wordt? 

Ik laat de beelden in mijn hoofd, opgeroepen door de knarsende takken van 

de in de zachte wind heen en weer waaiende sierlijke berken, even los. Draai 

me met een minder elegante schwung vanuit mijn al wat meer artrosegevoelige 

heupen en onderrug om. Richt mijn blik omlaag. En zie hem. Anderhalve 

meter groot, goed in het vlees, een stel ferme Kempense kuiten, een wat 

slordige haardos, een stel voortanden die duidelijk klaar zijn om zich in de 

toekomst vast te bijten, en vooral, een klein guitig lachkuiltje in zijn bolle 

wangen. Onze blauwe kijkers vinden elkaar. Ik vraag hem hoe hij heet en waar 
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hij woont. “Herken je me dan niet”, prevelt hij me wat aarzelend toe. “Ik ben 

het kind in jou.” 

“Zal ik je over mijn dromen vertellen?”, gaat hij verder, terwijl ik nog aan de 

grond genageld sta, niet goed beseffend wat er gebeurt. Ik stem toe en hij daagt 

me uit om eerst samen naar de onderste takken te klauteren. Voorzichtig hijs 

ik mezelf omhoog. Terwijl hij me daar al lachend opwacht, vraag ik mezelf 

vertwijfeld af hoeveel we samen wegen en of er voldoende draagkracht is om 

ons beiden in de lucht te houden. Vanaf wanneer zou ik bij het klimmen – en 

in het leven – te veel achteruit in plaats van vooruit beginnen kijken zijn? 

Zodra we ons daar op anderhalve meter van de grond genesteld hebben, 

schudt hij de bles op zijn bol nog eens goed weg en weer. Dan steekt hij 

enthousiast van wal. Ik spits de oren en luister vol verwondering wanneer hij 

honderduit vertelt dat hij profvoetballer wil worden, vroeger ’s nachts al eens 

met een bal in zijn armen ingeslapen is en overdag de schijnbewegingen uit 

het boek ‘Hoe word ik profvoetballer’ oefent. “Aan de straatkant is er een open 

gracht, waarin pa een kasseien muurtje gemetseld heeft. Daar trap ik de bal 

met links en rechts tegen en die kaatst dan soms raar terug. Dat is goed voor 

mijn reflexen. En ik let goed op, want als ik niet goed tegen de bal trap, moet 

ik hem uit de vieze gracht halen”, zegt hij fier, zijn neus een beetje ophalend. 

Hij vertelt hoeveel hij ook van andere sporten houdt, met kameraden op straat 

en in de omliggende bossen ravot en graag met taal bezig is. Ik vraag hem waar 

die interesse vandaan komt. “We gaan elke zomer drie weken naar een 

camping in Duitsland. Daar ontmoeten mijn broers en ik elk jaar vrienden uit 

verschillende landen. Ik voel me daar echt thuis en durf al Duits praten. 

Misschien ga ik er later wel wonen.” “Das ist sehr schön”, zeg ik hem. Hij haalt 

aan dat hij wel eens met zijn broers in de clinch ligt. “Maar als puntje bij 

paaltje komt, verdedigen we elkaar wel hoor”, vult hij meteen aan. “Ik vind het 

helemaal niet fijn wanneer mensen ruzie hebben of iemand gepest wordt.” 

Op mijn vraag of hij zichzelf wel eens verveelt, antwoordt hij: “Eigenlijk niet. 

Ik ben wel eens graag alleen. Of met dieren. Soms voel ik me zelfs alleen, zoals 

Remi in dat stripverhaal, waarvan ik de hele reeks met mijn eigen spaarcentjes 

gekocht heb”. Zijn blik versombert gelukkig niet en hij gaat verder: “Remi 

beleeft spannende avonturen tijdens zijn reis met Vitalis en de dieren. Ik 

droom daar ook wel eens van, om de wereld rond te vliegen, als Nils Holgersson 

op de rug van een gans.”  

Een zachte windstoot doet de boom wat heen en weer waaien. Hij ziet dat ik 

wat angstig omlaag kijk. “Je moet niet bang zijn hoor, die takken zijn stevig 

genoeg”, stelt hij mij gerust. Ik zeg dat hij toch maar voorzichtig moet zijn en 

hou me wat steviger vast. De wolken passeren boven ons hoofd terwijl hij mij 

verder meeneemt in zijn jonge wereld. Ik sta hoe langer hoe meer versteld van 

de energie die van deze jonge knul uitgaat en voel die stap voor stap meer op 

mij afstralen. Mijn batterijen worden flink opgeladen terwijl we samen steeds 

verder in onze mooie herinneringen en dromen wegzinken. 
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“John, Tom, Rob, y y y, komen eten”, klinkt in de verte. “Dat is ons ma”, 

knipoogt hij, terwijl hij gezwind uit de boom springt. Ik herinner me hoe ze 

ons zo vroeger altijd riep wanneer we ergens in de buurt aan het ravotten 

waren, in de tijd dat kinderen nog meer samen op straat en in het bos speelden 

in plaats van snapchattend met en naast elkaar te socializen. “Zullen we 

volgende keer nog eens samen over de overhangende rand naar de andere kant 

van het huisje wandelen? En de zakdoek wat hoger hangen?”, daagt hij me 

stoer uit. “Dat is goed jongen. Ga nu maar”, zeg ik hem. “Flink eten, pas op 

jezelf en wie je graag ziet. Bedankt dat jij je dromen met mij gedeeld hebt. Blijf 

erin geloven, jongen, dan komt het helemaal goed”, geef ik hem nog 

schouderkloppend mee. Terwijl hij langs de vijver, de dierenhokken en de 

ruime houtvoorraad zijn spurt richting de achterdeur inzet, kom ik voorzichtig 

naar beneden, kijk ik hem na en prevel nog: “Je bent goed zoals je bent…”.  

Hij trapt zijn iets te grote laarzen uit en ik hoor mijn moeder vragen of hij die 

alsjeblieft netjes naast de deur wil zetten vooraleer er iemand zijn benen over 

breekt. Ik glimlach. Het komt goed uit dat hij zijn jonge knieën onder tafel gaat 

steken. Zo kan ik hem een aantal illusies besparen. Gelukkig beseft hij nog 

niet dat de schommel van het leven ook voor littekens op je ziel kan zorgen. 

Hij had kunnen polsen naar wat ik met zijn dromen gedaan heb.  

Het gevoel besluipt me dat ik hem een tijd verloochend heb. Wanneer ben ik 

bang beginnen worden? De besproete knaap kwam niet tot aan mijn 

schouders, maar zijn lef torende in verhouding een hele tijd ver boven het 

mijne uit. Hij heeft me doen beseffen dat een aantal dromen inderdaad illusies 

geworden zijn. Maar ook en vooral dat het helemaal niet erg is. Dat ik mezelf 

stevig op de borst mag kloppen voor de realiteit die ik gecreëerd heb. Waarom 

is onze schaamte voor gemiste kansen meestal groter dan de trots voor de 

mooie weg die we afgelegd hebben? 

De berken lijken goedkeurend te knikken wanneer het harder begint te 

waaien. De eerste druppels vinden hun weg tussen de takken en bladeren 

naar beneden. Donkere wolken en krijsend vertrekkende kauwen geven aan 

dat het tijd is om naar binnen te gaan. Schril contrast met de barometer van 

mijn ziel die op mooi weer staat. Met een brede glimlach stap ik door de 

achterdeur de keuken binnen. Onze jongste vraagt waar ik geweest ben. “Gaan 

wandelen”, is mijn antwoord. Wat later pols ik naar zijn favoriete plekje bij 

Moeke en Vake. “Het grasperkje tussen de vijver en het beekje”, antwoordt hij. 

“Daar ga ik graag wat zitten, spelen of lezen.” Ik geef hem een aai over zijn bol 

en zeg dat het goed is.  
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Het grote plan 

De regie van je leven in eigen handen nemen. Een principe waarnaar ik steeds 

meer leef en dat ik ook anderen op het hart druk. Dat je de context meer 

bepaalt dan je zelf mogelijk acht. Door jezelf te kennen. Te geloven in de 

persoon die je voor of na een nacht vol – hopelijk mooie – dromen in de spiegel 

aanloert. En ernaar te handelen. Hoe ga je er dan als beginnend regisseur van 

jouw verhaal mee om wanneer je op twee weken tijd drie keer een 

confronterende scène of oneliner voorgeschoteld krijgt? 

“Life is what happens to you while you're busy making  

other plans.” 

Dat lees ik ’s morgens op een briefje dat ik in de keukenlade terugvind. Daar 

sta je dan met een mogelijk scenario in het achterhoofd en een kop koffie in 

de hand. De quote had ik eerder al gehoord maar wie toverde die eigenlijk uit 

zijn inspiratiehoed, vraag ik me deze keer af? Ik stop met roeren, ga op zoek 

en ontdek dat hij niet uit de wijsgerige geest van een Latijnse, Griekse of 

Chinese denker ontsproten is. Blijkbaar haalt John Lennon het in een 

slaaplied voor zijn zoon Sean aan. Aan zijn plan kwam wel een heel abrupt en 

onverwacht einde. Hij had zich zijn hemel op aarde anders voorgesteld. Eén. 

Twee: op een warme zomeravond nestel ik me thuis met een lekker glas wijn 

op de bank en stel zappend vast dat Forrest Gump nog eens zijn weg via de 

televisie naar onze knusse woonkamer vindt. Heerlijk toch. Daar zink ik 

samen met vrouwlief-met-kuiltjes-als-ze-lacht en onze tieners zalig in weg. 

Zijn ontwapenende verhaal loopt als een trein van ongelooflijke toevalligheden 

en start met de onvergetelijke raad van zijn moeder dat het leven als een doosje 

pralines is omdat je nooit weet wat je krijgt. Een tweede glas wijn en wat chips 

later – gezonder eten betekent niet dat je jezelf altijd alles moet ontzeggen – 

komt de kers op de taart met deze slotquote: 

“I don’t know if we each have a destiny, or if we’re all just floating 

around accidental-like on a breeze, but I, I think maybe it’s both. 

Maybe both is happening at the same time.” 

Uit zijn van emotie wat bevende mond, met vertwijfelde blik en tranende ogen, 

bij het graf van zijn ultieme liefde terwijl de wind door een pracht van een 

schijnbaar huilende boom ruist, komt dat na zijn verhaal gevoeld te hebben 

echt wel binnen.  

Voor drie neem ik je mee terug op reis naar de Provence en het pittoreske 

dorpje Lourmarin. We snuiven er de geur van lavendel op en kuieren rond in 

de steegjes van het dorpje dat uit een eeuwenoud schilderij gescheurd lijkt. 

Wanneer we terug van dorpskern richting parking stappen, wordt me duidelijk 
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waarom we langs daar 

moesten passeren. Terwijl 

vrouwlief-met-kuiltjes-als-ze- 

lacht volop kiekjes van de 

lokale natuur en archi-

tectuur schiet en de krekels 

tegen elkaar op lijken te 

tjirpen, fronsen mijn wenk-

brauwen zich bij het zien van 

deze verzamelde verkeers-

richtlijnen: Chemin du Petit 

Plan – Chemin sans Issue. Die 

kan tellen, denk ik in mezelf, 

met in het achterhoofd wat ik 

geleerd heb rond het realise-

ren van kleine doelstellingen 

om via een schouderklopje 

jezelf wat vertrouwen in te 

pompen en zo misschien wel 

je grote plan te realiseren. De 

weg van het kleine plan loopt 

dood? Wat dan met dat grote 

plan? Zou het ronde bord er 

op wijzen dat het vanaf 50 

jaar verboden is om über-

haupt nog plannen te maken 

en zit je dan al in de laatste 

act vooraleer het doek valt?  

Wat doet die drietrapsraket met jou? Ik heb nog eens een paar keer flink over 

mijn bestoppelbaarde wangen gewreven en denk dat er twee uitersten zijn: 

 de overtuiging dat je jouw eigen lot voor geen meter in handen hebt en 

misschien zelfs (bang) afwachten tot iemand je vanuit zijn (goddelijke) sofa 

wegzapt; 

 het geloof dat je de afstandsbediening in handen hebt en jouw verhaal 

volledig zelf van proloog tot epiloog bepaalt. 

Volgens mij ligt het antwoord zoals vaker ergens in het midden en draait het 

rond het verschil tussen loslaten en opgeven. Als je opgeeft, overleef je 

inderdaad tot je uitdooft. Wanneer je loslaat wat je niet kunt bepalen en 

tegelijkertijd durft te gaan voor wat je wilt, lijkt dat misschien een contradictie. 

Maar dat is het niet. Je hebt nog niet alles in de hand, maar je beweegt, je 

leeft. De windrichting bepaal je niet, wel de stand van je zeilen, heb ik al vaker 

gehoord. Met een omweg geraak je ook in de haven van bestemming. En als je 

er niet (helemaal) geraakt? Dan ben je tenminste vol moed en geloof onderweg 
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geweest. Welke spijt kan je achteraf het meest verteren: dat je niet geprobeerd 

hebt of dat het (net) niet of pas na meerdere pogingen gelukt is? Welke 

instelling zouden ontdekkingsreizigers gehad hebben en hoe zijn we op de 

maan geraakt? 

Het grote plan hoeft overigens helemaal niet spectaculair te zijn. Voor de één 

is het een overwinning dat hij iets realiseert dat (zo goed als) onmogelijk geacht 

werd, terwijl het voor de ander legendarisch is om rust te vinden, om thuis te 

komen. Daarnaast kun je via kleine plannen iets groters verwezenlijken, ook 

al lopen sommige daarvan dood. Stap voor stap. Begin, en het onmogelijke 

wordt mogelijk. Denk aan die omwegen: onverwachte hindernissen en plotse 

windstoten kruisen je pad maar brengen je misschien op mooie wegen die je 

anders nooit ontdekt zou hebben. 

Zoek het dus niet altijd heel ver. Soms ligt onze missie, bestemming of legende 

heel dichtbij, zonder dat we het beseffen. Zoals de herder Santiago in De 

Alchemist van Paulo Coelho, die een hele weg aflegt, op zoek naar de schat 

(zijn legende) die op een onverwachte plaats blijkt te liggen – ik wil de plot niet 

bederven. Tijdens zijn omzwervingen krijgt hij antwoorden op belangrijke 

levensvragen en worden onverklaarbare dromen duidelijk. Hij leert dat 

wanneer je echt iets wilt, het hele universum samenspant om ervoor te zorgen 

dat je je droom verwezenlijkt. Hij beseft en heeft er vertrouwen in dat hij altijd 

terug herder kan worden (thuis kan komen) als zijn avontuur mislukt en 

ontdekt het allermooiste: de liefde. Even bij stilstaan als je de afstands-

bediening nog eens vastneemt. 
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What’s in a name? 

Daar zitten we. Vier jeugdkameraden van hetzelfde dorp. Twee straatgenoten 

en een tweeling van om de hoek. Gezellig op een terras met de vrouwliefjes. 

BBQ. Een goed glas. De kroost amuseert zich in en rond het zwembad. Terwijl 

de zon ons langs de buitenkant aardig op de grill lijkt te leggen, wordt onze 

binnenkant opgewarmd door wat (bijna) vervlogen is. Het collectieve geheugen 

wekt wat individueel ingeslapen geraakt was. Straffe verhalen en heerlijke 

anekdotes worden op tafel gegooid. We keuvelen over vroeger, nu en morgen. 

Maar smullen vooral van toen. Ik heb na mijn crash geleerd dat eigenlijk enkel 

het nu bestaat. Om mindful los te laten. Ik blijf het daar volmondig mee eens. 

Maar in deze context zorgt een stevige sip van een historische Cuvée des 

Souvenirs voor een grand-cru-moment.  

Schaarse witte wolken schuiven traag voorbij terwijl het rond de tafel 

herinneringen regent. We staan stil bij gelaten lach en traan. Proeven 

tussendoor wat melancholie op een bedje van weet-je-nog en rijkelijk overgoten 

met een saus van (droge) humor. Wanneer ik vertel dat mijn naam als meisje 

Winnie geweest zou zijn, zorgt een vloedgolf van woordspelingen voor gebulder 

dat de door de kinderen geproduceerde decibels overstijgt. 

Waarom kiezen ouders eigenlijk een bepaalde naam voor hun spruit? 

Symbolische betekenis, de sterren van het moment of een slingerbeweging van 

de geschiedenis met oude namen die plots weer opduiken en soms zelfs 

populair blijven? Even het oor bij de oorsprong van mijn genetische paspoort 

te luisteren gelegd. Pa en ma vonden Tommy en Winnie gewoon mooi klinken 

bij Johnny, mijn oudere broer, en Jimmy, die voor mij geboren werd maar 

helaas veel vlugger dan verwacht het levenslicht zag en daardoor veel te kort 

geademd heeft. Na mij kwam Robby de rij vervolledigen. Mijn ma herinnerde 

zich ook Winnie Mandela. Dus geen echt diepzinnige symboliek op het eerste 

gezicht. Toch nog één toevalligheid: Mijn oudste en jongste broer keken net als 

ik op de eerste dag van de maand de wereld voor het eerst recht in de ogen. 

Mijn geslacht was tot aan de geboorte onbekend, hoewel het al bij de 

bevruchting bepaald wordt. Designerbaby’s bestonden nog niet en het was dan 

ook veel spannender uitkijken naar het resultaat. 

Indien mijn genen al zo lang vastliggen, waarom heb ik dan zo vaak gesteld 

dat ik mijn naam niet gestolen heb? Tommy is afgeleid van Thomas, dat uit 

het Hebreeuws/Aramese Tôm (tweeling) komt. Ik verwees altijd naar de 

Bijbelse Ongelovige Thomas om de twijfelaar in mij te omschrijven. Eerst zien, 

dan geloven. De denker die alles met zijn verstand verklaard wil zien. Gedreven 

door de angst om zekerheden los te laten en zijn gevoel te volgen. Gevangen in 

de status-quo van het verstand. Staat die ‘tweeling’ symbool voor de innerlijke 

strijd van een hooggevoelige slak die wel wil maar niet goed durft? 

Zou ik met dezelfde dna-klei anders geboetseerd geweest zijn als er Winnie op 

mijn paspoort had gestaan? Dat ik er uiterlijk niet helemaal hetzelfde had 

uitgezien en dat meisjes in een andere context dan jongens opgroeien, is 
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klontjesklaar. Hoe zit dat dan karakterieel? En wat schuilt er in de naam van 

mijn vrouwelijke alter ego? Winnie is een kortere versie van de Germaanse 

samenstelling Win (vriendin) en Fride (vrede). Als vriendin van de vrede zou ze 

aardig passen bij iemand die harmonie als belangrijke drijfveer heeft. Onder 

collega’s werd ik vroeger eens maïzena (bindmiddel) van de afdeling genoemd. 

Een ander hoogsensitief persoon vertelde dat ze als Zwitserland van de groep 

bestempeld werd, terwijl ik recent nog over een voetballer hoorde vertellen dat 

die het meest tevreden was met een gelijkspel. Geen verliezers. Iedereen 

winnaar. Een mooie slogan voor de vzw Harmony Service Providers? 

“Rivers know this: there is no hurry, we’ll get there someday.” 

(Winnie the Pooh) 

De zoektocht brengt me bij Winnie-de-Poeh. Daar zetten mijn wenkbrauwen 

hun fronsbeweging in. Ik had eerder al van dat schattige beertje gehoord en 

dacht al die tijd dat hij – ik schrijf hij maar het zachte wezentje zou op een 

echte vrouwelijke beer Winnipeg geïnspireerd zijn – aan de basis van de 

naamkeuze van mijn ouders lag. Dat was dus niet zo. Wat leer ik nu? Poeh is 

tastbaar Taoïsme. Volgens die stroming is alles in een perfecte maar 

voortdurend veranderende harmonie. De kunst bestaat erin om in die flow van 

verandering mee te gaan. Het is als zwemmen in een rivier, af en toe de oever 

betreden wanneer het goed voelt om dan vol vertrouwen je tocht verder te 

zetten. Poeh is een pluchen prop mindfulness. Beleeft de wereld vol aandacht 

voor de dingen om zich heen. Is nu. Want vandaag is zijn favoriete dag. Hij 

blijft altijd zijn onbevangen zelf. En likt tevreden de honing van de mooiste 

roos die het leven is. Met af en toe een doornig prikje. 

“What's in a name? that which we call a rose 

By any other name would smell as sweet; 

So Romeo would, were he not Romeo call'd, 

Retain that dear perfection which he owes 

Without that title. Romeo, doff thy name, 

And for that name which is no part of thee 

Take all myself.” 

De bloem der bloemen zou volgens Shakespeare met eender welke andere 

naam even lekker ruiken. De naam die wij haar gegeven hebben, is een naam. 

Een mooie naam. Maar eigenlijk ook niet meer dan dat. Romeo en Juliet 

hebben familienamen die hun liefde onmogelijk maken. Voor hen gaat het er 

echter niet om hoe ze heten maar wie ze zijn. Bij rozen heb je vroeg- en 

laatbloeiers. Op dezelfde manier komen bepaalde genetische of karakteriële 

eigenschappen bij sommige mensen wat later aan de oppervlakte. Of moeten 

ze gewekt worden, bijvoorbeeld na een ferme wake-up call. 
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Eigenlijk zat Winnie de hele tijd in mij. Kalm een oogje in het zeil houdend. 

Maar was ze wat weggedrongen geraakt omdat ik het niet wilde inzien. En van 

mezelf was afgeweken. Ze heeft vol vertrouwen haar tijd genomen en me op 

haar eigen, onnavolgbare manier de juiste dingen op het juiste moment 

ingefluisterd. En ik was eindelijk klaar om wat meer los te laten.

Eén van die jeugdkameraden is Wilfried, die voor zijn huwelijksviering onderstaande 

parabel schreef. Toen hadden we nooit gedacht dat we een jaar later van hem afscheid 

zouden moeten nemen door wat ik op dat moment omschreef als de harde 

maatschappij die eerder zacht verkracht dan te geloven in de kracht van zacht. 

Tijdens dat afscheid werd zijn verhaal voorgelezen, deed zijn tweelingbroer een oproep 

om eens goed in onszelf te kijken, naar wat echt telt, om alle ballast weg te gooien. 

Zijn vrouw vond ondanks haar kapotheid de moed om een lans te breken voor 

menselijke integriteit en zachte authenticiteit, waaraan de (bedrijfs)wereld een flink 

tekort heeft. 

Kleine Gelukjes 

Tegen een oude eik rustte een jongeman. Hij staarde een beetje sip voor zich uit en 

rond zijn ogen hingen zorgenrimpeltjes. “Waarom vind ik het geluk niet?”, mopperde 

hij zuchtend. “De hele wereld ben ik rondgetrokken en toch vind ik geen geluk.” Een 

musje, dat schrok van zijn harde stem, vloog weg. De jongen haalde zuchtend zijn 

schouders op en wilde een boterham uit zijn reistas nemen, maar die bleek onder de 

mieren te zitten. “Zie je nou wel”, dacht de knaap, “zie je nou wel!” Net op dat moment 

kwam er een stokoude man voorbij gewandeld. Hij floot een deuntje. De jongeman 

zag hem en sprak hem aan. “Excuseer, mijnheer, u kunt mij misschien helpen het 

geluk te vinden. Ik ben al de hele wereld rondgetrokken en…” De oude man onderbrak 

hem met een handgebaar. “Kijk… kijk rondom je”, zei hij. “Zie je die mooie blauwe 

korenbloemen, wiegend in de wind?” “Euh, ja”, stamelde de jongen en hij keek de 

oude man vragend aan. Toen leek het gesprek even stil te vallen, tot de jonge reiziger, 

beleefder nu, zijn vraag herhaalde: “Waarde heer, ik zoek het geluk, kunt u me 

helpen?” De oude man zweeg en haalde uit zijn bruinlederen tas een verse dikke 

boterham tevoorschijn. “Alsjeblieft”, gebaarde de man met de boterham, “hopelijk lust 

je bosbessenjam”. De jongeman liet dat aanbod niet aan zich voorbijgaan en 

verorberde de lekkernij tot de laatste kruimel. De oude man genoot zichtbaar van het 

tafereel. De gestilde honger leek de jongen nog vastberadener te maken. “Het is het 

ware geluk dat ik zoek”, zei hij, “u met al uw ervaring en wijsheid moet me toch 

kunnen vertellen waar ik dat kan vinden?” “Mag ik eerst een slok van je veldfles? Dat 

is vast lekkere thee die je daar hebt.” De jongen had inderdaad lekkere thee in zijn 

veldfles. Hij aarzelde even maar reikte de man dan toch zijn drinkbus aan. Terwijl de 

grijsaard zijn dorst leste met enkele slokken, kwam op het gelaat van de jongen even 

de glimlach van een weldoener tevoorschijn. Maar hij kwam vlug weer terzake: “Ik 

heb maar weinig tijd te verliezen”, zei hij stout, “het grote geluk, daar ben ik naar op 

zoek.” De oude man trakteerde hem op een wijze blik. “Om te vinden wat jij zoekt, 

jongeheer, hoef je alleen maar de kleintjes bij elkaar op te tellen.” Zonder verdere 

verklaring nam hij zijn tas, gaf de jongen een schouderklopje en verdween vrolijk 

fluitend achter de heuvel. 
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Wat als? 

De vrije wil is volgens onze Bijbelse overlevering één van de mooiste deugden 

die de mens kreeg toen die op de zesde scheppingsdag het leven ingeblazen 

kreeg. Waarom hebben we het dan toch zo vaak lastig met kiezen en gaan we 

ten onder aan keuzestress? Het lijkt wel een contradictio in terminis wanneer 

die ultieme deugd en de daaraan gekoppelde last in één samenstelling gepropt 

worden. Het Aards Paradijs en lekker ogende appels: dat kan wel eens zuur 

opbreken. Voelde jij je al ooit gevangen in de hoogste vrijheid die je eigenlijk 

bezit?  

Veel mensen fladderen probleemloos van een vorige naar een volgende keuze, 

zonder bij de implicaties stil te staan. Ze nemen de bluts met de buil, zoals 

een mooi Vlaams spreekwoord ons leert. Voor de intuïtieve twijfelaar loert 

echter het spook van het scenariodenken om de hoek. Hij loopt het risico om 

in een zelfgesponnen web van (niet) genomen beslissingen te vliegen en zich 

innerlijk verteerd te voelen door een denkbeeldige spin die zijn overactieve 

brein met wat-als-vragen en misschien-opties bestookt.  

Hoe rationeel kunnen we keuzes 

eigenlijk benaderen en in welke 

mate kan ons hart of buikgevoel 

daarbij uitgesloten worden? Zou 

het voor sommigen onder 

ons niet handig zijn om alle 

belangrijke beslissingen tij-

dens het leven in een stevig 

excelbestand te stoppen en 

via wat-als-analyses en scenario-

beheer alle opties tegen elkaar af 

te zetten? Voor wie zijn persoonlijke missie nog niet kent, bestaat blijkbaar 

zelfs de mogelijkheid tot doelzoeken. Je leven is geen eindeloze doolhof meer 

van keuzes, vol wildgroeiende heggen die je pad telkens weer versperren maar 

ontvouwt zich als een netjes gestructureerde boomgaard waarin je bevrijd je 

tanden in de lekkerste levensappels zet. 

Of je schrijft als een volleerd webwever de magische IT-formule van jouw leven 

via SQL (Structured Query Language), waarmee je het beste uit de beschikbare 

databases of tabellen ophaalt, met elkaar linkt en zelfs automatisch aanpast 

wanneer er volgens de combinatie van een aantal vooraf gedefinieerde para-

meters een keuze gemaakt moet worden: 

SELECT * FROM Life 
WHERE feeling='happiness' 
AND flow='luck'; 
 
DELETE FROM dna 
WHERE characteristic='doubt' 
OR restraint='fear'; 
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Je bewaart die op de servers in je brein en glijdt probleemloos als een 

zelfrijdende auto over kruispunten, rotondes en splitsingen. Knipperlichten 

voor (onverwachte) risico’s zijn niet meer nodig. Belemmerende eigenschappen 

vallen weg. Want alles werd eerder al feilloos ingecalculeerd. Je start daarbij 

met een propere lei, via een eenvoudige opdracht om alle cookies uit je grijze 

massa te verwijderen. Bent u zeker? Ja! Leven als exacte wetenschap. 

Er bestaat echter ook een minder berekende manier om je van die lastige 

keuzecocon te ontdoen en jezelf tot een vrije vlinder te ontpoppen. Via de 

krachtigste levenspomp die al voor je eerste buitenbaarmoederlijke hap naar 

adem in je nog tere lijf verscholen lag en op het ritme van je diepste emoties 

klopt. Die jouw lichaam tot in de kleinste vezels van de nodige zuurstof 

voorziet. Het kompas van je ziel. Je hart. 

Bij het woord hart denken we automatisch aan gevoel. Kan je (verstand) je 

gevoel wel voldoende vertrouwen? Is het een goed kompas bij het nemen van 

beslissingen of het maken van keuzes? Wat ik niet wist, is dat ons woord 

kiezen nauw verwant is met het Latijnse gustus (smaak) en het Griekse 

geúesthai (proeven). Dus kiezen is eigenlijk proeven. Proberen. En niet 

eindeloos inschatten vooraleer iets wel of niet te doen. Zullen we die vooraf 

uitgedokterde rationele scenario’s dan maar loslaten en meer onze innerlijke 

wegwijzer van het gevoel volgen? Daarbij het advies van Steve Jobs volgen dat 

we niet alles op voorhand in elkaar kunnen weven maar erop moeten 

vertrouwen dat de draden elkaar vroeg of laat vanzelf kruisen? Er wordt wel 

eens gezegd dat de mens slechts een fractie van zijn verstand gebruikt. Hoe 

zit dat dan eigenlijk met ons gevoel? 

Nog iets wat je daarbij best loslaat, is wat achter je ligt. Op sociale media en 

in marketing bestaat het recht om vergeten te worden. Laat ons dat doen met 

alle mogelijke versies van het verleden die nog in onze nostalgische rugzak van 

potentiële alternatieve levenslopen zitten. Iedereen vraagt zich wel eens af hoe 

zijn leven eruit gezien zou hebben mocht hij op een bepaald moment een 

andere keuze gemaakt hebben. Op zich is dat geen erfzonde, maar wanneer je 

er hardnekkig in blijft rondhangen, deelt de geschiedenis je vroeg of laat een 

ferme tik uit. Wat achter je ligt, kan niet meer herschreven worden. Punt.  

Hetzelfde geldt voor de verschillende denkbeeldige toekomstscenario’s die in 

je hoofd rondspoken. Weg ermee. Zowel verleden als toekomst hebben 

trouwens geen grammaticaal meervoud. Er ligt dus maar één toekomst voor 

jou in het verschiet. Maar die is wel continu in beweging. En jij bent zelf de 

drijvende en scheppende kracht dankzij jouw kern-energie. Volg je gevoel, zet 

gewoon de volgende stap, denk niet te ver vooruit en vertrouw op de beste gids 

die je in je hebt. En gun de tijd de ruimte om wonderen te verrichten. 

“Always in motion is the future.” (Yoda) 
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Wasemademen 

“Hoe laat spreken we af?”, vraag ik aan mijn collega-vriend. “Ik zou er graag 

om acht uur zijn”, is het antwoord. “Prima, dan stap ik om kwart voor acht op 

mijn fiets”, stuur ik met een grote smiley terug. Als je weet dat ik op vrijdag 

normaal gezien meestal voor dag en dauw richting Brusselse vestiging van 

mijn werkgever trek, lijkt dat een onwaarschijnlijk scenario, toch? Niets is 

minder waar want voor onze maandelijkse salesmeeting met teambuilding 

zakken mijn collega’s deze keer af naar mijn achtertuin. Naar mijn heimat. 

Terwijl de Stille Kempen ontwaken, trek ik met de fiets richting Corsendonck, 

een gehucht dat tussen mijn dorp Retie en Oud-Turnhout ligt. Na 100 meter 

laat ik één van de drukste gewestwegen voor wat hij is en kies ik voor de 

typische lokale binnenbanen, die sierlijk tussen de uitgestrekte weilanden en 

bossen heen glijden en waar ik wel vaker kilometers vreet als hardlopende 

tweevoeter of fervent fietser. In de auto naar het werk doe ik meestal een aantal 

ademhalingsoefeningen om mezelf wat energie in te pompen, terwijl ik me een 

weg baan door de files aan een tempo waarvoor je soms eigenlijk niet eens een 

vervuilende dieselmotor nodig hebt. Nu zet ik gewoon mijn longen spontaan 

ver open en neem ik de lucht waarin ik opgegroeid ben met grote teugen in me 

op. Ik rijd door één van de mooiste straten van ons dorp, waar een aantal 

kleurrijk bebladerde berken zich stilaan opmaken om in winterrust te gaan. 

Ze staan met hun zilveren stammen wat schuin en geven zo aan vanuit welke 

richting de wind zich meestal ruisend een weg door hun takken blaast. Ze 

plooien een beetje maar breken niet omdat ze niet halsstarrig tegen de stroom 

in proberen te groeien. 

“Een schrijver graast als een koe de werkelijkheid af en produceert 

schrijfsels als melk.” (naar Gerrit Achterberg)  

Ik proef de geur van een pas gemaaid maïsveld. Zie de ochtendkippige 

landbouwer nog net met zijn imposante oogstmachine vertrekken. Kruis een 

beetje verder een tractorbestuurder die de hand opstekend opzij gaat voor de 

eenzame fietser die zich helemaal niet alleen waant. Ik maak fietsend een 

praatje met de zwartgevlekte koeien waarvan een aantal wasemademend 

rechtkomen en me toch enigszins verbaasd aankijken terwijl ze hun 

nachtelijke slaapplaats aan de wat beschutte rand van de weide tegen een bos 

verlaten. Vanonder een bruggetje over één van de zeven Retiese Neten schiet 

een wakkere vogel tsjirpend weg richting ochtendzon. Ik realiseer me dat de 

temperaturen ’s nachts al bijna het vriespunt benaderen en bol goed 

ingeduffeld aan een rustig tempo verder op de wegen die ik ken als mijn 

broekzak. De windmolens staan een aantal kilometer verder tegen de snelweg 

en geven aan dat ik vanochtend volop rugwind heb. En dat geldt ook voor mijn 

vederlicht gemoed. Tegen de warmte die zich stilaan van mij meester maakt, 

kan geen enkele kunstmatige temperatuurregelaar op. Niets zo mooi als een 
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stilleven dat langzaam wakker wordt. En dat is net hoe ik me voel wanneer de 

voorbije jaren in gedachten voorbijflitsen.  

Ik stal mijn occasionele bedrijfsmobiel naast de ingang en denk zelfs niet eens 

aan parkeerproblemen waarmee ik anders wel eens te maken heb. Het ontgaat 

mijn collega’s overdag niet dat ik mezelf bijzonder goed in mijn vel voel. De 

sfeer zit er zoals altijd goed in. De contacten zijn sterker dan het louter 

collegiale. De meesten kennen elkaar dan ook al een hele tijd. Ze weten dat zij 

een belangrijke rol gespeeld hebben in mijn beslissing om na de crash niet 

zomaar te vluchten en van job te veranderen. 

De dag wordt nog symbolischer als een collega me via whatsapp een foto stuurt 

die ze ’s middags in de buurt gemaakt heeft. Het is een affiche – die ik zelf nog 

niet zag – van een informatieavond rond stress en burn-out waar ik de eerste 

keer voor een ruimer publiek mijn verhaal deel. Het is de volgende stap, 

waarvoor ik als slak wat zenuwachtig ben maar waarnaar ik ook uitkijk. Delen 

om te vermenigvuldigen. Die collectieve kracht creëren om het voor iedereen 

aangenamer te maken. Als afzonderlijke panelen die laag voor laag zichzelf 

betekenis geven en nadien samen tot leven komen. Als individu’s die kleur 

krijgen en de samenleving vorm geven. 

De raakste woorden die vrouwlief-met-kuiltjes-als-ze-lacht me toevertrouwde 

in de periode dat het steeds slechter met me ging, waren dat ik niet meer 

landde, niet meer thuiskwam. Ik stond als het ware continu in een soort 

alertmodus en sloeg er niet meer in tot rust te komen. Vandaag ben ik de hele 

dag van huis en tegelijkertijd thuis. “Hopelijk gaat het niet harder regenen”, 

zegt mijn collega-vriend als ik op de fiets richting huis stap en mijn licht 

aanschakel. “Geen enkel onweer krijgt vandaag nog deze lach van mijn 

gezicht”, antwoord ik terwijl we elkaar dag zeggen. Het is al donker wanneer 

ik de rode lichten bovenop de windmolens zie opduiken. De grote wieken 

draaien onzichtbaar hun rondjes. De windrichting maakt niet uit. Ik voel geen 

weerstand en denk bij mezelf dat deze rit gerust wat langer mag duren. Met 

diepe halen adem ik in en weer uit. En opnieuw.  

Bij het zien van de warme wasem die mijn longen verlaat om snel in de 

avondlucht te verdwijnen, stel ik me voor dat je zo al je zorgen zou moeten 

kunnen laten verdampen. Loslaten was nog nooit zo zichtbaar gesymboliseerd. 

Ik denk terug aan de koeien van ‘s ochtends en zou ze de volgende werkdag 

gerust opnieuw willen zien. “Dit was een ongelooflijk mooi gevoel”, zeg ik tegen 

vrouwlief wanneer thuisgekomen onze kuiltjes elkaar ontmoeten. Zo zou ik alle 

dagen in een goed gevoel willen zweven en steeds weer tevreden landen. Beide 

beentjes op de grond en vertrouwen hebben in de wind. 
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Toeval bestaat niet? 

Twee mid-veertigers zijn samen onderweg naar een meeting. Aangezien we 

zowel collega’s als goede vrienden zijn, wordt er niet enkel over de professionele 

uitdagingen van gedachten gewisseld maar zinken onze overpeinzingen ook af 

naar de wortels van onze verbondenheid: twee ezels die zowat elkaars spiegel 

geworden zijn en waarbij de één op tijd de ander met een hoef op de schouders 

tikt om werkelijk te blijven ademen en met voldoende lef van de 

levenswaterbak te drinken. Het lijkt wel gisteren dat we elkaar als 

enthousiaste dertigers voor de eerste keer zagen en eerder formeel de hand 

schudden. Fijn hoe we elkaar door de jaren heen vol vertrouwen voorzichtig 

uitgepakt hebben, niet-georkestreerd authentiek ontmoeten en oprecht 

akoestisch mogen. 

Met het verstrijken van de kilometers realiseren we ons hoe mooi België 

eigenlijk is, van gladde kust tot ruwe Ardennen. Kun je het leven vergelijken 

met een rit van de vlakke Kempen naar het hellende landschap waar de Lesse 

zijn eigen koppig kronkelend pad opgeeft en zich aan de ruimere stroom van 

de Maas overgeeft? Als je jong bent, lijkt alles vanzelf te gaan. Met het ouder 

worden en vooral wanneer de helling al eens wat steiler wordt, moet je 

terugschakelen om niet stil te vallen. Wij zijn de voertuigen op die weg, waarbij 

de één al wat zwaarder geladen is dan de ander en misschien gebukt gaat 

onder een onzichtbare mentale last die de rit nog moeilijker maakt. 

“Toeval is Gods manier om anoniem te blijven.” (Einstein) 

We zijn niet enkel halverwege onze rit naar de bestemming van de dag maar 

kunnen volgens de fysiologische wetten van ons bestaan en de naakte 

leeftijdsstatistieken nu al verder terug- dan vooruitkijken. Dan is het des 

mensen om zich af te vragen hoe het tot nog toe verlopen is. Zit ik nog in de 

flow van mijn eigen (berg)riviertje of al in de hoofdstroom richting de rustkust 

om uit te doven en op te gaan in de zee van de eeuwigheid? Ben ik wat aan 

het dobberen in een kalme meander van een bochtig tussentraject, op weg 

naar een stroomversnelling? Welke zijstromen duiken nog op? Mag ik dan 

enkel pootje baden en hoef ik niet bang te zijn voor een te stevige onderstroom 

die me onderuit kan halen? Uit het taoïsme leerde ik dat we geduldig 

vertrouwen mogen hebben in de rivier en dat de richting zich vanzelf ontvouwt. 

Van een fietsmakker heb ik dan weer onthouden dat het niet belangrijk is hoe 

snel je loopt maar wel hoe ver je loopt. 

In een steeds glooiender landschap halen we een tragere vrachtwagen in. Een 

kleinere auto passeert en nestelt zich voor ons op de middenstrook. Dan begint 

mijn goede vriend plots te lachen. Een binnenpretje? “Kijk eens voor ons”. En 

dan zie ook ik welke slogan er op de achterruit staat: “Your chance to change”. 

Is dat een boodschap? Wel heel toevallig, in deze middenfase van ons leven en 

rekening houdend met wat er de voorbije jaren zoal met mij gebeurd is. Bestaat 
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toeval überhaupt? En wat is dat dan eigenlijk? De verklarende woordenboeken 

spreken van toeval als zich een gebeurtenis voordoet waarvoor geen 

doeloorzaak te vinden is, wanneer de ene gebeurtenis onbedoeld, ongericht of 

ongestructureerd een andere bepaalt. Als we Voltaire mogen geloven, bestaat 

het niet en is het gewoon het gevolg van een oorzaak die we niet zien. Johan 

Cruyff houdt het er op zijn beurt kort maar krachtig bij dat toeval logisch is. 

In een filosofisch-spirituele context wordt elk toeval als een richtingaanwijzer 

bestempeld, de wet van figuur en achtergrond of synchroniciteit. Wat voor jou 

toevallig lijkt, is dat voor een ander helemaal niet omdat die op dat moment 

andere verbindingen legt tussen feiten (en veronderstellingen). De tegenpool 

van toeval is dan weer determinisme, waarbij alles volledig van tevoren 

bepaald en dus voorspelbaar is. In hoeverre bepaal je belangrijke 

kantelmomenten in je leven zelf? Gebeurt dat dan altijd bewust of onbewust? 

Of evolueer je van onbewust onbewust over onbewust bewust naar bewust 

bewust naarmate je meer voor een richting openstaat en erin gelooft? 

Een persoonlijk huzarenstukje qua toeval dateert van begin jaren 90 in de 

vorige eeuw. Ik studeerde in Antwerpen. De Sinksenfoor stond op het Zuid. Ze 

bestaan misschien al niet meer, die felgekleurde gammele karretjes waaruit in 

ruil voor twintig frank een geheimzinnig briefje tevoorschijn getoverd werd 

waarop je toekomst voorspeld stond. Op mijn briefje las ik ‘Annik’, met ‘k’ en 

niet met ‘ck’. De naam van de jongere juffrouw die op dat moment naast me 

stond – ja, die van de kuiltjes als ze lacht. OK, ze was geen 16 en niet blond, 

zoals afgedrukt. De voorspelling gebeurde “onder invloed van Nathalie, de 

grootste waarzegster allertijden”. De beste vriendin, toen en nu, van vrouwlief-

met-kuiltjes-als-ze-lacht heet… Nathalie. “Zelfs de grootste twijfelaars zijn 

verbaasd”, besloot de alwetende. Dat komt binnen voor iemand die zichzelf wel 

eens de vleesgeworden rationele twijfel genoemd heeft. 
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Ventileren 

Het moet bij mijn moeder ongetwijfeld de adem afgesneden hebben, toen de 

verpleegster mij kort na de geboorte mee uit haar kamer nam, in de 

kraamkliniek die wij in het Vlaams zo mooi ‘moederhuis’ noemen. Het huis 

waar naast kinderen ook moeders geboren worden als het hun eerste spruit 

is. Waar ouders doodsangsten uitstaan als het kantje boord is. Zoals zij die 

mij leven inbliezen begin december 1971 te verwerken kregen. Ik werd vier 

weken te vroeg geboren, in een tijd dat premature baby’s er moeilijker 

doorkwamen dan nu en lang voor medische en ethische grenzen verlegd 

werden. 

Mijn moeder hoort me abnormaal ademhalen en belt de verpleegster. 

Uiteindelijk neemt een collega van de couveuseafdeling me mee, om warm te 

krijgen, zo vertelt ze. Op haar vraag wanneer ik terug zal komen, krijgt mijn 

moeder het antwoord “hij is daar goed nu, laat hem maar”. Wanneer ze de dag 

nadien mag gaan kijken en een kwartier te vroeg aanklopt, wordt haar in 

eerste instantie gezegd dat ze in de weg staat. Dan mag ze eindelijk vanop de 

gang kijken. Dus niet binnen en al zeker niet aanraken. Kleine baby. In een 

glazen kastje. Warm ingeduffeld. Ik heb een normale kleur. Ze wacht tot ze me 

ziet bewegen. Even de kin omhoog is voldoende om met een wat minder 

ongerust gemoed terug naar de kamer te sloffen. De dagen gaan voorbij. 

Borstvoeding uit een flesje. Ma en pa zijn hoopvol. 

Nadien komen de vraagtekens. Want ik mag niet mee naar huis en moet mijn 

tijd daar uitdoen. Slaaptoestand, zo wordt gezegd. Ik adem niet goed. Veel 

uitleg krijgen ze helaas niet. Na de miskraam van een jaar eerder moeten mijn 

ouders opnieuw met lege handen naar huis. Pa brengt iedere dag met een 

bromfiets de moedermelk tot bij mij, kan me dan telkens even zien en nadien 

verslag uitbrengen bij ma, die thuis voor mijn 2,5 jaar oude grote broer zorgt. 

Een auto hebben ze niet. Na vier weken mogen ze me eindelijk in de armen 

sluiten. Eénmaal thuis, wil ik de borst niet. Het kost me te veel kracht. Koppig 

ben ik ook al, want geen enkele van de vier verschillende melkpoeders gaat 

naar binnen. Een tip uit de oude doos keert het tij: botermelk of babeurre. Ik 

adem eindelijk door en ben vertrokken om het leven te drinken. 

Nooit gedacht dat ik ruim veertig jaar later opnieuw zou moeten leren ademen 

en drinken. Want dat deed ik op de single track van een doodlopend pad 

minder (goed) dan ooit tevoren. Wil je dat gevoel even ervaren? Probeer dan 

eens met gebalde vuisten – want je bent een ventielloos drukvat van 

opgekropte emoties – je adem in te houden, te voelen hoe de spanning zich 

opbouwt. Spring dan in mijn toenmalige huid van een op hol geslagen hengst 

die wil ontsnappen uit zijn gedachten. Als door een denkbeeldige wolvenwaaier 

op de hielen gezeten. De eenzame vluchter met wind op kop die telkens 

opnieuw ingehaald wordt door wat in zijn hoofd spookt. In voortdurende 

alertmodus en badend in het adrenalinezweet. Tot het energievat helemaal 

leeg is en zijn lichaam er zowel fysiek als mentaal de brui aan geeft. Het sterke 
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paard knielt neer bij een plas, probeert wat te drinken, ziet zichzelf nog even 

weerspiegeld in een groter wordende vicieuze cirkel die zijn traan aan het 

wateroppervlak veroorzaakt en metamorfoseert ten slotte tot een bleke vis met 

vale ogen die wat ronddrijft en uiteindelijk in een bijna zuurstofloze en 

uitdrogende poel van de laatste oase in een eindeloze woestijn naar adem hapt. 

En nog eens hapt. Korter. Met steeds grotere tussenpauzes. 

STOP. Het is misschien moeilijk, maar laat dat beeld nu los en adem een keer 

of vijf heel diep in en uit. Verleg de focus naar de beweging van de balg onder 

je ribben. Als het niet meteen lukt, is dat niet erg. Hou vol. Ontspan die 

spieren. Zoek het rustpunt in jouw ademhaling. PAUZEER. Neem afstand van 

die razernij en zoek toenadering tot jezelf. Ervaar hoe met je ademhaling ook 

je lichaam en geest rustiger worden. CHECK. Voel de kracht van jouw mentale 

moesson. Adem is voor jou als het regenseizoen voor een woestijn die opnieuw 

tot leven komt. Met dit verschil dat je de seizoenen niet in de hand hebt maar 

je ademhaling wel. Want je bent jouw adem. Jij bepaalt in en uit. Op jouw 

tempo. Een gelijkaardige korte ademhalingsoefening was mijn eerste 

kennismaking met mindfulness. Nadat de therapeute me bij de kennismaking 

wakker geschud had met de boodschap dat ik niet ademde en mij zo rustig 

mogelijk voor de eerste keer mijn verhaal had laten doen. 

Bewust ademen werd één van mijn meest krachtige wapens in de zoektocht 

naar mezelf en mijn herwonnen vitaliteit. Mijn zelfbevrijding. Het brengt me 

tot rust. Probeer het en besef dat je dat altijd en overal kunt doen: voor een 

presentatie, tijdens een vergadering als een agendapunt of uitspraak iets met 

je doet, wanneer je rustig met aandacht voor de omgeving sport of als je het 

tijdens intensievere uitspattingen moeilijker krijgt, vóór je die vervelende mail 

te snel beantwoordt of aan een moeilijk gesprek begint, nadat je iets laten 

vallen hebt, om iets beter los te laten of jezelf in de hand te houden, in een 

discussie en zelfs in de file. Adem is CO2trole over jezelf, ook als je de context 

niet kunt controleren. 

“Woorden zijn de adem van de ziel.” (Pythagoras) 

Gemiddeld gebruiken we trouwens amper 30% van onze ademhalings-

capaciteit. Je kunt je dus afvragen hoeveel gratis energie we onontgonnen 

laten. Sommige mensen gebruiken nog minder van dat vermogen en lijken 

continu te hyperventileren. Dat is zelfverstikking in de zuiverste vorm want in 

extreme gevallen adem je jouw uitgeademde toxische gassen gewoon meteen 

terug in. Voor je het weet, verlies je je bewust-zijn. En pleeg je roofbouw op je 

lichaam. Belgen hebben naast zorgen ook een baksteen in de maag. 

Overdreven isoleren is bij het bouwen niet altijd de juiste keuze, heb ik me 

laten vertellen. Isolatie is uiteraard noodzakelijk, maar ventileren zou 

minstens even belangrijk geworden zijn, zodat je woning goed verlucht wordt. 

Als je weet dat 70% van de afvalstoffen je lichaam via de ademhaling verlaten, 

wordt de woonplaats van je ziel ook best duchtig geventileerd. Een bouwvallig 
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huis wordt afgebroken of gerenoveerd. Of je verhuist. Je hebt echter maar één 

lichaam. En dat kan geen eindeloze afvalstoffenstroom aan. Dus je draagt er 

beter zorg voor. 

Doe ook aan mentale ventilatie. Dus isoleer je gedachten, je emoties, jezelf niet 

te veel. Maar ventileer. Als je er niet (meteen) over kunt praten, geef er dan op 

één of andere creatieve manier vorm aan. Ga in dialoog met jezelf, als eerste 

stap om die effectief te delen met wie je dierbaar is. Neem van me aan dat het 

zuurstof is. Voor je lichaam. En ziel. 

In de liefde adem je elkaar. Want je bent (er voor) elkaar. Ook als één van 

beiden zich eens verliest. Dat is graag zien. Onvoorwaardelijk. In het kuiltje 

van de wang van jouw geliefde is jouw traan veilig. 
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ROI = HR(EQ) 

Waarover ik tussen pot en pint of tijdens gesprekken rond burn-out en 

hoogsensitiviteit al menig boompje opgezet heb, is de mate waarin 

ondernemingen hun strategische missie, visie en waarden ook effectief in de 

praktijk omzetten. En in hoeverre dat strookt met wat de werknemer drijft. De 

hamvraag is dan of al het goede uit de voedingsbodem waarop bedrijven 

beweren geworteld te zijn ook effectief via de sapstroom van doordacht 

management tot in de kleinste takken geraakt, zodat tevreden werknemers als 

bladeren, bloemen of vruchten kunnen bloeien en groeien.  

Op een snijwindig koude dag als vandaag maak ik er dan wel eens een sport 

van om het wereldwijde web in te klimmen en te grasduinen op sites van 

bedrijven die bij ons het mooie weer maken. Of van ondernemingen die – als 

we hun jaarcijfers of peperdure reclamecampagnes mogen geloven – het 

bijzonder goed doen en dan eensklaps herstructureringen aankondigen, met 

zware sociale gevolgen. Het moeten wel paradijzen op aarde zijn als ik lees hoe 

vaak de mens, zowel professioneel als privé, en de maatschappij centraal 

staan. De meest voorkomende waarden zijn respect, vertrouwen, 

(klant)vriendelijkheid, eerlijkheid, kwaliteit en transparantie. Netjes verpakt in 

professioneel geschreven pitches, vol gewikte en gewogen dure woorden, 

waarmee ik je niet rond de oren wil slaan maar die duidelijk van een 

lovenswaardig engagement voor de (betere) wereld van vandaag en morgen 

getuigen. 

De mooie woorden draaien ons echter wel eens een rad voor de ogen, wanneer 

ze bol staan van overdreven holligheden en fijngeweven wolligheden van 

dertien in een dozijn. Helaas blijft het vaak bij een fraai gekozen letterreeks, 

waarbij de sociale rol al even snel oplost als een flinterdun laagje wc-papier in 

de pot waarop een ontgoochelde werknemer zich met beide handpalmen onder 

de kin en twijfelende traanogen afvraagt hoe het toch zover kunnen komen is 

nu zijn jarenlang engagement samen met de geschrapte baan doorgespoeld 

wordt. 

Die tegenstelling tussen theorie en praktijk sijpelt ook zonder duidelijk 

zichtbare herstructurering of faillissement door naar de vertakkingen in een 

organisatie. Ooit al eens een massieve, solide boom langzaam maar zeker zien 

sterven? Eerst verwelken bloemen en vruchten sneller dan ooit. Bladeren 

verdorren en vallen onverwacht. Dan sterven takken af en produceren ze niks 

meer. Om die reden worden ze weggesneden. Steeds dikker geschorste 

ledematen worden aangetast. De boom valt of wordt verder teruggesnoeid. Tot 

uiteindelijk een kleurloze stam of enkel een aangetaste wortel overblijft. Onder 

de grond. Verstoken van zonlicht. Wegrottend in een bodem van weggezakte 

fundamenten. In tegenstelling tot takken zijn werknemers trouwens in staat 

om zichzelf van de boom los te knippen en ergens anders de energie te vinden 

die hen kleur geeft. In vergeten spreekwoorden zitten onvergankelijke 

waarheden: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. 
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Gelukkig zijn er ook positieve voorbeelden, ondernemers die de – sorry voor 

het woord – Award van de Authenticiteit verdienen. Bedrijven die verder kijken 

dan dat machines investeringen zijn en werknemers een kost 

vertegenwoordigen. Die vinden dat menselijk kapitaal al even smakelijk klinkt 

als koude frieten of warme frisdrank. Dat personen niet door systemen en 

procedures vervangen mogen worden. Het zijn bedrijfsleiders en 

leidinggevenden die een (persoonlijk) verhaal te vertellen hebben, eraan 

vasthouden en zo de mens in de werknemer weten te inspireren. Warm en 

kwetsbaar leiderschap haalt het wat mij betreft altijd van koud en zuiver 

cijfergedreven management. Authenticiteit hoort geen plaats te maken voor 

een klimaat van angst voor het volgende functionerings- of evaluatiegesprek 

in een cc-cultuur.  

Er bestaat een magische formule: ROI = HR(EQ). De Return On Interest van 

werknemers is recht evenredig met de graad van emotionele intelligentie in de 

manier waarop je met hen omgaat. Het klopt dat daar wederzijds vertrouwen 

voor nodig is, maar dat is samen met respect – daar zijn die zo geprezen 

waarden weer – een universele bouwsteen voor levensvatbare intermenselijke 

relaties, zowel in een bedrijf als in onze maatschappij en bij uitbreiding de hele 

wereld. Als er geen vertrouwen is, waarom werd iemand dan in eerste instantie 

aangenomen? Als je ervan overtuigd bent dat het faciliteren van talenten de 

manier bij uitstek is om werknemers en het bedrijf te laten groeien, beperk je 

aanpak dan niet tot papieren missies, holle slogans of pro forma communicatie 

terwijl bijvoorbeeld vanzelfsprekend geworden flexwerk maximaal gemini-

maliseerd wordt. Een tak heeft ruimte nodig om te bloeien. Talent heeft nood 

aan autonomie om te groeien. Om goed te zijn in iets. Daarvoor gewaardeerd 

te worden. Om met andere takken om zich heen verbonden te zijn en zo een 

florerende boom van een onderneming te creëren.  

“Het is kwetsbaarheid die vertrouwen haar waarde geeft.”  

(Piero Ferrucci) 

Controle en vertrouwen zijn moeilijk te rijmen. De relatie tussen werknemer 

en werkgever ontaardt dan na verloop van tijd in een koel verstandshuwelijk, 

waarbij er rationeel een tijd – hoe lang? – voor financiële zekerheid gekozen 

wordt terwijl de gevoelsmatige teugels steeds meer gevierd worden en de 

verbondenheid afbrokkelt. Koud creëert koud. Miskend talent zal de context 

uiteindelijk niet meer aankunnen en zichzelf eraan verbranden. Of een andere 

zoeken, misschien wel zelf creëren, als met het besef dat die toch niet 

verandert ook de bewustwording van en het geloof in eigen waarden en 

persoonlijke missie rijpen. Een Kempense boerenwijsheid zegt dat je oogst wat 

je zaait.
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Balance-out 

Volgens onderzoek van de KULeuven en vacature.com zou 6% van de 

Vlamingen risico op een bore-out lopen. In de leeftijdscategorie tussen 18 en 

34 jaar loopt dat percentage zelfs op tot 30%. 

Iemand die zichzelf constant voorbijholt en niet weet waar eerst te beginnen, 

vraagt zich waarschijnlijk af hoe het mogelijk is dat iemand professioneel 

afhaakt uit verveling terwijl hij er zelf alles aan doet om niet op te branden. 

Het is toch een te lange blootstelling aan stress en werkdruk die ervoor zorgt 

dat iemand kraakt? En toch is dat perfect mogelijk: net als een kind dat uit 

verveling wel eens gekke bokkesprongen maakt, kan een werknemer die zich 

steendood verveelt zijn goede eigenschappen vertaald zien in hun tegen-

overgestelde variant, waarbij mentaal de rol lossen (desinteresse, cynisme) met 

fysieke uitputting (oververmoeidheid) gepaard kan gaan. Laat dat nu net 

symptomen zijn die ook aan burn-out toegeschreven worden. 

Bore-out is net als burn-out een energiestoornis. Een balance-out als je wilt. 

Ik verwijs wel eens naar het belang van de juiste kruissnelheid om je motoren 

niet op te blazen en net als dat vliegtuig zo lang mogelijk in de lucht te blijven. 

De snelheid mag echter ook niet te laag liggen want dan wint de zwaartekracht 

het van je draagkracht. Je kunt niet eeuwig zweven en in cirkeltjes draaien. 

Op een bepaald moment moet je een doorstart maken of voet aan grond zetten. 

Om bij te tanken en desnoods je koers bij te sturen. De bestemming aan het 

begin van je carrièrereis hoeft trouwens niet dezelfde te zijn als wanneer je met 

wat meer ervaring achter de stuurknuppel zit. 

Net als de markt of jouw job kun ook jij onderweg evolueren. Voor iemand die 

net van de schoolbanken komt, moet het eigenlijk allemaal nog beginnen. En 

ondanks heel wat instrumenten op het vlak van begeleiding in studiekeuze, 

komen sommigen er pas op latere leeftijd achter waarvoor ze eigenlijk in de 

wieg gelegd zijn. Het gaat net als in de economie en op veel andere vlakken 

uiteindelijk om vraag en aanbod. Als er te veel van je gevraagd wordt en je er 

niet in slaagt je grenzen te stellen, kan dat vroeg of laat tot een burn-out leiden. 

Indien jouw aanbod (veel) hoger ligt dan wat er van jou verwacht wordt en je 

jezelf daarmee te lang verzoent, kan dat uiteindelijk tot een bore-out leiden. 

Kijk daarom eens af en toe als een ondernemer in de spiegel. Een bedrijf dat 

zijn strategie op goede fundamenten wil bouwen, doet een gedegen 

marktanalyse voor de opstart maar ook regelmatig daarna. Want je hoeft niet 

met dure begrippen te goochelen om vast te stellen dat één en ander continu 

en steeds sneller verandert. Hoe zit het met jouw (evoluerend) aanbod? Wat 

met de vraag van jouw (huidige) markt? Bij elke balance-out is het belangrijk 

dat je tijdig en transparant onder ogen ziet wat er aan het gebeuren is. In 

overleg met jouw persoonlijke stakeholders en werkgever in plaats van in een 

cocon te kruipen. Praten werkt. En vooral: leer eruit en doe iets met wat je 

geleerd hebt. 
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239 

“Gelieve u bij de receptie aan te melden om de garage te laten openen”, lees ik 

op het bordje voor het hotel. Ik stap uit en loop tot bij de vriendelijke 

receptionist. Hij merkt dat ik bij een groep collega’s hoor die aan een 

tweedaags seminarie beginnen, iets wat we tweemaal per jaar doen om de 

teambatterijen flink op te laden en er weer twee kwartalen in te vliegen. “Ik 

doe de poort wel open zodra u weer in uw wagen zit”, gaat hij verder. Even 

later glijd ik voorzichtig de parking in, want de onderkant van het gebouw 

komt wel heel dicht bij de bovenkant van mijn auto.  

“Eerder kon ik hier nog zonder controle inrijden”, denk ik bij mezelf. Het is 

niet de eerste keer dat we in dit hotel bij elkaar komen. Twee jaar geleden 

logeerden we hier ook, in januari 2015, een maand na mijn eerste crash, 

wanneer ik tevergeefs en veel te snel terug probeerde op te starten. Er was 

toen weliswaar meer afstand tussen mijn carrosserie op vier wielen van 

destijds en het beton, maar die stond haaks op de zo goed als onbestaande 

vrije ruimte in mijn hoofd. Ik was als een gedeukte bolide met schaafwonden 

waarvan de me(n)tale(n) laag in elkaar gedrukt wordt omdat de bestuurder 

zich tegen beter weten in toch door een onmogelijke situatie wil wringen.  

“Herinnering is een vorm van ontmoeting.” (Kahlil Gibran) 

De lobby van het hotel ziet er nog altijd even uitnodigend uit. Met mijn 

persoonlijke kaart bedien ik de glazen lift naar de tweede verdieping. Ik kijk 

naar de pijltjes op de muur om mijn kamer voor die nacht te vinden. Links. 

Nog een keer links, door een branddeur van communicerende gebouwen 

rechtdoor. Stilaan begint me iets te dagen. Ik stap kamer 239 binnen en dan 

maakt mijn lichaam me het pas echt tot in de kleinste vezels duidelijk. Ik 

ontmoet mezelf in mijn herinnering. Laat mijn bagage los. Een gevoel dat het 

midden houdt tussen koud en warm maakt zich van mij meester. Met de muis 

van beide wat trillende handen op mijn kin, in een soort cocon rond mijn mond 

hoor en voel ik de ademhaling tegen mijn palmen zwaarder worden. Mijn 

ietwat gebogen vingers strekken zich uit tot aan mijn ogen, waar ze in contact 

komen met de tranen die traag maar zeker hun vrije weg van binnen naar 

buiten vinden.  

Ik sta in dezelfde kamer als twee jaar geleden. Een tijd stokstijf stil. Aan de 

grond genageld. Ik laat de emotie en de flashback toe. Loop er niet van weg. 

De ontelbare balken die toen geen antwoord gaven op de vertwijfelende vragen 

die ik hen stelde. Het veel te grote bed vol kussens waarin ik mezelf verloor. 

De plek waar ik me een have(n)loze zwerver voelde omdat mijn thuishaven, 

waar ik een maand veilig voor anker had gelegen, en de over mij wakende 

engelmeeuw een slordige honderd kilometer van mij verwijderd waren. Ik kijk 

naar de oude blinden in de nok van het dak, waarlangs ik liefst zo ver mogelijk 

weg of naar huis wilde vliegen. Zelfvervreemd en ziende blind wegvluchten 
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omdat ik ondanks de medicatie – ik probeerde een halve dosis – de slaap niet 

kon vatten. Ik herinner me hoe mijn in vicieuze cirkels draaiende brein me er 

samen met de spanningspijn in borstkas en nek op wees dat ik veel te vroeg 

de buitenwereld probeerde te trotseren. Zie terug voor me dat ik na een halve 

dag al stevig overprikkeld aan de lunchtafel zat en eigenlijk huiswaarts wilde 

keren. Dat ik koppig doorzette en de mentale pijn ’s avonds via de nodige 

promilles probeerde te sussen. Tevergeefs. De nacht nam wraak. Ondanks het 

extra halve pilletje dat ik met een glas water al naast het bed had klaargelegd. 

Door het raam zie ik de gevelrij aan de overkant van het water. Slaag erin het 

moment en het gevoel te omarmen. Denk bij mezelf dat het spiegelbeeld van 

de gebouwen in het water twee jaar en ook veel langer geleden hetzelfde was. 

“Een schip in de haven is veilig, alleen zijn schepen daar 

niet voor gemaakt.” (John Augustus Shedd) 

Ik besef dat de persoon in de spiegel mij nu wel heel anders aankijkt dan toen. 

Feliciteer mezelf. Voel me sterker worden terwijl ik flink ademhaal. En dank 

het toeval (?) dat ik opnieuw door die deur naar binnen mocht stappen. Ik pak 

mijn spullen uit en nestel me in de lederen zetel om helemaal tot rust te 

komen. Om een statement te maken, loop ik naar de badkamer, vul een glas 

met kraantjeswater en zet het op het nachtkastje. Zonder pilletje. Want dat ga 

ik straks echt niet nodig hebben. En neem een foto. Een zeer attentvol 

kamermeisje heeft er de dag nadien trouwens een plastic flesje water gezet, 

aangeboden door het hotel. Een klein gebaar kan groots zijn.  

Eind januari 2015 crashte ik opnieuw en ging ik echt met mezelf aan de slag. 

Zonder medicatie. Die had ik uiteindelijk een drietal weken genomen maar 

zonder het gevoel dat het me effectief vooruithielp. Hoe de nachtrust tijdens 

deze tweedaagse in 2017 was? Die deed haar betekenis alle eer aan. Met welk 

gevoel ik achteraf naar mijn thuishaven gleed? Evenwichtig. Dankbaar. En ja, 

op een golf van trots. Mijn schip is goed onderweg en doet waarvoor het 

gebouwd is: varen.

Als ik aan die pilperiode terugdenk en het gevoel wil meegeven hoe ik toen rondliep, 

haal ik steeds het nummer Into Dust van Mazzy Star voor de geest, dat in die tijd eens 

laat op de avond of ’s nachts in een film voorbij kwam waaien. Still falling. Breathless. 

I could possibly be fading. Turning into dust. Over de betekenis van teksten verschillen 

de meningen wel eens. Maar dat maakt volgens mij niet uit. Het gaat om wat een 

nummer bij jou oproept. Alles is perceptie, nietwaar? Ik kies bewust voor de 

akoestische versie, een vertroebeld beeld, een kabbelende gitaar en een 

melancholische viool die soms onhoorbaar en dan weer zacht of wat luider huilt. 
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Titaniumzacht 

Nu een koppige spier rond mijn heup – om niet billen te schrijven – er zonder 

aanwijsbare reden van vandaag op morgen voor zorgt dat ik bij het stappen 

meer van een waggelende gans weg heb en de mountainbike op stal laat om 

mijn gestel te laten rusten, bezoekt me de gedachte dat sleet slinks 

binnensluipt en we uiteindelijk eenvoudig weggeblazen worden als de zachte 

zaaddoos van een uitgebloeide paardenbloem. Ik laat ze even toe, die gedachte. 

Uit mijn kindertijd herinner ik me dat je bij het wegblazen van die haartjes 

een wens mocht doen.  

Tegelijkertijd kijk ik iets anders naar de troepen gevleugelde kwakers die met 

veel discussie – of overleg, wie zal het zeggen – door de grauwwolkzwangere 

lucht glijden in een formatie waarvan de V naar mijn gevoel enkel voor vrijheid 

kan staan. Bizar dat zo vrij als een vogel en vogelvrij die letters gemeen hebben 

en hun respectieve betekenis zo contradictorisch lijkt als het hardste 

natuurlijke materiaal op aarde zacht te noemen. Het zit hem in de schil die we 

eromheen zien, denken of voelen. 

Bij vogelvrij is het de schil van de spreekwoordelijke betekenis: vogels worden 

nu éénmaal vereenzelvigd met vrijheid, ook al zetten we ze vaak in een kooi 

voor ons eigen plezier te kijk, terwijl iemand die vroeger vogelvrij verklaard of 

buiten de wet gesteld werd door iedereen vervolgd kon worden. Als een gans 

die door iedereen straffeloos uit de lucht geknald mag worden om een pluim 

op de eigen hoed te steken. Mensen daarentegen meten zichzelf wel eens een 

kunstmatige dikke schil aan om hun zachte vruchtvlees te beschermen tegen 

de scherpe tanden die ze om zich heen (denken te) voelen.  

Je kunt een vrucht dan ook niet enkel via de schil beoordelen. Want dan zou 

niemand die lekkere kastanjes eten omwille van de stekelige verpakking. Je 

kent het spreekwoord van de ruwe bolster met een blanke pit. Hoe zachter de 

vrucht, des te harder de schil, denk ik wel eens. Ook al gaat dat lang niet altijd 

op. Maar het kan de moeite zijn om net onder de schil van iemand op zoek te 

gaan naar het ware vruchtvlees en de kern te proeven. Ik zie mijn grootmoeder 

nog een appel van een boom achteraan in haar tuin plukken, die in haar 

schort al wrijvend wat opblinken en aan mij geven met het advies dat de 

meeste vitaminen net onder de schil liggen. Met andere woorden: eten zonder 

te schillen, jongen. Dat waren bio-appels avant la lettre. Vrij van pesticiden en 

luchtverontreiniging 

De schil bevat trouwens de meeste voedingsstoffen omdat die de hoogste dosis 

zonlicht geniet. Een andere functie is de vrucht beschermen tegen slechte 

weersomstandigheden. Anders dan bij de appels en peren van mijn 

grootouders, moet de huid van het fruit tegenwoordig een veel grotere 

hoeveelheid pesticiden verdragen. Waardoor er ondertussen zelfs geadviseerd 

wordt om gekocht fruit te schillen. Want de rottigheid om niet te rotten en de 

oogst te vergroten sluipt langs de poriën richting vruchtvlees. Op die manier 

kunnen ook mensen, hun gedrag en denkpatronen als pesticiden onder de 
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huid kruipen. En dat lijkt steeds meer te gebeuren in een maatschappij waarin 

we steeds minder openstaan voor elkaars bio-versie. Ook al hebben we 

allemaal dat zonlicht nodig, zelfs onder de (denkbeeldige) schil, om vanuit onze 

kern te zijn. 

“You shoot me down but I won't fall, I am titanium.” (Sia) 

Sommige zachtvleesvruchtigen – om hoogsensitief eens anders te benoemen – 

slagen erin om een schil van titanium te kweken, een figuurlijk kogelvrij vest 

aan te trekken in een harde wereld waarin ze zich vogelvrij verklaard voelen. 

En die jas wordt slechts zelden of nooit aan de kant gelegd, ook al wil de drager 

dat eigenlijk wel en heeft hij dat eigenlijk zelfs nodig om te groeien en te 

bloeien. Het is die innerlijke tweestrijd tussen enerzijds wel willen en 

anderzijds niet durven. Het doet me denken aan een natuurdocumentaire die 

ik ooit zag en waarin verschillende diersoorten bij een uitdrogende poel 

verzamelden. Om te overleven, moeten ze vroeg of laat wel drinken. Maar in 

dat water liggen krokodillen op de loer. Schoorvoetend in het leven staan. 

Overeind blijven. Verharden. Tot aan het uitschreeuwen dat je ondanks de 

kogelregen niet zult vallen. Hoe harder Sia de quote hierboven uitschreeuwt, 

met een schuurpapierstem zoals in mijn favoriete akoestische versie, des te 

zachter ze eigenlijk voor me wordt. Want in haar kern blijft het oorverdovend 

stil.  

In geen enkel ander nummer voel ik de hoogsensitiviteit en de daaraan 

gekoppelde angst om te durven zijn meer dan in Chandelier, van dezelfde 

zangeres. Het fuifnummer dat alles lijkt aan te kunnen tegenover de 

spreekwoordelijke schouder die niet goed durft maar ook wel wil. Krampachtig 

vastklampen aan die grote kroonluchter, waaraan je eindelijk eens door het 

leven durft te slingeren zonder die verankering aan het plafond echt los te 

laten. Je wilt vliegen door de nacht alsof morgen niet bestond terwijl je tranen 

vanzelf opdrogen. Niet naar beneden durven kijken. Vasthouden. Volhouden. 

Ik voel er twijfel en schaamte in, voor gemaakte keuzes, wanneer een 

occasionele (voorzichtige) vlucht je een litteken oplevert. Wanneer iemand al 

dan niet bedoeld zijn nagels tot onder je deklaag en de rasp in je gevoel gezet 

heeft. De krokodil die met je aan het rollen gaat nadat je schoorvoetend toch 

gaan drinken bent. De alcoholist die wakker wordt met een kater maar het 

drinken niet kan laten. De gedrogeerde die zichzelf zinspuit om na de roes 

zinloos te ontwaken. Verslaafd zijn aan het leven en dat absoluut niet willen 

opgeven, maar niet goed weten of het volstaat om er enkel af en toe van te 

nippen of dat je het met flessen naar binnen hoort te gieten. Meer laten leven 

dan zelf leven. Uitschuiven over je eigen schouder die te glad geworden is door 

andermans tranen. Hun zilte zorgen die jouw isolatielaag aangevreten hebben. 

Je mag gerust weten dat ik in moeilijke periodes bij dit nummer tranen gelaten 

heb. Dat ik zo vals als een op de staart getrapte waggelende gans maar 

snavelhard meezong omdat het nummer onder mijn zachte veren kroop en ik 
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tot in mijn diepste kern aan het meeslingeren was in mijn vlucht voor- en 

achteruit. Ondertussen luister ik er op een andere manier naar. Met een 

glimlach zelfs, omdat ik het gevoel heb meer te vliegen dan mezelf vast te 

klampen. Omdat ik al eens zonder schaamte achteraf een grotere slok neem 

en tegelijkertijd besef dat het meer dan ok is om enkel te nippen. Omdat ik bij 

een blik naar mijn ochtendlijke spiegelbeeld mijn schiljasje langs de wastafel 

durf te leggen en met de kwetsbare bio-versie van mezelf in het leven sta. 

Omdat ik op die manier ook de biotoop voor anderen van meer zonlicht voorzie 

en aangenamer maak. Het heeft me overigens veel minder bijtwonden of 

sluimerende wormpjes in mijn vruchtvlees opgeleverd dan ik vroeger vreesde. 

Soms heeft het zelfs het effect van een zachte vijl op schijnbaar vlijmscherpe 

harde tanden. Gedoseerde zachtheid kan titanium heus wel aan. 

Wat ik ook geleerd heb en waar je misschien eens aan kunt denken als je nog 

eens een zogenaamde wensbloem tegenkomt: negatieve gedachten, 

vooroordelen en veronderstellingen met een ferme uitademing wegblazen als 

die zaaddoos. Bijvoorbeeld wanneer je iemands hardheid of zachtheid te snel 

inschat, ongeacht je eigen karakter. Denk aan die schil. En vergeet jouw wens 

niet. Want door in je hoofd iets los te laten creëer je ruimte voor positivisme 

en verspreid je zaadjes van hoop en nieuwe bloei, bijvoorbeeld in de vorm van 

aanvaarding van jezelf en elkaar. De juiste symbiose van windstilte, zachte 

zeebries en windkracht tien houdt de barometer van de maatschappij in 

evenwicht en zorgt ervoor dat de verankering van de kroonluchter het niet 

begeeft. 

Sia schreef trouwens lang bewust songs voor anderen omdat ze zelf liever niet 

in de schijnwerpers stond en al zag wat roem met iemand kan doen. Het is als 

de ghostwriter die speeches voor anderen pent. Ze verbergt bewust haar 

gezicht – haar ware aard? Ik luister liefst naar de akoestische uitvoering van 

haar nummer waarin zij, haar fenomenale stem en de tekst binnenkomen dat 

het kraakt. En dan vooral de versie waarin een pantomimespeler naast haar 

staat en in alle stilte maar met tig veel emotie toont wat gezegd en niet 

uitgesproken wordt, want dat overstijgt het geheel op een bijzonder 

symbolische manier. Praten met minder woorden…  
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Prioritijd 

In mijn gedachten kom ik in een lokale parochiezaal terecht, tot aan de nok 

gevuld met mensen van middelbare en oudere leeftijd. Ik observeer een bizar 

schouwspel dat me niet meteen duidelijk wordt. Geen enkele vrije stoel. 

Zenuwachtig schuifelen de aanwezigen weg en weer en kijken ze uit tot er nog 

eens iemand het podium vooraan betreedt. Buiten staat een kleine groep 

ontgoochelden, hopend dat er snel iemand buitenkomt om diens plaats in te 

nemen. Wanneer een man door de dubbele deur de straat weer opstapt, wordt 

hij door zijn familieleden en vrienden in de armen gesloten. “Oef, het is (nog 

een keer) gelukt, een volledig jaar!” Aan de achterkant van het gebouw staat 

de deur wagenwijd open, waar jongeren vol verwachting binnenstappen en met 

een brede glimlach bliksemsnel ook weer buiten komen. Ik zie een meisje met 

mooie sierraden en de nieuwste iPhone, een jongen met een cheque en een 

autosleutel die hij trots met een blik naar zijn maten in de lucht steekt. 

Ik heb trek in koffie en raak met de dame achter de bar aan de praat. Wanneer 

ze me vertelt wat daar elke derde zondagmiddag van de maand gebeurt, moet 

ik toch even slikken. De mensen in de zaal zijn stuk voor stuk op zoek naar 

extra tijd. Om wat langer te leven. Om vergeten dromen of niet-gerealiseerde 

plannen waar te maken. “Ik heb hier al decennialang opgebouwde spaar- of 

andere vermogens binnen de minuut onder de hamer zien gaan, soms voor 

een schijnbaar verwaarloosbare, plots levensnoodzakelijke portie extra-time. 

Het meest frappante dat ik ooit gezien heb, is een stokoude eenzame 

zakenman die de sleutel van een kluis gaf voor één uur en een pen”, zegt ze 

terwijl ik een stukje cake krijg. “Een pen?”, herhaal ik fronsend. “Om een 

afscheidsbrief te schrijven naar zijn dierbaren, waarmee elk contact verbroken 

was. Hij wilde zich verontschuldigen voor de tijd die hij hen door de focus op 

zijn imperium niet geschonken had en hoopte zo alsnog iets waardevols mee 

te geven. Een blik in zijn ziel. Dat leek hem op dat moment meer waard dan 

de ruime erfenis”, antwoordt ze terwijl ik bijna van de barkruk val. 

Na mijn vraag waarom die jongeren dan het omgekeerde doen, aarzelt ze even. 

Dan toont ze mij een foto van haar dochter. “Ze is 22 en droomde ervan de 

wereld rond te reizen vooraleer ze ging werken. Het geld ontbrak. Ze had van 

deze veiling gehoord en wilde meteen twee levensjaren voor dat reisbudget 

inruilen. Ik probeerde haar tevergeefs te overtuigen en heb zelfs nog 

voorgesteld om het in haar plaats te doen, maar ze vond dat ik al genoeg voor 

haar gedaan had. Ik heb me erbij neergelegd. Het is haar keuze. Haar tijd. In 

haar vriendenkring is het bijna schering en inslag. Die gasten willen duidelijk 

vooral nu leven, stellen zich geen vragen over morgen, laat staan overmorgen 

en gaan bewust voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.”  

“On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos 

chagrins il s'en fait des manteaux.” (Carla Bruni) 
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Wat me opvalt als ik verder door de zaal wandel en de toch wat onwezenlijke 

sfeer absorbeer: het enorme contrast en de stijgende halsstarrigheid. 

Naarmate de bieder meer jaren op de teller heeft, het einde van de veiling 

nadert of er geen jongere meer in de rij staat, wordt er duidelijk steeds meer 

in de weegschaal gegooid voor een fractie van de tijd aan het begin van de 

sessie. Net als bij echte georganiseerde verkopen zijn er blijkbaar ook 

stromannen, want niet iedereen durft zich hier te laten zien. En opkopers, die 

op de zwarte markt aan woekerprijzen doorverkopen. Mensen die elkaar op 

straat aanklampen en tieners vragen om niet naar binnen te gaan maar 

rechtstreeks aan hen te verkopen. 

Het doet me denken aan die economische wetmatigheid van vraag en aanbod. 

Aan schaarste die al dan niet bewust gecreëerd wordt. Ik denk even terug aan 

hoe ik dat vorige winter aan mijn zonen aan de hand van een voorbeeld 

uitgelegd heb. Na de sneeuwval en nachtelijke vriestemperaturen hadden we 

vol goede moed en flink ingeduffeld onze oprit vlokjesvrij gemaakt. Dan begon 

het te regenen, waardoor de verzameling klinkers – en nu heb ik eindelijk 

opgezocht waarom wij in Vlaanderen die straatstenen zo noemen: omdat ze 

helder klinken bij een tik – een mini-ijspiste geworden was. Naar de doe-het-

zelver voor een zak strooizout. Groot was de voorraad niet meer. “We kunnen 

al die zakken kopen en dan om de hoek met flinke winst doorverkopen”, 

glimlachte ik terwijl ze met blinkende ogen aangaven dat ze de boodschap 

begrepen hadden. ’s Avonds vertelden ze het zich rijk rekenend aan hun 

moeder. 

“In de ene helft van ons leven offeren we ons leven op om geld 

te verdienen, in de andere offeren we geld om weer gezond te 

worden. En al die tijd gaan gezondheid en leven er zachtjesaan 

vandoor.” (Voltaire) 

Het punt dat ik met deze afdwalende, fictieve gedachte wil maken? Wat is de 

meest gehoorde reden wanneer je iemand vraagt waarom hij iets niet doet? 

Allemaal in koor: “Ik heb geen tijd”. Ondertussen heb ik al heel wat gesprekken 

gehad met mensen die op zoek zijn naar zichzelf. Aan de hand van wat ik 

spiegelgesprekken of -wandelingen noem, gaan we samen op zoek naar wat 

hen drijft en afremt. Wat ze niet of wel willen. Als ik dan hoor dat er geen tijd 

is, antwoord ik steevast dat er geen tijd voor gemaakt wordt. Dat het een 

kwestie is van prioriteiten stellen. Van prioritijd… Soms hoor je iemand wel 

eens zeggen dat hij tijd gekocht heeft, bijvoorbeeld om een beslissing uit te 

stellen. Heeft die persoon dan effectief tijd gewonnen? 

Is tijd dan echt een illusie? Of bestaat die, zoals Einstein stelde, enkel omdat 

anders alles tegelijk zou gebeuren? Uitgevonden door de mens om structuur 

in zijn leven te krijgen, om het onder controle te houden. Zoals vele dingen, is 

tijd in ieder geval relatief. Time flies when you’re having fun. Op andere, minder 
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aangename momenten, lijken uren, minuten en zelfs seconden zich – net als 

jijzelf misschien – tergend traag voort te slepen. Alsof de tijd en de context een 

mentaal loopje met je nemen. Gieten we het voor de fun eens in een formule? 

T = MC²: (het besef van en daardoor eigenlijk de gevoelscontrole over) Tijd 

wordt bepaald door de manier waarop je er Mentaal mee omgaat en in welke 

mate jij als regisseur de Context een bepalende rol laat spelen. Dus minstens 

de M en misschien ook wel het kwadraat heb je zelf in handen, ook al is de 

context net als de lichtsnelheid in de energieformule van Einstein een 

constante. Maar naar mijn bescheiden niet-wiskundige mening een voorlopige 

constante. Want eigenlijk is alles voorlopig – dank u Plotinus. 

Of tijd ooit echt een betaalmiddel wordt, zal door de geschiedenis van de 

toekomst bepaald worden. Nu moeten we roeien met de riemen die we nu 

hebben. De voorbeelden uit mijn gedachtekronkel zijn uiteraard fictieve 

uitersten. Maar het gaat me vooral hierom: een voorsprong nemen of 

achterstand inhalen is met tijd niet mogelijk. Je kunt wel proberen om er 

bewust mee om te gaan, waardoor je beseft dat tijd effectief veel waard is. Zorg 

voor evenwicht waardoor je in ieder geval vermijdt dat de tijd jou en je dromen 

inhaalt. Want dat gat fietst zelfs de meest doorwinterde flandrien echt niet 

dicht. Hoe je dat doet? Geloof me dat die antwoorden in jezelf liggen. Kijk in 

de spiegel en stel luidop de vraag wat je op dit moment echt belangrijk vindt. 

En wat je nu kunt doen om dat in te vullen. 
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Stilteteken 

Ik was even in de war, zo met de paaskalender in het achterhoofd. Even Google 

checken: na Witte Donderdag komt Goede Vrijdag en dan wel degelijk Stille 

Zaterdag. Op de radio hoor ik namelijk dat een aantal Belgische bedrijven met 

een Stille Dinsdag experimenteren: een aantal uren zonder mail, telefoon, 

vergaderingen of collega’s die elkaar storen.  

Als bewust HSP juich ik elke indijking van prikkels graag toe. Pro memorie: 

20% van onze soort is HSP, ervaart prikkels op een dieper niveau en krijgt 

daardoor sneller dan de overige 80% een overdosis. Er doen de gekste getallen 

de ronde wanneer je op zoek gaat naar het aantal prikkels die de mens 

doorheen een normale dag te verwerken krijgt. Als die prikkels aanhouden en 

je jezelf er onvoldoende voor afschermt, krijgen ze het effect van de Chinese 

druppel, die je vroeg of laat mentaal aardig kan toetakelen. Er hoeft al lang 

niet meer aangetoond te worden dat een continu pingpongspel met je 

aandacht tot een overflow leidt en een voedingsbodem voor stress wordt.  

Een prikkel komt zelden alleen en brengt al zijn neefjes en nichtjes mee. Want 

we willen nu éénmaal zoveel mogelijk in zo weinig mogelijk tijd doen. Niks 

missen. Overal bijhoren. Sociale media, sociale druk, weet je wel. Ik geef 

meteen toe dat ik mezelf er ook al aan bezondigd heb: met iemand aan de 

telefoon en tegelijkertijd een mail beantwoorden. Op de iPad tijdens een 

meeting toch al wat mails checken. Bloggen terwijl ik soep aan het koken ben. 

Over welk geslacht wel of niet kan multitasken, spreek ik me hier niet uit. Een 

computer zou het naar ik vernomen heb eigenlijk niet kunnen en voert 

verschillende taken eigenlijk gefragmenteerd uit. Ons brein wel, denk je? In 

ieder geval: de kans op tikfouten in je mail, een foute conclusie uit je gesprek 

of meeting, discussie aan de keukentafel of te veel zout in de soep stijgt recht 

evenredig met het volume aan en het niveau van de prikkels om je heen. En 

in jou, want ook langs de binnenkant word je wel eens aardig gekieteld. Ooit 

streepjes gezet telkens je tijdens een meeting iemand naar zijn smartphone 

ziet grijpen? Of collega’s met elkaar zien mailen – terwijl ze voor de rest van de 

vergadering niet met elkaar praten?  

Terug naar Stille Dinsdag. Het doet me denken aan Tournée Minérale, de 

alcoholvrije februarimaand waarvoor tal van landgenoten zich geëngageerd 

hebben. Voor velen was de uitdaging groot. Het risico van een onderdosis 

schuilt echter in zijn antoniem: de overdosis. We hebben wel eens de gewoonte 

om nadien te overcompenseren. Net als bij een jojo-dieet. Hoe dat komt? We 

straffen onszelf als het ware en doen onszelf op één of andere manier tekort. 

Nadien vinden we dat we recht hebben op een beloning. Want net als de hond 

of kat hebben we toch flink geluisterd. De vraag is dan in welke mate we 

daardoor achteraf gezien eigenlijk meer kwaad dan goed doen. 

Als we nu eens koekjes van stilte bakken en in plaats van er op dinsdag snel 

en misschien geforceerd vijf te eten er elke dag eentje met volle aandacht 

verorberen. Dat smaakt als een advies dat je op verschillende vlakken krijgt: 
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spreiden voor beleggingen met je zuurverdiende spaarcenten, op de juiste 

momenten de juiste hoeveelheid di-eten, jezelf mentaal en fysiek goed 

inschatten voor die lange sportwedstrijd, en – vooral – een evenwicht in de 

aandacht voor jezelf en de context om je heen. 

Persoonlijk heb ik een aantal reflexen aangekweekt om bij een overdosis aan prikkels 

te compenseren, mezelf even op stil te zetten: 

 Bewust ademen – Het allersterkste en meest innerlijke wapen dat je in eigen huis 

hebt. 

 Stretchen – Het maakt niet uit welke spier, gewoon even de energie toelaten en 

verspreiden. 

 Even de ogen sluiten – Onderschat de nefaste invloed van te sterk licht niet. 

 Zorg voor aarding – durf je schoenen uit te doen, voel de vaste bodem onder jou 

en laat de overdruk via die kleine ventieltjes in de zool van je lichaam los. 

 Afstand nemen, letterlijk en figuurlijk – Dat kan door naar buiten te kijken of te 

stappen, blik naar de wolken, de wiegende bomen, in jezelf te benoemen wat je 

ziet, luisteren naar de fluitende vogels. 

 Eet dat koekje effectief. Of wat nootjes en droge vruchten. Maar dan bewust. 

Laten we onszelf een pauzeknop cadeau doen, met daarop het 

woordje ‘aandacht’ en een stilteteken. Die jou het recht – klinkt 

wel zwaar – geeft om even in je eigen cocon te schuilen. Weg van 

die overprikkeling. Ik vraag me trouwens echt af waarom een 

uitroepteken bestaat en er om stilte aan te geven een pictogram 

nodig is. Is dat omdat we lawaai als een kracht beschouwen en 

stilte als een zwakte? 20% van ons heeft misschien wel 80% van 

de stilte nodig. En dat is niet erg. Het betekent echt niet dat we 

minder sterk zijn. Als we elkaar de juiste dosis gunnen, zullen de 

koekjes voor iedereen smaken. Want wat zeggen de kookgoeroes: 

bij patisserie moeten de ingrediënten juist afgewogen worden. 

Dus toe te voegen aan ons toetsenbord: vier zachte bolletjes onder 

elkaar om vóór een zin te zetten.  

Nog een reden om op tijd op die knop te drukken: je vermijdt op die manier 

dat er, door niet in jouw juiste trilling te zitten – om het zo even te noemen – 

of minstens op een andere frequentie dan die van de mensen om je heen, 

woorden over je lippen rollen of dat je iets doet waarvan je achteraf spijt krijgt. 

In geval van algemene over- of onderprikkeling – want dat bestaat ook – kan 

een situatie dan wel eens escaleren. Vergelijk het met een scheidsrechter die 

in een potige voetbalwedstrijd erg lang wacht om de eerste gele kaart te 

trekken en die, zodra de boel echt ontaardt, niet anders meer kan dan de ene 

na de andere rode kaart te trekken. Vergelijk jezelf met dat drukvat en ga in 

functie van je karakter voor de juiste dosis: een beetje overventileren voor de 

liefhebbers van het stilteteken, wat onderventileren voor wie liever uitroep-

tekens gebruikt. 
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Groeischeuren 

Mijn vader zit naast mij aardappelen 

te schillen en vraagt met een wijze 

blik of ik al wist dat zo’n knol flink 

aan stress te lijden kan hebben. Hij 

toont me een gehavende zetmeelbom 

en vertelt dat de diepe groeven of 

zogenaamde groeischeuren veroor-

zaakt worden door te felle en plotse 

schommelingen in de omgeving en 

dat de ene aardappel er minder goed 

tegen bestand is dan de andere. 

Onregelmatige vochtvoorziening, 

lees ik op mijn smartphone na een 

foto gemaakt te hebben op de 

keukentafel die meer verhalen kan 

vertellen dan ik ooit bij elkaar 

geschreven krijg, waardoor bij 

droogte de groei stopt, de schil 

verkurkt en haar elasticiteit verliest. 

Een te hoge spanning leidt bij 

nieuwe (te snelle) groei tot barsten. 

En dan zit de aardappel in de puree. 

We hebben met het oorspronkelijk uit Zuid-Amerika afkomstige knolgewas dat 

sinds de 16e eeuw bij ons een basisvoedingsmiddel geworden is meer gemeen 

dan dat we beide voor minstens 50% uit water bestaan. Een wistjedatje: bij de 

aardappel is dat ruim 80%, bij de mens 50 tot 75%, afhankelijk van leeftijd en 

geslacht. De elasticiteit van de schil heet bij ons mentale veerkracht. Ook wij 

vertonen met het ouder worden – lees groeien – de nodige barsten of rimpels 

en worden wel eens aan overmatige stress of plots wisselende omgevings-

factoren blootgesteld. De ene mens is er gevoeliger aan dan de andere en de 

groeven of littekens gaan van diep tot totaal onzichtbaar. Onder een mooie 

schil kan trouwens ook een zieke binnenkant schuilgaan. Je ziet aan de 

buitenkant niet altijd wat het vanbinnen doet. 

Onthoud dat groeischeuren je niet onoverkomelijk in de weg staan en denk 

eraan dat je jezelf in alle omstandigheden kunt ontwikkelen. Dat je niet alleen 

bent maar samen met andere knollen aan één plant hangt en elkaar kunt 

voeden. Een verzameling gezonde planten wordt een vruchtbaar veld. Net als 

mensen gezinnen, straten en dorpen vormen. Waarin we, zodra we elkaar van 

de schil ontdoen, stuk voor stuk een pakketje boordevol zetmeel zijn, waarmee 

we de collectieve vijver waarin veel mensen spartelend het hoofd boven water 

proberen te houden met onze meest natuurlijke eigenschap spontaan binden 

en voor een duurzame en voor iedereen bewandelbare voedingsbodem van 

maatschappelijk geluk zorgen. 
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Aardappelen vind je trouwens in de meest bizarre vormen. We hebben er thuis 

zowat een sport van gemaakt om stenen of andere voorwerpen in de vorm van 

een hartje mee te brengen, bijvoorbeeld als we gaan wandelen, op vakantie of 

alleen van huis zijn. Een tip als je dat ook wilt doen: zoek er niet (te hard) naar 

want ze vinden jou wel. De aardappel hieronder rolde uit de juten zak, werd 

op de valreep van een stel hongerige kindermagen gered en opzij gelegd. Wat 

mij opvalt, is dat de ouderdomsrimpels haar na verloop van tijd niet lelijker 

gemaakt hebben, integendeel. En ze bewijst dat ze ondanks de aftakeling toch 

nog voor scheuten zorgt. Voor leven. Groei. 
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Herinneringsprik 

De dapperheid van het beestje tovert spontaan een glimlach op mijn gezicht. 

“Komaan, je kunt het, kereltje.” Ik zie hem volhardend sleuren. Met een tak 

die flink wat groter is dan zijn eigen kleine vogellijfje probeert hij hoogte te 

winnen. Het lukt hem pas bij de derde poging. Het doet me denken aan de 

waaghalzerij van de eerste mensen die met nagemaakte vleugels de grond 

onder hun voeten probeerden weg te lopen om motorloos te vliegen. Onder een 

stralende ochtendzon landt de ekster in een boom op amper twintig meter van 

me vandaan. Met wat kleinere takjes gaat het nadien behoorlijk vlotter. Hij 

weeft zich te pletter. Dat veilige nestje komt in orde. Het raakt vast en zeker 

klaar en zal afgewerkt worden met de zachtste pluimveertjes, zodat zijn 

vrouwlief er nog deze maand haar eitjes in kan leggen. Hij weet duidelijk wat 

hij wil. 

Ik dank het toeval dat me dit moment van natuurlijke flow gegund wordt. En 

mezelf dat ik het met aandacht in me opneem en in gedachten even 

wegfladder. Want mijn gemoed was eerder somber gestemd omdat het opnieuw 

berichten regent die nog zwarter zijn dan de glanzende vacht van die gevederde 

nestbouwer. De statistieken tonen nog maar eens aan dat steeds minder 

mensen erin slagen om de zware klei onder hun voeten, waarin ze om welke 

reden dan ook vastgezogen geraakt zijn, los te laten en zich vrij te voelen. Bij 

veel te veel werknemers die zich in hun job ongetwijfeld ooit een vrije vlinder 

gevoeld hebben, zit de mot er duidelijk in.  

Wat me bij de communicatie rond de nieuwe burn-outcijfers3 nog flink doet 

fronsen, is de positieve kanttekening dat de aantallen minder snel stijgen dan 

de voorgaande jaren. Tja, dat is relativeren alsof de muzikanten op de Titanic 

tevreden waren dat het schip tijdens het nummer dat ze speelden wat trager 

zonk dan bij de vorige melodie. Minder snel stijgen is nog altijd niet hetzelfde 

als dalen. 

“Een groot schip kan zinken als gevolg van een klein lek.” 

(Benjamin Franklin) 

Zolang het gat in de romp van een vaartuig niet gedicht is, sijpelt het zeenat 

naar binnen en zul je moeten blijven hozen om het hoofd boven water te 

houden. Ik herinner me onze jeugdige capriolen tijdens één van de vele 

vakanties in Duitsland. We zijn er ooit in geslaagd om ons grote luchtbed, dat 

wat lekgeslagen was, toch een heel eind drijvende te houden door als gekken 

onze longen in de ventieltjes van een aantal luchtkamers leeg te blazen. En 

toch moesten we naar de kant, terwijl we niets konden vertellen over wat voor 

moois er tijdens de achter ons liggende drijfstrook aan ons voorbijgegleden 

was. We hadden er geen oog… en lucht meer voor. 

                                                           
3 Ik schreef dit stuk in het voorjaar van 2017. De statistieken zijn helaas verder gestegen. 
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Bovendien vergisten de stuurlui van het onzinkbare schip zich ruim een eeuw 

geleden ook aan de ijsberg, die nadien in opleidingen voor sales en managers 

de meest gebruikte metafoor werd voor de stelling dat niet alles zichtbaar is. 

Dat er onder de oppervlakte nog een bedreiging schuilt. Vergelijk het met een 

sluimerend virus dat al in iemands bloed zit, maar nog niet uitbrak. Een 

fenomeen dat we niet met een griepprik kunnen indijken. 

Tussen die alarmerende cijfers door worden ballonnetjes opgelaten en 

initiatieven gelanceerd. Politici, werkgeversorganisaties en vakbonden 

verdringen elkaar voor de camera. Van lovenswaardige en oprecht goede 

bedoelingen tot electoraal geïnspireerde gebakken lucht. Het modebegrip 

werkbaar werk gaat ondertussen al een tijd mee en werkgevers kunnen 

gecontroleerd en – weliswaar beperkt – gestraft worden voor een falende 

aanpak van burn-out. Afwezigen die zich niet aan de spelregels houden, lopen 

het risico om naast zichzelf ook hun uitkering te verliezen. Naar mijn gevoel 

wordt té fel de klassieke kaart van straffen (en belonen?) getrokken in plaats 

van die van de bewustmaking. Er zijn voorstellen om langdurig afwezigen een 

tijd ergens anders aan de slag te laten gaan of werknemers uit te wisselen 

zodat ze voelen wat die andere wind met hen doet. Een interessante insteek, 

los van de praktische haalbaarheid. Wie dat probeert, moet zich natuurlijk 

afvragen hoe groot de kans is dat de belemmeringen die hij in de huidige job 

wegduwt ook daar kunnen of zullen opduiken. Werkbaar werk is in ieder geval 

een nobele doelstelling. Werkbaar welzijn of welzijnbaar werk ook. Want als 

we alleen maar het gevoel hebben te werken, vergeten we misschien wel te 

zijn. 

“En piqûres de rappel. Dis comment je m’appelle.’ (Zaz) 

Daarom vind ik persoonlijk zelfbewustwording het belangrijkste. Ik verwijs 

regelmatig naar het feit dat een werkgever via missie, visie, strategie en beleid 

voor een bepaald klimaat kiest. Dat het – hopelijk – de bedoeling is dat een 

werknemer zichzelf daarbij ontwikkelt zodat zijn persoonlijk geluk, het 

rendement op eigen vermogen van de onderneming en het Bruto Binnenlands 

Product er beter van worden. Wow, de ideale wereld. In de praktijk loopt het 

wel eens anders. Wij zijn trouw aan de werkgever. We hebben een contract 

met de kapitein van het schip en varen de route die hij voor ons uitgetekend 

heeft. Voor de één is dat de machinekamer, zonder het minste idee van de 

koers, voor de ander dan weer de kombuis, het dek of de navigatieruimte. En 

dat het hele traject. Voor wie daarmee tevreden is en er bewust voor kiest, zal 

er geen vuiltje aan de lucht zijn. 

Iemand die met een burn-out kampt, heeft op één of andere manier moeite 

met de rol die hem toebedeeld werd of waarvoor hij (lang geleden) gekozen 

heeft. Misschien tegen beter weten in, blijft hij zijn geluk in andermans 

handen leggen. Voor de ijsberg der drogredenen: zekerheid. Ik stel me echt de 

vraag of we onszelf niet wijsmaken dat we omwille van die zogezegde zekerheid 
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bij de pakken moeten blijven zitten. Als vals voorwendsel om zelf geen keuze 

hoeven te maken. Het klopt dat we van leidinggevenden mogen verwachten 

dat ze de tocht voor ons zo aangenaam mogelijk maken. Leg echter niet al je 

eieren in dat mandje en vraag je af in welke mate je de door hen gekozen 

richting kunt en wilt veranderen, al dan niet ten koste van jezelf. Het wordt 

anders namelijk wel eens een gevecht waarvan de uitkomst niet zo fraai is. 

Waarbij we in een situatie terechtkomen van “ik wil dit (eigenlijk) niet (meer)”. 

En toch gaan we door. Zonder ons die veel crucialere vraag te stellen: “wat wil 

ik wel?”. Die mindswitch gaat veel dieper dan je denkt, want hij brengt je van 

een negatieve naar een positieve benadering. 

Wanneer je mentaal flink lekgeslagen wordt maar op de juiste manier gelijmd wordt, 

kun je er goed en misschien zelfs beter dan voorheen weer tegenaan. Wat ik geloof? 

Dat het nog beter is er preventief mee aan de slag te gaan, liefst op jonge leeftijd, en 

er niet mee te wachten tot we meer illusies dan dromen hebben, bang zijn om te vallen 

in plaats van te klimmen, geen lachend spiegelbeeld meer zien en spijtverterend met 

een rugzak vol zorgen vergeten zijn hoe de regen ruikt4. 

Durf eens op te schrijven waarvoor jij denkt in deze wereld geboren te zijn: 

jouw missie. Klinkt zwaar maar is het niet. Kijk in de spiegel en stel jezelf de 

vraag of jij bent wat je momenteel doet. Voelt dat goed? Prima, dan zit je op 

koers. Is dat niet zo, kun je jezelf de vraag stellen of er misschien een andere 

rol voor jou weggelegd is op het schip. Of dat het tijd is voor een andere koers. 

Een andere drive. Eventueel op een luchtbed, zelfs tegen de stroming in. Je 

ziet de dingen dan in ieder geval anders voorbijglijden. Onthoud vooral dat je 

uiteindelijk net als die dappere ekster zelf bepaalt in welk nest jij je eitjes legt.  

Daarnaast een oproep aan de wetenschap om de formule van een 

herinneringsprik te vinden. Als we ons zo herinneren wie we zijn, wordt het 

ongetwijfeld makkelijker om uit die statistieken te geraken. En we vermijden 

op termijn via een preventieve in plaats van curatieve behandeling misschien 

wel dat er zoveel mensen afdrijven richting moeras van langdurige ziekte. Bij 

de griep heeft het gewerkt, toch? 

  

                                                           
4 Naar “Ik was bijna vergeten hoe de regen ruikt” uit ‘Niets is wat het lijkt’ van Buurman en Tom Helsen. 
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Blokjesdenken 

6.000. Zoveel keer moet de ruitenwisser ongeveer van rechts naar links en 

weer terug bewegen om de regendruppels van mijn voorruit te wissen vooraleer 

ik op kantoor aankom. Het regent dat het giet, pijpestelen, oude wijven, 

scheermessen, bakstenen en zelfs koeienstaarten en mollenjongen, vind ik 

onder de uitdrukkingen, terwijl dat bij onze Engelstalige vrienden cats & dogs 

zijn. Ik zie hoe vette regendruppels op het glas uit elkaar spatten en hoe de 

automatische wisser zich aanpast aan de snelheid waarmee het regenwater 

zich voor mijn neus verzamelt. Terwijl de langer dan normale ochtendfile als 

een gekleurd rijtje legoblokjes traag maar zeker richting Antwerpen en Brussel 

schuift, realiseer ik me dat het een mooie manier is om mindful met je 

gedachten om te gaan. Jij hebt controle over de wisser en na voldoende 

oefenen wordt het een automatisme in functie van de gedachtefile in je hoofd. 

Als regendruppels laat je ze landen en veeg je ze met de nodige aandacht netjes 

weg om er weer met open vizier tegenaan te gaan. Vooruitkijkend. En niet te 

veel in de achteruitkijkspiegel.  

“If life is just a highway, then my soul is just a car.” 

(Meat Loaf) 

Activeer je net als ik veel minder de achterruitwisser? Misschien toch eens wat 

vaker doen, om de gedachtedruppels die eigenlijk al achter je liggen en toch 

nog aan je ziel plakken los te laten. De hierboven geciteerde rockster die voor 

mij vooral raakt wanneer hij zijn stem waarvan zoveel dreiging uitgaat op een 

ingetogen manier inzet om de juiste gevoelssnaar te raken, haalde aan dat wat 

je in de achteruitkijkspiegel ziet soms dichterbij lijkt dan het in werkelijkheid 

is. Dus let daarmee op en laat je niet inhalen door je verleden. Heb er aandacht 

voor. Laat het je blik echter niet vertroebelen maar ophelderen. Wij hebben 

niet de gave van een uil om in één vloeiende beweging in beide richtingen te 

kijken. 

Het voordeel van zo’n lange rit naar of van het werk is dat het ruimte biedt om 

door de inspiratiemuze gebeten te worden. Wat me deze keer onderweg opvalt, 

is het aantal autobestuurders die met hun hoofd recht of wat schuin omlaag 

rijden. Ik denk meteen aan de presentatie die ik een dag eerder hoorde, waarin 

verteld werd dat we gemiddeld 80 keer per dag onze smartphone ontgrendelen, 

terwijl we maar 40 keer lachen. Zo kan wat zich voor je afspeelt wel eens veel 

sneller dichtbij zijn dan je verwacht. Nog iets wat ik me al langer afvraag: als 

mensen in een file een auto inhalen en links of rechts richting een andere 

bestuurder kijken, waarom wenden ze dan plots hun blik af als die in hun 

richting kijkt? Zijn we bang voor oogcontact? Een uitdaging: de volgende keer 

draai je niet meteen je hoofd en glimlach je. Het maakt de rit onder lotgenoten 

in de file alvast aangenamer. En het kan een aanzet zijn voor de rest van de 

dag. Spontane vriendelijkheid als cement van de samenleving. 
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De bolides die op onze (snel)wegen blokrijden, bewegen niet enkel als 

legostukken maar evolueren qua vorm op dezelfde manier. Terwijl mijn eerste 

auto bijvoorbeeld eerder een niet zo aerodynamische aardappelkist op wielen 

was – heerlijk als je nu die films of series uit de jaren 70, 80 en zelfs 90 ziet – 

zijn de futuristische prototypes van toen ondertussen werkelijkheid geworden. 

De creaties die onze kinderen al jaren geleden met lego bouwden, waren in 

mijn kindertijd een utopie. Wij knutselden eerder met van die rudimentaire 

baksteenblokjes. Het kan uiteraard ook aan mijn creativiteit van toen gelegen 

hebben. Een Bob de Bouwer of Handige Harry ben ik ook nooit geweest. 

Figuurlijk taalgebruik ging me beter af dan de figuurzaag.  

Wat geeft dat trouwens, wanneer je kinderen van toen met lego van nu aan de 

slag laat gaan? Het kan als teambuilding en leverde ondertussen al een hele 

tijd geleden aan onze tafels in ieder geval aardige constructies en gesprekken 

op. Iedereen mocht zijn visie op de nieuwe strategie aan de hand van een set 

legoblokjes met de anderen delen. Het viel me daarbij op dat, ongeacht de 

persoonlijke drijfveren en culturele verschillen, de uiteindelijke toelichtingen 

slechts minieme verschillen vertoonden. Nog een vaststelling: vraag aan 

iemand om over zichzelf te praten en de kans is klein dat er veel verteld wordt. 

Wanneer je dezelfde persoon een poppetje laat kiezen, wordt het plots 

makkelijker want het lijkt minder introspectief. Zelf heb ik toen mijn visie over 

hoe we in het leven en teams (kunnen) staan ingeblokt. Het mannetje aan de 

linkerkant zit in een defensieve fase en durft zijn gezicht, zijn ware aard, niet 

te tonen. Hij draagt een masker. Speelt zijn rol. Is bang om gekwetst te worden. 

Verdedigt zichzelf. Klaar om met zijn 

zwaard (te snel) een (voor)oordeel te 

vellen. De vier kleurtjes staan voor de 

spanningen tussen de verschillende 

karaktertypes. Rechts staat iemand die 

beseft dat hij, door zichzelf met het 

nodige zelfbesef kwetsbaar op te stellen 

en in alle authenticiteit een ander de 

hand te reiken, niet alleen de sleutel tot 

zijn eigen geluk in handen heeft maar 

dankzij een gezonde dosis emotionele 

intelligentie een bindmiddel kan zijn 

voor het pallet aan karakters waarmee 

hij verbonden is. Ik nodig je uit om 

hokjesdenken eens te vervangen door 

blokjesdenken. En blokjespraten. 

Wat ik altijd geweldig gevonden heb, is dat onze gasten eerst bouwen wat er 

op het plan van de blokjesdoos staat, om dan vervolgens alle elementen uit 

verschillende pakketten door elkaar te gooien en de meest fantastische eigen 

creaties in elkaar te boksen. En ze dan uit te leggen. Misschien wel voertuigen 

van de toekomst. Een sterk staaltje out of the box. Laten we proberen om eens 

als een kind naar schijnbaar onoverkomelijke problemen te kijken. Met meer 
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verbeelding en minder vasthoudend aan klassieke en voorgekauwde patronen. 

Haal de blokjes uit elkaar. Neem ze individueel onder de loep en zo wordt een 

(alternatieve) totaaloplossing misschien vanzelf duidelijk. 

Een paar voorbeelden uit eigen keuken van de kinderkijk op dingen. In ons 

dorp liepen de samenwerkings- en mogelijke fusiegesprekken tussen twee 

voetbalclubs erg moeilijk. Eén van de discussiepunten was welk stamnummer 

behouden zou blijven. Toen ik dat aan onze voetballende zoon vertelde, zei die 

meteen “Ze kunnen die toch optellen en door twee delen”. Een andere leuke 

was zijn reactie in de zoo op de uitspraak van de gids dat een uil zijn hoofd 

270° naar links kan draaien om naar rechts te kijken: “Waarom draait hij zijn 

hoofd dan niet gewoon 90° naar rechts?”. Of over prioriteiten. Onze kleinste 

leest graag, was met vrouwlief-met-kuiltjes-als-ze-lacht en mij naar de 

boekenbeurs gegaan. Terwijl wij bij de rekken met voor ons interessante 

onderwerpen of fraaie covers bleven plakken, kwam hij met het boek van zijn 

keuze aandraven: “Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept 

heeft.” Iedereen gaat op zoek naar de antwoorden op zijn vragen. 

Leraar: “Een uil kan zijn hoofd 270° naar links draaien om naar 

rechts te kijken.” 

Onze oudste: “Waarom draait hij zijn hoofd dan niet gewoon 90° 

naar rechts?” 

Je kunt dat blokjesprincipe ook toepassen op andere dingen die je voor ogen 

hebt of waarvan je droomt maar (nog) niet echt weet hoe ze aan te pakken. Zo 

wist een startend collega-blogger niet goed hoe en waar ze aan haar verhaal 

moest beginnen. Ik heb haar aangeraden dat het niet uitmaakt waar ze begint, 

zolang ze maar begint. Want al schrijvend zal het de juiste inhoud en structuur 

krijgen. En voor reflectie en inzicht zorgen. Focus op het proces, niet op het 

resultaat, wordt dan heel vaak gezegd. En als je doelen stelt, hoeft dat niet 

meteen de finish te zijn. Want ook die kan verschuiven. Via kleine 

tussenstations die je haalt, kun je jezelf een schouderklop geven. Een file kun 

je saucissoneren om lichter verteerbaar te maken. Een marathon ook, waarbij 

je stukken loopt en wandelt, terwijl je naar je lichaam luistert. 

Als ik begin, weet ik soms niet waar ik mezelf naartoe schrijf of wanneer het 

klaar is. En dan voelt het zalig om op de onderste trede van een onzichtbare 

wenteltrap te staan. Terwijl ik vroeger pas de eerste stap zou zetten als ik meer 

dan zeker wist in welke kamer ik terecht zou komen en dat elke trede minstens 

twee keer mijn gewicht kon dragen.
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Co-creatie 

Ik zie mezelf nog aankomen aan de blokhut in Kasterlee, waar een vriend-

mentor me uitgenodigd had om het verhaal van mijn crash en zoektocht naar 

mezelf rond de tafel te delen. Plots stond en nadien zat ik daar tussen een stuk 

of zes wildvreemden die ik nog nooit eerder gezien had. Wat eten en een glas 

wijn. Een HSP voelt zich op zo’n moment meestal als loslopend wild dat 

opgejaagd wordt en het liefst in een hoekje wegkruipt om het verscheurd 

worden zo lang mogelijk uit te stellen. Na wat koetjes en kalfjes en nadat ik op 

het toilet nog eens goed in de spiegel gekeken had, begon ik te vertellen en 

werd er vol aandacht naar me geluisterd. Het werd geen monoloog maar een 

interactief leer- en deelmoment. In plaats van gebeten, werd ik gestreeld. Voor 

de eerste keer voelde ik dat mezelf kwetsbaar opstellen en een authentiek 

verhaal als het ware zo goed als naakt delen inspirerend was voor anderen. De 

slak met tuinvrees verliet het eigen kalkhuisje en zette een eerste glijbeweging 

in, nog niet goed beseffend dat het een begin was van een flow die blijft 

stromen, met af en toe een ferme versnelling. 

Er volgden nog van die ontmoetingen, waarbij niet enkel de inspiratie voor en 

door elkaar maar ook mijn moed vermenigvuldigd werd. Op dat moment was 

ik nog een beginnend blogger en kreeg het manuscript van mijn eerste boek 

dat nog geen titel had stilaan vorm. Ondertussen schreef ik al eens een 

artikeltje voor de Universiteit van het Leven, die het plan opgevat had een 

aantal instructievideo’s rond persoonlijke ontwikkeling en cruciale 

vaardigheden in teams op te nemen. Ik had eerlijk gezegd toch wat bedenktijd 

nodig vooraleer ik besliste eraan mee te werken. Mijn vriend-mentor trok me 

over de streep en het werd een mooie ervaring waarbij ik bijzonder aangename 

mensen ontmoet heb. Zo leidt de vorige stap automatisch naar de volgende. 

“Het mooie is dat je niet weet wat er nog allemaal op je afkomt”, lachte hij. 

Merci. 

“Je kunt pas vooruitgaan als je beseft dat je stilstaat.” 

(Stijn Meuris) 
5

 

Toen de video’s ingeblikt waren, lag mijn boek in de rekken en droogde de inkt 

van mijn blogpen niet meer op. Het aantal bezochte pagina’s, volgers, reacties 

en likes namen toe, waardoor mijn gedrevenheid versterkt werd. De sociale 

netwerken… werkten. Mensen spraken mij, vrouwlief-met-kuiltjes-als-ze-

lacht of mijn moeder erover aan. Links en rechts zochten lezers en (oude) 

vrienden rechtstreeks of op aanraden van iemand anders contact, dronken we 

pratend iets of nam ik hen mee op stap ergens in de buurt, bijvoorbeeld in het 

bos waar ik tijdens mijn weg terug wel eens op een bankje naast een vijver 

                                                           
5 Ik link de uitspraak aan Stijn omdat hij die tijdens het congres Progress deed. Hij bracht er een enorm sterk 
pleidooi om uit de luie hangmat van onszelf te komen en te bewegen omdat we in ons land de kampioenen van 
de stilstand zijn. 
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ging zitten, om te ademen en de natuur te voelen. Voor ik het goed en wel 

besefte, was ik vanuit mijn kwetsbaarheid een mentor voor anderen aan het 

worden. 

De volgende versnelling kwam er nadat het lokale Davidsfonds me uitgenodigd 

had om mijn verhaal tijdens een infoavond rond stress en burn-out in mijn 

dorp te delen. Ik was minder zenuwachtig dan de eerste keer in de blokhut, 

wist dat er veel bekenden zouden zijn en stelde mezelf gerust via de ambitie 

dat er vast en zeker wel één of twee anderen door de herkenbaarheid 

geïnspireerd zouden raken. Kleine doelen stellen, weet je wel. Het werd een 

bijzonder warm en interactief deelmoment, dat raakte en de honger naar meer 

aanwakkerde. Ik begon aan een moodboard dat ik regelmatig vastneem. Er 

staat op wat ik als mijn kwaliteiten en waarden zie. Wat me energie geeft en 

kost. En vooral: wat ik wil betekenen en in welke mate ik daarvoor mijn ratio 

best loslaat om meer mijn gevoel te volgen.  

Naast verstand betekent het ook al dan niet terechte angsten overboord 

gooien. Dat is een uitdaging maar heeft mij in ieder geval nooit zo pijn gedaan 

als de mentale moeheid die me een hele tijd parten gespeeld heeft. Soms mag 

je jouw comfortzone verlaten om – misschien onverwacht – een nieuwe te 

vinden. Proeven, voorzichtig buiten de lijntjes van jezelf kleuren en voelen wat 

het met je doet. Ik geef toe, maar dat zal je bij een HSP niet verbazen, dat het 

geven van presentaties in groep nooit mijn favoriete activiteit was, ook al werd 

me verteld dat ik dat best aardig deed. Het perfectionistische stemmetje? Het 

ging mij beter af om een originele invalshoek of stevige copy in elkaar te boksen 

die dan op een natuurlijke wijze door iemand anders gebracht werd. Een 

ghosthost. Je zult geloven dat het angstzweet meermaals tot in mijn schoenen 

uitbrak vooraleer ik enigszins op mijn gemak was, zeker als ik ononderbroken 

van achter een pupiter mijn ding moest doen. In vraag en antwoord lag mijn 

kracht dus interactie en verbinding met de aanwezigen zoeken, zonder 

microfoon of met een headset, was mijn manier om het beste uit mijn cocon 

te halen. Een tip voor alle HSP’s: besef dat anderen er zijn om iets van jou te 

leren; dat je hen iets geeft en dat ze jou die kennis niet kunnen afnemen. 

“Faith is taking the first step even when you don't see the whole 

staircase.” (Martin Luther King) 

De rijkste zuurstof kwam van het stijgend aantal reacties op mijn schrijfsels 

en dan vooral de temperatuur en beeldspraak daarin. Dat ik hun gevoelens 

beschrijf die ze zelf heel lang niet konden verwoorden en via de scheurtjes in 

het leven hoop binnenlaat. Dat je ze niet veel vindt, getuigenissen van mannen, 

over vastlopen, kopje onder gaan, weer rechtkrabbelen, hooggevoelig zijn. Zo 

stapte ik vol vertrouwen verder de wenteltrap op zonder te zien waar die 

uitkomt. “Als je graag schrijft, moet je zoveel mogelijk schrijven”, werd me op 

het hart gedrukt. Dus dat blijf ik doen. Delen is echt vermenigvuldigen. Het is 

co-creatie. 
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Met voldoende moedzuurstof in de tank dook ik mee in de spotlights van 

Progress, een congres georganiseerd door de Universiteit van het Leven, rond 

positivisme, innovatie en co-creatie. Als lid van het vierkoppige Collectieve 

Geweten ging ik in interactie met spreker Jeff Gaspersz en het publiek. Ik 

stelde dat je om te kunnen co-creëren eerst jezelf moet (her)creëren. Dat we 

om in onze creatiekracht te komen, zoals Jeff opgooide, eerst onze 

conformistische onmacht moeten verlaten en doen wat we echt kunnen en 

willen in plaats van te doen wat (we denken dat) van ons verwacht wordt. Want 

dan staan we eigenlijk stil. Bij co-creatie denk ik aan de rol van een individu 

voor zichzelf en zijn biotoop, zowel maatschappelijk als professioneel. Je bent 

namelijk pas in staat om te creëren als je beseft wat jouw kwaliteiten zijn en 

die ook durft in te zetten. Op die manier zet je het beste van jezelf in voor jezelf, 

je omgeving en bij uitbreiding de hele samen-leving. Dat is co-conformeren 

omzetten in co-creëren. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat je zo ook het beste in anderen naar boven haalt. 

Persoonlijk kan ik alvast getuigen dat mezelf kwetsbaar delend opstellen en 

uitkomen voor wie ik ben ook anderen losgemaakt heeft. Je wordt zo een 

katalysator van talenten. Met respect voor jezelf en anderen. Maïzena voor de 

maatschappij, als je wilt. Menselijke co-creatie als vaccin om het virus van 

burn-out, bore-out of andere vormen van identiteitscrisis aan te pakken, van 

curatief naar preventief. 

In het bedrijfsleven is het niet anders. Daar willen de meeste medewerkers de 

kans en vrijheid krijgen om goed in iets te zijn en daarvoor gewaardeerd 

worden, zich verbonden voelen met zichzelf en collega’s. De leidinggevende 

wordt dan een facilitator van talenten. Meer een begeleider, waarbij het heus 
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geen kwaad kan dat er wel eens buiten de lijntjes gekleurd wordt. Integendeel. 

Dat is co-volgen omzetten in co-creëren. Het hogere doel dat velen onder ons 

nastreven, een persoonlijke missie, kan in die van het bedrijf maar ook ernaast 

liggen, in de privésfeer. Zolang de balans er maar is. Voor mij voelt die 

combinatie op dit moment goed aan. En ook – sorry – rationeel zit het goed. 

“We never celebrate old accomplishments but think about 

the next risks.” (Johan Norberg) 

Tijdens het congres verspreidde Jaap van Ginneken nog het 

enthousiasmevirus. Volgens hem zijn gevoelens en emoties besmettelijk en 

praten we elkaar in plaats van ellende beter wat positivisme aan. De Zweedse 

keynotespreker Johan Norberg stak een tandje bij en gaf tien redenen om 

positief naar de toekomst te kijken, zoals hij die in zijn boek Progress 

(Nederlandse titel ‘Vooruitgang’) poneert. “What bleads, leads”, is zijn visie op 

het overaanbod aan negatieve berichtgeving. We willen blijkbaar miserie zien, 

wanneer we het principe ‘meten is weten’ loslaten op wat al dan niet gelezen 

wordt. De stelling dat het vroeger beter was, weerlegt hij met statistieken van 

gerenommeerde instellingen. En toch overheerst een gevoel van angst. We 

focussen ons volgens hem dan ook beter op wat goed gaat dan op problemen, 

doen er goed aan naar de langere trend te kijken, houden liefst de 

informatieconsumptie onder controle en horen angst vooral als een slechte 

raadgever te beschouwen om ons oneindige potentieel echt aan te boren. 

Ik kan enkel maar bevestigen dat positiever in het leven staan veel beter werkt 

dan de negatieve of cynische kaart te trekken. Het glas is niet halfvol of halfleeg 

maar altijd vol. Want waar geen vloeistof is, zit lucht. Zo krijgt het water 

ademruimte. De koudwatervrees is er nu niet meer. Mijn gevoel zegt dat ik dit 

moet doen. Het is alsof je een bewuste druppel van jezelf, die ooit een traan 

was, met een glimlach in een grote vijver laat vallen en waarbij die een steeds 

grotere kring vormt. Je ziet dat anderen ook druppels (durven) loslaten en hoe 

die bij het uitdijen elkaar raken, waardoor verbinding ontstaat. Collectief 

bewust-zijn. Door mezelf te (her)creëren heb ik het voorrecht gekregen anderen 

mee te (her)creëren. Zij zijn voor mij een katalysator. Ik voor hen een zachte 

spiegel. Waardoor we samen anders naar onszelf kijken dan voorheen. Is dat 

niet waar co-creatie om draait? 
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Harmonie 

“Had jouw vrouw iets anders kunnen doen dan ze gedaan heeft?” Dat was één 

van de vragen die me gesteld werden nadat ik voor de eerste keer mijn verhaal 

in een grotere groep gedeeld had en we samen op zoek gingen naar manieren 

om stress en burn-out aan te pakken. En of ik goede adviezen had rond hoe 

je best omgaat met iemand die stevig op zoek is naar zichzelf omdat het lang 

niet altijd gemakkelijk is. 

Je kunt uiteraard niet iedereen op dezelfde manier aanpakken. Maar ik ga 

ervan uit dat je elkaar als partner kent en weet hoe je respectieve karakters 

geboetseerd werden. De basiskunst is volgens mij om er in eerste instantie 

gewoon voor elkaar te zijn. Zonder meer. Om dan met voldoende aandacht 

voor ieders eigenheid en behoeften de klei die je afzonderlijk vormt maar ook 

met elkaar verbindt zacht te bewerken zodat kleine scheurtjes geen kans 

krijgen om (emotioneel) uit te drogen en onherstelbare barsten te veroorzaken. 

Met dat in het achterhoofd nodig ik je uit om even naar het eerste stukje van 

Tours du Monde, Tours du Ciel van Georges Delerue te luisteren, het te 

beleven, in je op te nemen en in je gedachten te parkeren of zelfs echt te 

noteren wat het met je doet. Of luister terwijl je doorleest, experience writing 

zal ik dat dopen, als uitdaging om deze kronkel met al je zintuigen tegelijk te 

voelen. 

Het symboliseert hoe vrouwlief-met-kuiltjes-als-ze-lacht er voor mij geweest 

is. Want soms zegt muziek meer dan de letterreeksen die ik op mijn manier 

orden, ook al gaf onze oudste zoon mij ooit één van de mooiste complimenten 

door te zeggen dat ik geen instrument hoef te leren spelen omdat ik via 

woorden muziek maak – hij speelt contrabas en ik had hem gezegd dat ik er 

ooit van droomde op de piano te tokkelen. Er is maar één stem of instrument 

nodig om muziek te maken. En dat kan ontzettend mooi klinken. Maar hoe 

mooi is het wanneer verschillende instrumenten of melodielijnen in elkaar 

over- en samenvloeiend één geheel vormen. Waarbij je bijvoorbeeld de bas pas 

hoort als ze er niet meer is.  

In dit klassieke stuk beschouw ik haar als de rustige basismelodie. Die wordt 

met de wispelturigere lijn van mezelf geconfronteerd, die duidelijk van hoog 

naar laag fluctueert om even te verdwijnen, als het ware in zichzelf te keren 

en dan terug op te duiken. Het lijkt onmogelijk voor haar om die tweede 

melodie tot rust te brengen omdat ik koppig in mijn eigen ritme blijft spartelen. 

Toch blijft ze er gewoon zijn en probeert ze me zachtjes tot rust te brengen. 

Terwijl ik heen en weer zweef en buiten de atmosfeer terecht dreig te komen, 

doet zij er alles aan om mij te laten landen, te doen thuiskomen. Ik blijf het 

moeilijk hebben om in de juiste melodie terecht te komen. Voel je hoe haar 

kracht toeneemt en ze me op een steeds sterkere manier maar trouw aan haar 

eigen klanken naar zich toetrekt? Tot ik op een bepaald moment eerst heel ver 

weg ben (net voor de crash) om dan toch eindelijk veilig in haar lachkuiltjes te 

landen (besef, kwetsbaarheid tonen). 
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Het was voor haar een ferme opluchting dat ik eindelijk loskwam van mezelf 

en daarmee meteen ook dichter tot mezelf en terug tot haar kwam. Tot ons. Ik 

herinner me hoe we een hele tijd nadat ik de draad weer opgenomen en de 

juiste melodie gevonden had in de badkamer stonden en ze vroeg of ik het 

achteraf gezien erg vond dat ik zo hard tegen mezelf aangelopen was. Ik 

vertelde dat ik daar eigenlijk blij om was. Zij deelde dat gevoel. Ook voor ons. 

In het diepste dal doolde ik rond als een slaapwandelaar of leek 

ik gevangen in een steeds kleiner wordende innerlijke kooi, fysiek 

aanwezig maar mentaal niet op de afspraak. Het leek wel of mijn 

zintuigen uitgeschakeld waren. Zonder zin. Zinloos. 

Een lezer haalde aan dat zijn partner qua karakter anders in elkaar zit dan 

hijzelf en dat hij daar eigenlijk blij om is want ze is door haar nuchterheid voor 

hem een rots in de branding. Vrouwlief-met-kuiltjes-als-ze-lacht en ik liggen 

karakterieel veel dichter bij elkaar. Ik noem haar mijn veilige thuishaven. Ze 

heeft me de ademruimte gegeven en voor bezinning gezorgd. Ze vertrouwde me 

lang geleden toe dat ze ervan overtuigd was dat ik naar haar gestuurd was om 

er voor haar te zijn. Een rustpunt. Als ik daar nu aan terugdenk, zou ze wel 

eens gelijk kunnen hebben, hoewel ik dan eerder geloof dat zij naar mij 

gestuurd is. 

Mijn antwoord op de vraag of mijn vrouw iets anders had kunnen doen dan ze 

gedaan heeft, was dus een volmondige nee. Als ik het er met haar over heb, 

zegt ze dat ik er zelf uitgeraakt ben en dat ze eigenlijk niets gedaan heeft. Dat 

ik haar te veel eer aandoe met hoe ik het verwoord. Wat haar temperament en 

empathie ten volle bevestigt want het is voor haar de meest natuurlijke 

eigenschap om er gewoon te zijn en begrip te tonen. Met af en toe een zacht 

duwtje dat ze toen misschien niet eens besefte en waar ik haar nu aan kan 

herinneren. Zelf had ze niet echt de behoefte om er (veel) met anderen over te 

praten. Anderen hebben dat misschien wel. Op één of andere manier is het 

toch een rollercoaster van emoties waarin je meegezogen wordt en waarbij je 

karakter of de mate waarin je het leven al ontmoet hebt mee bepalend zijn voor 

de manier waarop je er als partner mee omgaat. 

Ik heb haar kunnen overtuigen dat complimenten heus wel aangenomen 

mogen worden en we hebben samen uit dat niets toch drie adviezen 

gedistilleerd:  

1. Begrip tonen, empathisch zijn – Veilige thuis, rustpunt  – Communiceren: 

luisteren, praten, geruststellen. 

2. In de mate van het mogelijke ontzorgen – Ademruimte geven zonder de ademhaling 

helemaal over te nemen – Zachtjes activeren zonder te forceren. 

3. Verder doen – Gezin en eigen context – Niet in zelfbeklag wentelen. 
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Als je in een koppel een duet of met je kinderen bijvoorbeeld een kwartet of 

kwintet vormt, zijn we als wereld één groot orkest met onnoemelijk veel 

instrumenten en melodielijnen. Op zoek naar begrip, harmonie en dialoog in 

onszelf en met de samenleving. Dat betekent niet dat je een goede en harde 

(veel)prater moet zijn om te communiceren. Er wordt al genoeg aan 

woordverspilling gedaan. Praten zonder iets te zeggen en horen zonder te 

luisteren hebben weinig zin. Want dan wordt (de kracht van) de stilte beter 

niet verstoord.  

“The song Sound of Silence is about the inability of people to 

communicate with each other, not particularly internationally 

but especially emotionally.” (Art Garfunkel) 

De stilte, die oorverdovend mooi en veelzeggend kan zijn. Die vaak een eerste 

belangrijke stap is wanneer je flink uit de toon raakt. Als we goed luisteren, 

vinden we elkaar waar onze klanken hun notenbalken delen. Begin met samen 

stil te zijn. Niets te doen. Wandel. Zo raak je misschien makkelijker aan de 

praat over de oersoep in je hoofd. 

Toen ik deze tekst met mijn vroegere therapeute deelde, gaf ze met veel warmte de 

volgende concrete tips indien jouw partner met een burn-out of andere vorm van 

identiteitscrisis te kampen heeft: in stilte elkaar vinden en (aan)raken, geen oordeel 

of druk, milde zachte aandacht met het gevoel ‘gevoeld en begrepen’ te worden, warme 

begripvolle ondersteuning met ruimte om verdriet, pijn en onmacht toe te 

laten, aanmoediging om het dagdagelijkse op te nemen, met respect voor de 

energiegrens, rust en ontspanning, (samen) actieve ontspanning inplannen, mindful 

ademruimte creëren met o.a. wandelen, fietsen, yoga en tuinieren, contact met 

natuur en muziek versterken, ruimte voor meer afstemming met kinderen, familie en 

vrienden. Het zijn adviezen vanuit de veronderstelling dat er een warme, verbindende 

partnerrelatie is. Als die emotionele sync niet bestaat, kan de privécontext een burn-

out zelfs versterken of aan de oorzaak liggen.   
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Poetsdoekje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is bijzonder moeilijk om je perceptielens te bevrijden van emotieveegjes of 

egovlekjes. Een poetsdoekje om die met één zachte beweging denkbeeldig weg 

te halen zodat je gezichtsveld verruimd wordt tot alle hoeken van een zo 

geobjectiveerd mogelijke realiteit: dat zou waardevol zijn. 

Hoe waar is jouw werkelijkheid? Hoe werkelijk is jouw waarheid? Ligt het 

antwoord op je twijfel misschien ergens in het midden? Ik weet uit ervaring 

dat het bijzonder moeilijk is om je niet over te geven aan de kronkels van je 

brein die je via zijn eigen leugendetector telkens weer verschalkt. Het kan 

ervoor zorgen dat je een mentale slag van de hamer krijgt. Zo leverde ik diverse 

gevechten tegen mijn eigen perceptie en sloeg ik er uiteindelijk gelukkig in om 

me er niet meer zomaar aan over te geven en mezelf in een soort emo-neutrale 

realiteit terug te vinden. 

Dezelfde strijd doet zich ook wel eens voor op het vlak van perceptie die 

anderen over jou hebben. En laat vanuit de behoefte aan authenticiteit 

andermans beeld over jou door een HSP nu net als heel belangrijk aangevoeld 

worden. Stop eens zo’n poetsdoekje in je zak. Haal het boven als je die behoefte 

voelt. Maak het tastbaar. Toets jouw of andermans perceptie af. Objectiveren 

zonder jezelf of hen te forceren. Vegen. Met dank aan onze jongste voor de 

mooie tekening. 
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Zoetverdiend 

Het regent berichten dat wij echt niet tot onze 67e verjaardagstaart willen 

werken, ook al zal dat nu echt de norm worden. Ik vraag me wel eens af of we 

effectief niet meer willen werken tot het moeilijk wordt om de kaarsjes zelf uit 

te blazen of dat we eigenlijk niet meer op deze manier willen doorgaan. In het 

leven is het wel vaker zo dat niet datgene wat gezegd wordt of gebeurt zo 

doorslaggevend is, maar eerder de manier waarop. We hebben het gevoel dat 

we te veel moeten en eigenlijk iets anders zouden willen. Moeten legt stress 

op, willen schenkt vrijheid. Ondertussen haken we massaal mentaal en fysiek 

af en zijn we de kampioenen geworden om via alle mogelijke – wettelijke – 

achterpoortjes niet voltijds te werken of vroeger te stoppen om van onze 

zuurverdiende oude dag te genieten.  

In onze samenleving die zo snel vergrijst als de harige linker- en rechterflank 

van mijn hoofd, zal er effectief nood zijn aan meer jobs en langere loopbanen. 

In ‘20 essentiële vragen over de financieel-economische toestand van vandaag’ 

van Degroof Petercam viel me eerder een grafiek rond de ouderen-

afhankelijkheidsratio op. Die meet de verhouding tussen het aantal 65-

plussers en de leeftijdscategorie van 25 tot 64. In mijn geboortejaar 1971 lag 

die tegen de 30%. Tenzij de geschiedenis er anders over beslist, zou ik mij 

voorlopig in 2038 gepensioneerd mogen noemen – wat klinkt dat raar. De 

afhankelijkheidsratio zou dan al op ruim 55% liggen en de jaren nadien verder 

toenemen tot boven de 60%. 

“Met uitstel tot de volgende dag krijgt men zijn schuur niet vol.” 

(Hesiodos) 

In mijn vriendenkring zeg ik wel eens dat pensioen tegen het midden van deze 

eeuw of zelfs sneller misschien helemaal niet meer bestaat. Dat het ook niet 

zeker is of ik zelf nog wel besta en er daarom bewust voor kies nu een voorschot 

op mijn pensioen te nemen. Om meer dan voorheen van mijn jonge dag te 

genieten. Een voorschot in tijd. Tijd die op termijn een onbetaalbaar iets wordt 

en waarvoor je alles zou opgeven als dat puntje bij het spreekwoordelijke 

paaltje komt. Daarom heb ik beslist om nu 4/5e te werken, ook al betekent 

het op dit moment een financiële stap terug. De vrijgekomen tijd vul ik nu in 

voor mezelf, mijn gezin en de mooie dingen die op me af blijven komen na het 

delen van mijn verhaal via blog, boek en persoonlijke getuigenissen. Die wind 

voelt nu goed dus laat maar waaien. En in de wetenschap dat elke keuze toch 

voorlopig is, kan ik altijd anders beslissen.  

Hoe kunnen we zuurverdiend omzetten in zoetverdiend? Je hoeft bijvoorbeeld 

echt niet tot aan je pensioen te wachten om te doen wat je graag doet. Mensen 

trappen wel eens in de valkuil van het voortschrijdend verlangen. We 

hunkeren krampachtig naar die periode waarin we maximaal genieten, onze 

(bijna) lege batterijen zullen opladen en de achterstand in aandacht voor onze 
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dierbaren en vrienden ophalen. Dat wordt op zich al een flink gevulde agenda, 

die misschien zelfs voor stress zorgt. Het doet me aan dat konijn en die 

voorgehouden wortel denken. Als het beestje dat pakketje caroteen na veel 

inspanningen te pakken krijgt of wanneer het touwtje breekt vooraleer langoor 

zelf kraakt, ontbreekt hem misschien de kracht om er zijn tanden nog in te 

zetten. 

Henry Miller noemt het leven voor de meeste van ons één lang uitstel. Wanneer 

je te fel en te lang naar iets verlangt, kan dat trouwens wel eens tegenvallen, 

waardoor de kater zelfs gekwadrateerd wordt. Zorg er daarom voor dat je 

dromen geen onverzilverd Zilverfonds worden. 

 

In Wake-up Call haal ik onderstaande vijf pijlers aan als basis voor persoonlijk en 

collectief geluk, waarbij ‘werknemer’ gerust door ‘mens’ vervangen kan worden. 

Sindsdien gebruik ik ze in workshops om toe te lichten dat je ze niet noodzakelijk 

allemaal in je werk hoeft in te vullen, omdat het net zo goed – gedeeltelijk – ernaast 

kan, complementair. In de deelverzameling vindt iemand zichzelf en vinden mensen 

elkaar als samenleving. 
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Kennisrecyclage 

Wat zou de inhoud van zo’n thuispapiercontainer zijn? 240 liter, lees ik op het 

net. Van kilo’s, tonnen en kubieke meters papier had ik al gehoord. Maar in 

de maateenheid die me meer aan vloeistoffen doet denken, kon ik het 

moeilijker inschatten. De gewielde gele mastodont zat in ieder geval behoorlijk 

snel vol. Vrouwlief-met-kuiltjes-als-ze-lacht en ik zijn de uitdaging aangegaan 

om flink te rommelen in de op papier verzamelde kennis die we tot 25 jaar 

geleden in onze grijze massa pompten en (tijdelijk) opsloegen. Voor die toetsen, 

rapporten, diploma’s en getuigschriften waarmee we een baan zouden vinden 

en misschien zelfs de wereld veranderen.  

Herinneringen uit de oude doos. Figuurlijk en letterlijk. Wat zijn we de buren 

die naast onze deur jaren lang een groente- en fruitkraam uitgebaat hebben 

dankbaar geweest. Niet enkel omdat het handig was bijna een soort 

privémoestuin te hebben maar ook omdat ze van die fantastische 

bananendozen hadden. Je kunt er zoveel papier en andere spullen in kwijt en 

ze zijn handig om op en naast elkaar te stapelen. Je raakt op die manier echt 

veel kwijt op een kleine ruimte. Een volle doos is overigens best zwaar om via 

de trap naar beneden te dragen. En de uitdaging bestaat er nu in zo weinig 

mogelijk terug omhoog te sleuren.  

Het worden uren vol denkbeeldige tijdreizen en herinneringen aan de voltooid 

verleden tijd. Van de ene doos naar de andere. Sorteren met en zonder nietjes 

of ringetjes. Oude toetsen, vakrapporten en een aantal schrijfwerkjes aan de 

kant om bij te houden. Net als wat zeldzame tekeningen, waarvan blijkbaar 

slechts eentje – rond het thema trillingen – het maximum van de punten kreeg. 

Een tekenaar zou ik nooit worden… Nu zie ik er ook wat hoogsensitieve 

prikkelkrachtvelden in. Ruimtelijke dimensies of verschillende gekleurde 

lagen als cocon rond een introvert persoon. 

Naast plastische opvoeding waren ook wetenschappelijke vakken niet mijn 

favoriete bril om naar de wondere wereld te kijken. Die kennis pompte ik er 

maximaal in om te slagen voor een examen, waarna het ventiel der 

vergetelheid al snel weer maximaal geopend werd om ruimte te maken voor 

het volgende trimester. Als ik in één van de dozen een ponskaart uit de les 

informatica tegenkom, stel ik me de vraag hoeveel opslagcapaciteit het 

menselijke brein eigenlijk heeft. Mijn afleidingsvermogen en verbeelding zaten 

veel minder in logische vergelijkingen en fysische of chemische wetten dan wel 

in letters en woorden. 

Daarom sta ik in gedachten langer stil wanneer ik met mijn neus in de taal- 

en filosofische bundels hang. Al bladerend snuif ik opnieuw mijn eerste 

kennismaking met zinsontleding en zinontleding op. Met schrijvers en poëten 

in verschillende talen. Van Goethe (über allen Gipfeln ist Ruh) en Gezelle (De 

Slekke) tot Shakespeare (Tomorrow) en Ronsard (Mignonne allons voir si la 

rose), niet wetend dat die zoveel jaren later voor mijn boek en blog – onbewust? 

– terug mijn zintuigen zouden kruisen.  
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Ik ben een aantal leraren nog altijd dankbaar dat taal en stilstaan bij wat je 

er levensbeschouwelijk mee kunt doen met elkaar verweven waren. Op die 

manier vonden mijn gedachten voor het eerst hun weg naar papier. Het helpt 

wanneer er tijdens de les geschiedenis ruimte is voor de grote denkers of 

wanneer je taalleerkracht ook filosofie geeft en je naast de theorie vooral met 

– voor mij althans – echte thema’s aan de slag laat gaan. Het is goed als 

godsdienst niet enkel godsdienstig geïnspireerd is maar je kritische geest aan 

het werk zet. Waardoor je jezelf als gevoelige jonge snaak in een Engels opstel 

via het sportieve thema fair play en de inzichten van Levinas helemaal laat 

gaan. Wanneer ik het opnieuw lees, voel ik naast een pleidooi voor eigentrouw 

en wat we nu authenticiteit noemen een pallet aan eigenschappen en waarden 

die hoogsensitieve personen uniek en meteen ook kwetsbaar maken. Ik ruik 

verantwoordelijkheidszin, er zijn voor anderen, eerlijkheid, respect en een 

aanklacht tegen lijken in plaats van zijn. Ik proef de thema’s die als een rode 

draad verweven zijn doorheen de dingen die ik op minder jonge leeftijd schrijf. 

“Ik weet dat ik niet weet.” (Socrates) 

Net als de kaart van Europa in de typisch blauw gekafte atlas van toen leek 

ook het leven minder complex. De druk op onze schoolgaande kinderen is 

recht evenredig toegenomen – dan toch wat wiskunde – met het aantal landen 

en hoofdsteden die ze op een blinde kaart moeten kunnen aanduiden. Ik hoop 

vurig dat hun opleidingstraject niet enkel draait rond het herkauwen en 

recycleren van universeel overeengekomen kennis maar dat ze de ruimte 

krijgen om met de ingrediënten van hun smaak geen spiegel- maar een eigen 

realiteit te vormen. “Een leven zonder zorgen, ambities of spijt”, zoals de 

Fixskes dat zo mooi omschrijven in het pure en recht uit mijn kindertijd 

gegrepen Kvraagetaan. 

Van de middelbareschooltijd geef ik nog mee dat ik op het document ter 

voorbereiding van de studiekeuze uiteraard vertaler-tolk genoteerd had, maar 

dat ik ook wel van wat risico hield. Frons. Het klopt dat er als kind een flink 

vleugje sensatiezoekende hooggevoelige (HSS, ze bestaan) in me zat want ik 

keek toen bij het klimmen nog omhoog in plaats van omlaag en kwam 

meermaals geschramd thuis. Met het volwassen worden nam de rustzoeker in 

mij het over. 

Mijn gedachtereis van 1Ae op het college naar 2Lic VT hoger onderwijs gaat 

door. De titels van de vakken worden mooier en klinken soms ook zwaarder. 

Van grammatica, stromingen en teksten tot stilistiek, linguistiek en 

diachronische taalkunde. Van taallabo en geschiedenis van Indo-Europese 

talen naar alfa- en betavertalingen met tig korte teksten die individueel en in 

groep aangepakt en besproken werden. Van taalzuivering via de ABN-gids van 

Paardekoper (zeg niet dit maar dat) naar algemene taalbeheersing, normering 

en standaardisering van het Nederlands. Van esthetica en katholieke 

wereldbeschouwing naar filosofie en logica. Van recht dat soms krom blijkt 
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naar keuzevakken als marketing, bedrijfskunde en sociologie waar ik terug die 

eerste jaarrekening zie en over leiderschap en organisatiestijlen lees. Helemaal 

onderaan de laatste doos vind ik een kladversie van mijn scriptie: een 

meertalig lexicon over sportblessures. Die bundel zou mijn opstap naar een 

tijdelijke functie als assistent op de hogeschool worden. Met een aantal andere 

ex-studenten werkten we aan een vijftalig elektronisch handelswoordenboek. 

Die kleine database-ervaring en mijn blijvende passie voor talen vormde het 

belangrijkste argument voor mijn sollicitatie bij de uitgeverij waar ik nu nog 

steeds aan de slag ben. Met flink wat (persoonlijk) bochtenwerk… 

Was dat het verwachte traject toen ik na een tocht van ruim tien kilometer de 

eerste keer mijn fiets in de stalling van het college achterliet om aan de grote 

school te beginnen? Neen. Is dat erg? Ook niet. Door de jaren heen heb ik 

beseft dat je jezelf best van de druk ontdoet, ont-moet, om een geplande route 

af te leggen en dat het 

leven jou ontmoet of 

soms overkomt terwijl 

je andere plannen aan 

het smeden bent. Op 

de achterkant van een 

pagina uit een cursus 

Engels vind ik de 

kladversie van een 

sprokkel die ik tijdens 

mijn laatste maanden 

op de schoolbanken 

schreef en nadien 

verder uitgewerkt heb. 

Hij dateert van 18 

november 1993, een 

week nadat mijn 

jongere broer overleed.  

Het maakt datgene waarover ik mezelf in die periode verheugde of zorgen 

maakte en alles wat ik ooit geleerd heb zo relatief. De universiteit van het leven 

kan de meest harde leerschool zijn. Wat je vandaag weet, kan morgen elke 

relevantie verliezen. Want je kunt er op dat moment gisteren nooit meer mee 

veranderen. 

“I may not have all the answers, no, wouldn’t have it any other 

way.” (Ilse De Lange) 
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Slakzalverij 

De ene slak: “Je zou beter wat meer voor jezelf zorgen.” 

De andere slak: “Jij zou beter wat meer voor jezelf zorgen.” 

Beide slakken: “Zullen we dan voor elkaar zorgen?” 

Zo zou een kortfilm tussen twee hoogsensitieve personen kunnen gaan. Een 

stevige zin voor verantwoordelijkheid en zorg voor anderen is één van de 

mooiste eigenschappen van een HSP. In die enorme dosis inlevingsvermogen 

– empathie is een maatschappelijk bindmiddel – schuilt echter een valkuil, 

wanneer je er meer voor anderen dan jezelf bent. Wetenschappelijk wordt de 

sterkere empathie bij HSP’s verklaard door een hogere activiteit bij de 

spiegelneuronen.6 Die vuren niet enkel wanneer je een handeling uitvoert, 

maar ook wanneer je de handeling door iemand anders ziet uitvoeren. De 

spiegelneuronen zijn gevonden bij primaten (waaronder de mens) en sommige 

vogels en weerspiegelen in feite het gedrag van een ander. Dat maakt leren 

door nabootsing maar ook het inschatten van andermans intenties en emoties 

mogelijk. 

“I’ll feel the fear for you, I’ll cry your tears for you.” 

(Frances – Don’t worry about me) 

Het is dus geen fabeltje dat iemand de (emotionele) pijn van een ander kan 

voelen. Op zich is dat niet erg. Er voor die ander willen zijn, dat leed proberen 

wegnemen, een maatschappelijk verschil maken: stuk voor stuk mooie 

drijfveren, zeker als ze op je moodboard van waarden, normen of zelfs 

persoonlijke missie staan. Ik noem HSP’s wel eens slakken die met hun eigen 

bindweefsel anderen lijmen wanneer ze dreigen te breken. Waak echter over 

je voorraad aan dat weefsel. Vermijd dat je als het ware het leed van de wereld 

draagt en alles voor iedereen oplost terwijl je zelf traag maar zeker oplost. 

Cruciaal daarbij is dat we als HSP’s van elkaar leren hoe we grenzen leren 

stellen om te vermijden dat we mentaal en lichamelijk te fel gebukt gaan onder 

de last van anderen en uiteindelijk uitdrogen. Voor een slak is dat dodelijk. 

Onthoud bijvoorbeeld dat nee zeggen tegen een ander heus wel kan en dat je 

op die manier wel eens ja zegt tegen jezelf.  

Maar je wilt er toch zijn voor een ander? Klopt, maar dat kun je enkel als je er 

ook voor jezelf bent. Want als je dat niet doet, brokkel jij – en daarmee ook je 

beste eigenschap – af. Dreig je dan niet te verharden? Neen, want je kunt heus 

wel op een zachte manier te kennen geven dat ook jij bepaalde behoeftes en 

nood aan zelfzorg hebt. Laten we elkaar dus beregenen met wat durf. Elkaar 

beleffen en toch zacht houden. Als een slak die een vochtig spoor naar het 

licht gevonden heeft om zelf niet uit te drogen en tegelijk anderen mee op de 

rug neemt. Om samen wat voorraad bindweefsel te gaan bijtanken. 

                                                           
6 Op basis van definitie hoogsensitiviteit dr. Elaine N. Aron 
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Wanneer je mentaal flink lekgeslagen wordt maar op de juiste manier gelijmd 

wordt, kun je er goed en misschien zelfs beter dan voorheen weer tegenaan. 

Dat heeft de ervaring mij althans geleerd. Ik werd er recent nog aan herinnerd 

toen ik een stel nieuwe buitenbanden op mijn racefiets legde – ook de 

carrosserie moet je verzorgen, weet je wel. Ik merkte achteraan nog steeds 

dezelfde geplakte binnenband. Die kreeg ik ruim een jaar geleden van een 

fietsmakker, toen ik onderweg lek reed en er iets mis bleek met de nieuwe 

binnenband die ik zelf bijhad. Hij heeft me eerder overtuigd om mee met zijn 

bende te gaan fietsen. Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor want zo heb 

ik een aantal nieuwe vrienden die, zonder het misschien ten volle te beseffen, 

veel meer geplakt hebben dan mijn binnenband. 

Op je eentje kun je de wereld – en daarmee ook jezelf – niet draaiende houden. 

Je bent dus altijd in interactie met anderen om je heen. De kunst bestaat er 

in om als HSP vanuit die zorgzaamheid een brug op het pad van anderen te 

zijn zonder dat je zelf verdwaalt of onder de last bezwijkt en alleen met de 

scherven achterblijft. Einfühlsam hoeft niet tot einsam te leiden. Weet dat de 

samenleving uit alle karakterkleuren en -types bestaat en de meeste mensen 

lang niet zo gevoelig zijn als jij. Sommigen gaan, eventueel zelfs op een 

overdonderende manier, op zoek naar hun geluk en deinzen er niet voor terug 

om onderweg met het spoor voor je voelsprieten ook jouw energie weg te 

zuigen.  

Ken jij mensen die vragen hoe het met je gaat maar eigenlijk zo snel mogelijk 

over zichzelf willen praten? Je kunt je afvragen in welke mate zij oprecht in 

jou geïnteresseerd zijn. Eigenlijk zoeken ze vooral een liefst zo stil mogelijke 

en bevestigende spiegel. Willen ze hun vaak slechte gevoel in jouw buurt van 

zich afschudden. Een medestander vinden. Je inpakken. Als anderen enkel 

dat stof van zich blijven afblazen, zorg dan dat het niet op jouw empathische 

filter blijft hangen, zodat het je niet traag maar zeker allergisch maakt, voor 

mentale jeuk zorgt en op termijn zelfs verstikt. Want meestal werkt die filter 

voor dergelijke aandachtkapers in één richting en lopen ze liefst zo ver mogelijk 

weg wanneer jij eens ventileert. Communicatie en begrip lopen in twee 

richtingen. Houd dat in het achterhoofd wanneer je iemand in je warmte sluit. 

Met respect voor elkaar uiteraard. Op jouw geduldige manier slaag je er binnen 

de grenzen in om die hardere medemens wat te verzachten. Uit te pakken. Te 

ontkalken. Waardoor je bouwstoffen binnenhaalt voor het huisje dat je 

meedraagt en waarin je kunt schuilen als je het gevoel hebt even nee te moeten 

zeggen. 

Voor die kruisbestuiving, om elkaar verder te helpen, heb je naar mijn mening 

trouwens heus geen diploma of wetenschappelijke achtergrond nodig. 

Menselijke connectie overstijgt elke papieren vrijgeleide. Ook al wordt dat door 

sommigen als kwakzalverij bestempeld. Charlatans heb je overal maar 

persoonlijk vind ik dat er niets mis is met oprechte slakzalverij. 
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Echovoelen 

Onze twee katten balanceren tussen poeslief een mankepootje hoog houden 

om eten of een aai te krijgen en tijgerhard hun klauwen in één of andere prooi 

zetten om hun jachtinstinct gaaf te houden of hun niet-vegetarische menu zelf 

samen te stellen. Een muis, 

wild konijntje, tuinvogel en 

duif passeerden al de revue, 

waarbij we meermaals te laat 

kwamen om het arme beestje 

te redden. We vragen ons af of 

we niet beter het advies van 

een ex-collega volgen en een 

belletje rond hun tekenbandje 

doen om potentiële slacht-

offers voor het toesluipende 

gevaar te waarschuwen. Ze 

leven weliswaar buitenshuis 

maar hebben eigenlijk genoeg 

aan de brokjes die ze van ons 

krijgen. Deze keer ziet de 

jongste hoe onze leeuwen er 

net in geslaagd zijn om bij 

valavond een vleermuis van 

haar vrijheid te beroven. En 

jammer genoeg ook al van 

haar leven. Ik denk weer aan 

dat klingelmetaal aan hun 

nek. Een echo in mijn hoofd 

doet figuurlijk een ander 

belletje rinkelen. 

Van de biologieles herinner ik me dat vleermuizen blind zijn en met hun oren 

kijken. Zijn ze dan wel blind? Door geluiden te maken die door objecten 

weerkaatst worden en die ze vervolgens terug opvangen, vormen ze een beeld 

van hun onmiddellijke omgeving. Dat gebeurt razendsnel en in een 

geluidsfrequentie die wij niet horen. Dankzij die echolocatie vermijden ze 

hindernissen en jagen ze bijvoorbeeld op insecten. Voor dit mooie exemplaar 

heeft het deze keer niet gewerkt om aan een dier te ontsnappen dat boven hem 

in de voedselketen staat. Hij was op jacht in onze biotoop die steeds meer 

planten telt waarop bijen, vlinders en andere insecten graag vertoeven. “De 

natuur is hard, maar dat is de natuur”, zegt mijn vader. 

“Ik praat met minder woorden, jij zegt wat ben je stil.” 

(Frank Boeijen) 
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Dolfijnen en sommige walvissen gebruiken dezelfde techniek in het water. 

Dieren zijn al vaker het voorbeeld geweest om de natuur naar onze hand te 

zetten. Het resultaat daarvan is niet altijd fraai maar in dit geval een zegen 

want ondertussen wordt echolocatie door de mens ingezet om blinden op hun 

manier te leren zien. Laten we hen dus voortaan andersziend noemen. Net 

zoals we niet mindervalide maar andersvalide zeggen. In dezelfde gedachte zijn 

dove mensen niet stom. Hun stembanden werken wel degelijk maar worden 

niet gebruikt omdat ze het geluid zelf niet horen. Ze begrijpen elkaar in ieder 

geval op een unieke manier: via gebarentaal en liplezen. Dus communicatie is 

wel degelijk mogelijk. Doofstom kan dus net zo goed vervangen worden door 

andershorend. 

Volgens dezelfde redenering noem ik hoogsensitieve personen andersvoelend. 

Denkend aan de zwarte fladderaar waarvan de schoonheid en de efficiëntie 

haaks staan op de lugubere stempel die hij vaak opgedrukt krijgt, zou ik zelfs 

echovoelend zeggen. Op die manier vangen wij namelijk prikkels op met een 

frequentie die buiten de ontvangst van de meeste menselijke radars liggen. 

Zien wat niet gezien wordt. Ruiken wat niet geroken wordt. Horen wat niet 

gehoord wordt. Proeven wat niet geproefd wordt. Voelen wat niet gevoeld 

wordt. Een overdosis wordt dan wel eens ons deel. 

Daarom gaan we anderen of situaties soms liever uit de weg. Op zoek naar 

rust en stilte. Als een vlinder die uit angst voor de vleermuis liever niet 

ontpopt. Als een vleermuis die uit angst voor de kat zijn schuilplaats liever 

niet verlaat. Op die momenten zijn we niet a-sociaal maar anders-sociaal en 

praten we met minder woorden terwijl dat voor anderen stil zijn is. Het aantal 

letters, lichamelijke bewegingen of geproduceerde decibels is niet altijd recht 

evenredig met de waarde van de communicatie of de emotionele betrokken-

heid. Empathie is niet noodzakelijk hoorbaar. Praten zonder woorden zegt 

soms meer. 

“Courage teach me to be shy.” (Damien Rice) 

Laten we daarom een zintuiglijk pact sluiten waarbij anders nooit als 

abnormaal of minder gelijk bestempeld wordt. In geen enkele richting. Zodat 

de communicatie tussen mensen als basis voor letterlijk en figuurlijk begrip 

veel meer verbindt dan scheidt. Het geeft echovoelers alvast de nodige moed 

om verlegen te zijn. 
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Gedachtecomposteren 

Half oktober 2017. Terwijl het Groene Eiland met misschien wel de meest 

aangename voetbalsupporters – ik herinner me hoe ze tijdens het EK in 

Frankrijk na een nederlaag tegen de Rode Duivels in de metro van Bordeaux 

een slaapliedje voor een baby fluisterzongen – flink onder de tropische storm 

Ophelia te lijden heeft, eten wij ijsjes op overvolle terrassen bij zomerse 

temperaturen. 

Het moet een raar gevoel zijn voor de bladeren van de eiken mastodonten langs 

de gewestweg voor onze deur wanneer ze afscheid nemen van hun prachtige 

variatie aan herfstkleuren en onder een zachte lentebries twijfeldwarrelend 

hun val zo lang mogelijk uitstellen. Ook dit jaar landen er duizenden op de 

grasperkjes voor onze tuin, waar ze traag maar zeker een bruin dekentje 

vormen en zich overgeven aan de stilte. Tijd voor een eerste ruimbeurt, een 

scenario dat zich zoals steeds tot in de winter nog een paar keer zal herhalen. 

En toch gaat dat nu net een beetje anders. En niet alleen omdat ik zomers 

gekleed ben en me afvraag hoe vaak iemand zonnecrème smeert wanneer hij 

of zij met het vallend blad aan de slag gaat. Normaal gezien ben ik bij dat 

harken lekker ingeduffeld en krijg ik het na een paar minuten warm bij een 

stevige herfstwind of de eerste koude. Nu verwelkomt mijn voorhoofd al snel 

een aantal kriebelende zweetpareltjes die zich net als de bruine bladeren aan 

de zwaartekracht schenken. Vooral anders omdat ik ook in mijn hoofd aan het 

gritselen ga. In de natuur (bezig) zijn, opent altijd wat vlotter de poriën naar 

de onderste lagen van jezelf. 

“We know what we are, but not what we may be.” 

(Ophelia in Hamlet – Shakespeare) 

We waren, zijn en worden om dan geweest te zijn. Een proces dat al even 

natuurlijk en vergankelijk is als dat van die eik. Ik kijk naar één van de 

dikstammigen aan de overkant van de straat en vraag me af hoe hij jaar in jaar 

uit naar mij kijkt wanneer ik steeds grijzer en met een dunnere natuurlijke 

isolatielaag op mijn hoofd de resten van zijn bloeiperiode verzamel. Uiteindelijk 

zullen we beide alle bladeren van ons afgeworpen hebben en finaal terugkeren 

naar waar we vandaan komen. Wat blijft, zijn gecomposteerde herinneringen. 

Van warm en voedzaam tot koud en zuur, waarbij een dosis kalk de bodem 

wat kan regelen en een basis slakkenfilosofie een onevenwichtige ziel kan 

neutraliseren. 

Ik ben blij met het inzicht dat Ophelia in mijn richting geblazen heeft. Want 

het is opnieuw een mooie manier om stil te staan bij nu, je niet terug te laten 

waaien naar wat was en je zeilen niet te fel te richten op wat misschien ooit 

zal zijn. Loslaten wat achter je ligt. Aanvaarden niet te weten wat voor je ligt. 

Hoogsensitieve personen doen er bovendien best aan om zich niet te fel onder 
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te laten bladeren door wat naast hen lag of ligt. Dit voorjaar zijn vrouwlief en 

ik echt gestart met composteren. Het viel me al op hoe omvangrijk je 

verzamelde afval op korte tijd wordt, hoe snel die hoop letterlijk en figuurlijk 

beweegt van het leven en ook weer verkleint en voedzamer wordt als je het op 

de juiste manier aanpakt. Het gaat om evenwicht tussen afbraak en aanvoer. 

Om verluchting en regelmatig omzetten. Op die manier blijft de hoop ongeveer 

even groot en kun je op termijn je tuin continu voeden met natuurlijke 

bouwstoffen en de cirkel van fauna en flora ronden. 

Als je dat niet doet, groeit de slechts gedeeltelijk rottende massa je vroeg of 

laat boven het hoofd, zonder echt te vergaan. Dat proces geldt niet enkel voor 

je tuin maar ook voor jezelf. Overweeg daarom eens in welke mate je 

gedachtecomposteren in je dagelijkse leven kunt mengen. Net als bij die 

afvalhoop vergt het voor de één ongetwijfeld wat meer oefening dan voor de 

ander. Een handleiding of een gedachtetuinier uit je omgeving kan je 

misschien op weg helpen. Zolang je maar manieren zoekt om te verluchten en 

om te zetten zodat je niet verstikt of verzuurt. 

Wat me momenteel nog opvalt wanneer ik langs Vlaamse wegen rijd of fiets, is 

hoezeer onze tuintjes van elkaar afgescheiden zijn. Tijdens het najaar zie je 

dat niet enkel aan hekjes en omheiningen maar ook aan bladvrij of niet. 

Sommigen gritselen militair correct tot aan de lijn. Anderen een beetje erover. 

Nog anderen nemen het werk van buurman of -vrouw spontaan zelfs 

grotendeels uit handen. Daarnaast zijn er mensen die zich vooral irriteren aan 

het feit dat die van ernaast helemaal niets doet, terwijl die van ernaast zich 

afvraagt of al dat werk van de ijverige rijver wel zin heeft omdat alles 

uiteindelijk toch vanzelf verdwijnt. 

Ook hier gaat het om evenwicht, zeker voor een HSP. Begin met voor je eigen 

composthoop te zorgen, hoe egoïstisch dat ook lijkt. Voor anderen zorgen kun 

je enkel als je ook voor jezelf zorgt. Sta anderen bij als je dat wilt en kunt. 

Maar sta er niet in hun plaats terwijl je jezelf uit het oog verliest. Houd de 

quote van Alan Moore in je achterhoofd: dat het verleden je enkel nog pijn kan 

doen als je dat toelaat. Dat is een manier om je persoonlijke composthoop 

onder controle te houden. Vermijd echter dat de vallende bladeren (nu) en de 

gedeeltelijk of volledig gerotte compost (verleden) van anderen je te veel parten 

spelen. Het is al genoeg dat je je meer dan verantwoordelijk voelt voor jouw 

daden. Laat je niet achtervolgen door je eigen verleden en parkeer dat van 

anderen niet in jouw gedachtetuin. Je zult beter bloeien. 

Toen ik online bij Ophelia van Shakespeare terechtkwam, viel mijn oog op deze quote 

van Hamlet. Staat enigszins buiten dit stukje tekst maar in de context van 

authenticiteit en blijven wie je bent, is die te mooi om niet mee te rijven: 

“God has given you once face, and you make yourself another.” 
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Mess(age) 

De uitvinder van de nieuwe generatie stofzuigers en handdroogblazers noemt 

frustratie de moeder van innovatie. In de schoot van ergernis en gemis kan 

inderdaad een creatieve vrucht ontluiken. In sales, marketing en 

productmanagement geldt dit adagio: als je via jouw product of dienst een 

belangrijke behoefte invult of een frustratie wegneemt en zo een passend 

antwoord op één of meerdere zogenaamde trigger issues biedt, zit je 

commerciële idee of plan gebeiteld. In negatief ligt naast een serie dezelfde 

letters dus effectief wel eens het halve dna van positief. Als je erin slaagt die 

frustratie los te laten en om te zetten in iets moois. 

You can do it, lees ik op de mok waaruit ik mijn ochtendlijke koffie drink. Can 

I really do it? Zou ik het wel kunnen? Wat als het mislukt? Wat als ik val? Ik 

heb dat nog nooit gedaan. Dat zijn de vragen die heel veel mensen zich continu 

stellen, vanuit de angst om op hun bek te gaan en daar (door anderen) op 

afgerekend te worden. Confucius stelde dat wie voor niets bang is, door het 

gevaar verrast wordt. Daar zit een korrel waarheid in, maar als je voor alles 

bang bent en helemaal niets meer durft, word je vroeg of laat verrast door 

stilstand. Als die extreme vormen aanneemt, dreig je zelfs te verzanden in 

existentiële twijfel die tot pure zijnpijn lijdt. 

“Ik heb het nog nooit gedaan dus denk wel dat ik het kan.” 

(Pippi Langkous) 

Wat als ik het kan? Wat als het lukt? Wat als ik vlieg? Dat zijn de vragen die 

we ons veel minder stellen. Zoals de wat aarzelende jonge Tommy – what’s in 

a name – die in de omgeving van Villa Kakelbont opkijkt naar het roodharige 

meisje met de wapperende staartjes en lange kousen dat zichzelf met een 

karrenvracht lef door het leven zingt en er schijt aan heeft dat tweemaal drie 

voor de meesten geen vier is. Volwassenen zijn echter meestal beter in die 

vlucht naar twijfel en angst om iets niet te doen omdat hun verstand het door 

de jaren heen van hun gevoel gehaald heeft en ze ervan overtuigd geraakt zijn 

dat de rekening altijd (op voorhand) moet kloppen. 

De grootste uitvindingen werden vaak door nog grotere mislukkingen 

voorafgegaan en ontdekkingen kwamen er meermaals eerder toevallig. Dat 

principe van vallen en opstaan is van alle tijden. In een geaccidenteerde 

levensroute, in verbondenheid met jezelf en anderen, zie ik een positieve 

katalysator voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke evolutie. In 

het omgaan met en het kwetsbaar delen van je vorige tegenslag kan de kiem 

van je volgende succes liggen. Welke mess kun jij in een message vertalen, 

waardoor anderen die fase van de frustratie niet moeten doorstaan om hun 

vermogen tot zelfinnovatie aan te spreken? Welke boodschap haal jij uit het 

verhaal van anderen om jezelf te vernieuwen of iets te proberen wat je nog niet 

gedaan hebt? Wiede wiede wie wil van wie leren? 
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Seizoensgroenten 

Als puntje bij paaltje komt, kun je niet van de natuur winnen. Vraag het maar 

aan de renners die tijdens een voorjaarsklassieker (onverwacht) in een ferme 

waaier terechtkomen en weggeblazen worden of die na de aankomst getuigen 

over brandende ogen, gevoelloze lippen en longen die in de fik staan door de 

koude. Volgens natuurkundigen zullen we hier steeds meer te maken krijgen 

met meteorologische fenomenen die we in het verleden niet kenden, voor-

namelijk door de opwarming van de aarde.  

Recent nog las ik over vissoorten als kabeljauw die ons stukje van de Noordzee 

verlaten om wat hoger koudere oorden op te zoeken en dat sardines zich van 

het zuiden een weg naar onze contreien zwemmen. Over de trotse beuken die 

het bij ons moeilijker krijgen om te overleven en muggen die nieuwe ziektes 

aanbrengen. Ik herinner me een kaart van België, die illustreerde hoe de 

kustlijn bij een stijging van 4° vlakbij ons in Herentals zou liggen. Met de fiets 

naar de Kempense zee. 

Ik geloof dat het universum zich altijd herstelt. En dat ook wij als mens vroeg 

of laat misschien wel verdwijnen om plaats te maken voor iets anders. Of dat 

iets anders ons hier uit de weg zal ruimen om ruimte te maken voor zichzelf. 

Misschien houden ze ons wel in de gaten, wachten ze gewoon nog even tot we 

dat voor hen gedaan hebben. We zijn in ieder geval goed bezig om de biotoop 

waarin we onszelf als hoogste soort onaantastbaar achten met de toenemende 

snelheid als die van een peloton richting de volgende kuitenbijter om zeep te 

helpen. Ondertussen kijken we richting andere planeten en zonnestelsels om 

ons zijnterrein uit te breiden. 

“I believe alien life is quite common in the universe, although 

intelligent life is less so. Some say it has yet to appear on planet 

Earth.” (Stephen Hawking) 

Je kunt dat universum of de natuur hoogstens tijdelijk bedriegen. Dat geldt 

net zozeer voor je lichaam. Want ook dat zal wanneer nodig zichzelf proberen 

te herstellen. Het is een utopie om altijd evenveel energie te hebben. Soms 

heeft je lichaam ademruimte nodig om de batterijen op te laden. Wanneer je 

tijdens zo’n laagconjunctuur van je lichaam (verstandelijk) blijft vechten, zal 

het je uit pure zelfverdediging via een ziekte een halt toeroepen om opnieuw 

evenwicht te vinden. Want zo intelligent is het wel, stelt Eckhart Tolle.  

Dus… luister naar dat lichaam en wees dankbaar voor wat het wanneer 

aankan. Het is als leven volgens de seizoenen in plaats van ze naar je hand te 

willen zetten. Denk aan het advies van voedingsdeskundigen om te eten wat 

de natuur ons op dat moment van eigen bodem te bieden heeft: 

seizoensgroenten. Kijk eens op die manier naar je lichaam en vermijd dat het 

een vergeten groente wordt.  
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Copycats 

De Zevende Dag, een debat over ons onderwijs. Blijkbaar maken sommige 

politici zich zorgen over het algemene niveau en moeten we opnieuw durven 

te excelleren, terwijl de slinger nu te veel zou overhellen naar het welbevinden. 

Andere verkozenen nuanceren. Getuigenissen uit de dagelijkse praktijk. Het 

spreekt voor zich dat een gezonde dosis kennis noodzakelijk is maar dat mag 

niet allesoverheersend zijn. Naar mijn gevoel helt de slinger net te veel over 

naar dat uitbraken van informatie die er tijdelijk ingeramd wordt. Het is in 

ieder geval geen garantie om het effectief te maken in het leven, dat voor vele 

jongeren dan nog moet beginnen en waarvan je het scenario niet in een 

wetenschappelijke formule kunt gieten. Moet de kennislat en daardoor ook de 

druk vanaf de kinderstoel tot aan de diploma-uitreiking steeds hoger gelegd 

worden? 

“We are teaching our children to memorize things and then to 

regurgitate the information. Most kids are learning on their own, 

because they have more information at their fingertips than in 

their classroom.” (Gary Vaynerchuk) 

Het doet me terugdenken aan de alarmerende berichten rond het aantal 

krakende jongeren die antidepressiva slikken. Heeft onze jeugd meer of minder 

stress nodig? Koppel dat aan de vele langdurig zieken die – vaak met een stevig 

diploma op zak – langs de arbeidsmarkt geparkeerd staan en stel je dan eens 

de vraag hoeveel van die mensen op dit moment al dan niet over die opgelegde 

excellentielat geraken. Pas nog sprak ik iemand die met zichzelf worstelde en 

nu gelukkig stap voor stap minder moeite heeft om te aanvaarden dat ze nu 

iets doet wat haar eigenlijk best wel een goed gevoel geeft maar dat het toch 

jammer is dat ze dan al die jaren voor iets anders – lees voor niets – gestudeerd 

heeft. 

Begrijp me niet verkeerd: ik geloof ook in de stelling dat goed onderwijs een 

belangrijke voorwaarde is om niet in armoede te vervallen of om de vicieuze 

cirkel ervan te doorbreken. En het is fijn om kinderen te zien die tevreden zijn 

over hun schoolresultaten. Maar een persoon bestaat uit verschillende 

aspecten, waarvan er geen enkel stiefmoederlijk behandeld mag worden. 

Ik herinner me hoe we bij sollicitaties net zozeer keken naar wie voor ons zat 

dan naar de boterbriefjes op het cv. Nog een flashback: na een stevige 

opleiding copywriting vertelde een lesgever dat we, nu we alle regeltjes 

kenden, die overboord mochten gooien om uniek uit de hoek te komen. “Het 

verhaal dat jij schrijft”, las ik in de ontmoetingsruimte van de EHSAL 

Management School, waar ik mijn verhaal ging delen. Een boodschap die ik 

toen in mijn presentatie verwerkt heb in het licht van authenticiteit. Gaan 

we voor een originele identiteit of zijn we tevreden met copycats?  
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Ik houd het dus bij een dubbel gevoel. Algemene kennis ja, uiteraard, al is die 

ondertussen altijd en overal met één klik terug te vinden. Maar graag ook – en 

misschien nog belangrijker – een gezonde dosis… zelfkennis, zelfbewustzijn. 

Aan welke van de twee heb je het meeste wanneer je je op jonge of oudere 

leeftijd in jezelf verslikt? Als ik even terug in mezelf kijk, had ik in de aanloop 

naar en tijdens mijn crash bijzonder weinig aan alles wat ik op de 

schoolbanken en nadien geleerd heb. Waarom? Omdat ik mijn zelfbewustzijn 

helemaal kwijt was. Het is pas door alles wat ik wist los te laten en opnieuw 

bij de essentie in en van mezelf te starten, zonder de rugzak vol vervuiling 

waarmee mijn verstand mijn gevoel door de jaren heen gaan lamleggen was, 

dat ik opnieuw honger in mezelf en alles om me heen kreeg. Mijn universitaire 

diploma zorgde destijds alvast niet voor een betere (nacht)rust.  

Ik hoop daarom vurig dat het opleidingstraject van onze kinderen niet enkel 

draait rond het herkauwen en recycleren van universeel overeengekomen 

kennis maar dat ze de ruimte krijgen om met de ingrediënten van hun smaak 

geen spiegel- maar een eigen realiteit te vormen. Dat er meer plaats is voor de 

‘wie’ en de ‘waarom’ dan de ‘wat’, waardoor de ‘hoe’ zich als vanzelf ontvouwt. 

Ik pleit ervoor om niet enkel op vaardigheden en competenties te focussen 

maar om (adem)ruimte te laten voor zelfbewustzijn. Want dat is het 

belangrijkste ingrediënt om een antwoord te vinden in moeilijk verteerbare 

situaties. Weten speelt een rol, maar weten wie ze zijn en waar ze terecht 

kunnen krijgt voor mij de hoofdrol.
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Unplugged 

Ben je net als ik een product van de jaren ’70? Dan heb je het begin van MTV 

meegemaakt en ken je iemand als Ray Cokes niet enkel van Belgium’s Got 

Talent. Non-stop videoclips, nadien aan elkaar gepraat door de zogenaamde 

VJ’s. Languit op de bank naar muziek kijken. Zo heb ik wel een aantal uren 

gesleten in mijn eerder introverte wereld, terwijl leeftijdsgenoten richting 

nachtelijke fuiven trokken om een stapje in die echte wereld te zetten. Muziek 

heeft me altijd geraakt, ook toen ik nog niet wist dat mijn snaren gevoeliger 

waren dan die van anderen. 

Waar ik echter het meest van onder de indruk was: de zogenaamde unplugged 

sessies die de populaire zender eind jaren ’80 lanceerde. Letterlijk betekent 

het ‘zonder stopcontact’. Bekende artiesten of groepen gaan daarbij de 

akoestische toer op en laten elektrische versterking achterwege. Tonen en 

vooral stemmen in hun puurste vorm, zonder welke kunstmatige correctie dan 

ook. Hun muziek lijkt daardoor wat te vertragen maar net daardoor ook echt 

helemaal binnen te komen. Bij mij is het in ieder geval zo dat ik daarom bijna 

altijd voor akoestische versies van nummers kies. Of voor stukjes waarin 

muziek de vrije loop krijgt en je tot in je diepste vezels raakt als je jouw poriën 

helemaal opent. 

“Als je vertraagt, zie je meer.” (Veerle Dobbelaere) 

Dat vertragen is ook in het leven een manier om beter te verbinden, met 

mensen om je heen, je biotoop en jezelf. Het staat haaks op de trend waarbij 

iedereen altijd maar sneller wil rennen tot ze zichzelf mentaal voorbij hollen of 

hun lichaam uiteindelijk stop zegt, wanneer signalen te lang genegeerd 

worden. Bij een te hoge belasting nemen zwemmers of langeafstandlopers 

bijvoorbeeld onvoldoende zuurstof op. Dat geldt ook gewoon van dag tot dag 

en op je werk. Ik heb aan den lijve ondervonden wat mentale verzuring met 

een mens kan doen als je onvoldoende ventileert of unplugt. Er zijn mensen 

die hun overdreven tempo een heel jaar proberen vol te houden en tijdens de 

vakantie (over)compenseren. Je hebt er die daarin slagen en zich overeind 

houden. Anderen kraken net daardoor omdat er een wet in de fysica is die 

stelt dat te plotse veranderingen in de omgevingsfactoren nefast kunnen zijn. 

Denk aan weekendmigraine. 

Het is als een hardloper die spurtend zijn hartslag omlaag probeert te krijgen. 

Ik loop wel eens een rondje en heb de voorbije maanden geprobeerd om mijn 

snelheid op eerder kortere afstanden te verhogen, bijvoorbeeld via 

intervaltraining. Het pompje achter mijn ribbenkast zoekt daarbij echter nog 

steeds altijd snel de hogere slagregionen op waardoor het meer weerstand dan 

uithouding is, zeker als je daarvoor al gezwommen en gefietst hebt… Op 

langere afstanden is het dan weer net de bedoeling om tot een ritme te komen 

waarop je als het ware kunt blijven lopen. Daar is die befaamde kruissnelheid. 
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Recent heb ik in die optiek slow running ontdekt, nadat ik tips kreeg van een 

echte atleet. Daarbij is het de bedoeling om lange afstanden te lopen maar 

altijd onder een bepaalde hartslag te blijven, ook wanneer je daardoor trager 

moet lopen. Ik geef toe dat het wennen is als je zo door het landschap lijkt te 

slenteren. Maar het aangename is dat je ademhaling zo gecontroleerd blijft dat 

je er zelf rustig van wordt. Dat je in plaats van hijgend vast te stellen hoe je in 

weerstand gaat de tijd hebt om eens goed naar links of rechts te kijken en te 

beseffen hoe mooi de bosrijke omgeving is. En vooral: dat je bij aankomst het 

gevoel hebt hetzelfde rondje gemakkelijk nog eens over te kunnen doen terwijl 

je sporthorloge aangeeft dat je goed hersteld bent. Na verloop van tijd zou mijn 

snelheid volgens hetzelfde advies automatisch hoger gaan liggen. Ik laat de 

tijd de ruimte… Het loont trouwens de moeite om eventuele vaste routes eens 

in de omgekeerde richting te lopen en de weg (of dingen in je hoofd) rustig van 

een andere kant te bekijken. 

Het spreekt voor zich dat niet iedereen dezelfde drempel heeft om al dan niet 

in het rood te gaan. Iedereen heeft zijn eigen omslagpunt. Je hebt spurters, 

specialisten van de middellange afstand, marathonlopers en joggers. Usain 

Bolt liep bij zijn wereldrecord van 9,58 seconden op de 100 meter gemiddeld 

38 kilometer per uur, met een topsnelheid van ruim 44. Wetenschappers 

spreken elkaar trouwens tegen hoe hard een mens zou kunnen lopen. 

Sommigen beweren dat de limiet op 65 ligt. Op de marathon, waarbij ik altijd 

versteld sta van het tempo dat die sierlijke lopers aanhouden, is de magische 

grens van twee uur ondertussen doorbroken. 

“De stilte is de slaap die wijsheid voedt.” (Francis Bacon) 

Als die atleten van discipline wisselen, kan het wel eens slecht aflopen. 

Daarom hebben zij respect voor elkaars prestaties. En dat horen ook wij in het 

dagelijkse leven te doen. Het is niet omdat ik bewust beslist heb om wat trager 

– en daardoor eigenlijk net harder – te leven dat ook anderen dat moeten doen. 

Ik verwacht dat zij mijn kruissnelheid aanvaarden, terwijl ik omgekeerd 

hetzelfde doe. Leg niemand jouw tempo op en laat anderen jou dat van hen 

niet opdringen. Wederzijds begrip is een mooie deugd. 

Bepaal daarom zelf in welke mate je de stekker er tijdens de vakantie uittrekt. 

Doe het in ieder geval bewust. Eén langere akoestische sessie per jaar of 

verspreid in een aantal kortere varianten. Kies je daarbij voor connectie met 

jezelf of de buitenwereld, wat sociale media betreft? Wordt het uptempo, 

vertragen, unplugged of geef je jezelf op een bepaald moment volledig over aan 

de stilte? Misschien houd je net als ik ergens onderweg wel eens halt, sluit je 

terwijl je bewust ademt volledig de ogen om blootvoets of op je rug liggend te 

aarden. Laat je de omgeving je ziel kietelen. Je bewustzijn prikkelen. Je 

hartslag rusten. En voel je hoe je werkelijk bent waar je bent. Energie. Die 

stilte heeft mij alvast menig keer met wijsheid gevoed. 
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Back to the Future 

Zomerse zondagavond. Met zijn vieren voor de buis naar een goeie Vlaamse 

film kijken. Het onderwerp boeit me want wie vraagt zich niet eens af of en hoe 

hij nu en later zou kunnen veranderen door iets in het verleden bij te sturen. 

Van persoonlijk gewin via de lottocijfers of het dekseltje dat misschien wel op 

jouw liefdespotje paste tot het terughalen van een overleden dierbare en 

collectiever altruïsme als het in de kiem smoren van ziektes, oorlogen, 

onmenselijkheden, natuurrampen, enz.  

Dat is het onderwerp van ‘Terug naar Morgen’, waarin een wetenschapper 

samen met zijn assistent via wormgaten of bruggen door de ruimtetijd een 

manier vindt om mails naar een onbekende in het verleden te sturen en zo zijn 

eigen leven een andere wending te geven. Concreet wil hij het ongeval 

vermijden waarin zijn toekomstige vrouw als kind verlamd geraakt. Verandert 

hij zo meer dan hem lief is? Zowel de titel als de inhoud doen me denken aan 

een andere filmreeks uit mijn jeugdjaren: ‘Back to the Future’, met Michael J. 

Fox als Marty McFly en de hilarische Einstein-achtige professor Dr. Emmett 

Brown.  

“Whatever you've got to tell me, I'll find out through the natural 

course of time.” (Dr. Emmett Brown in Back to the Future) 

Staat er bij jou iets met stip genoteerd? Uiteraard heb ik als twijfelaar en zelfs 

meervoudig scenariodenker in moeilijkere tijden al in dergelijke gedachten 

vertoefd. Het verleden maakt ons echter tot wie we nu zijn en we kunnen niet 

weten wie we vanuit een ander verleden geweest zouden zijn. Meestal willen 

we vooral ons ongeluk uit de geschiedenis wissen en enkel het geluk 

overhouden. We veranderen de genetische code van rozen om doornloze 

soorten te creëren. Zijn bang om terug te snoeien voor een betere bloei. Denken 

natuur en geschiedenis te slim af te zijn. Haasten ons om één en ander recht 

te zetten.  

In het aanvaarden dat het is zoals het is en door vertrouwen in de flow kun je 

naar mijn gevoel zelfs doorheen je littekens kleine en grote gelukjes vinden. 

Niet fatalistisch opgeven maar loslaten, wat een wezenlijk verschil is. Mijn 

grootste, vreedzame wapen in die uitdaging is mindfulness, dat wikipedia 

omschrijft als bewustwording van de eigen fysieke gevoelens, gedachten en 

ervaringen, zonder onmiddellijk over te gaan op automatische reacties. Ik lees 

elders dat het geen boeddhisme is maar er toch gelijkenissen mee vertoont 

vanuit technieken als aandacht en meditatie. Met een knipoog naar het 

taoïsme zie ik het ook als vinden van harmonie in de stroom van verandering.  

Gelukkig raakt mindfulness de associatie met esoterische zweverigheid in onze 

westerse wereld eindelijk wat kwijt, een predicaat dat het meestal vanuit een 

gebrekkige kennis opgeplakt kreeg. Ik zag al menig blik fronsen wanneer ik 
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het woord in de mond nam. Onbekend is onbemind. Een bevriende therapeute 

omschreef het ooit als volgt: “Als je tegen managers zegt dat we tijdens de 

volgende sessie aan mindfulness zullen doen, komen ze niet meer terug. Als 

je gewoon zegt dat we een korte ademhalingsoefening doen, zeggen ze daarna 

allemaal hoeveel deugd het hen deed.” De angst voor het onbekende omarmen 

in plaats van te vluchten: op zich al een goede oefening…  

“Mindfulness heeft mij van mijn mindfulmess bevrijd.” 

Ik slaagde er op een bepaald moment gewoon niet meer in op de pauzeknop te 

drukken en draaide steeds sneller in een vicieuze cirkel van gedachten, 

emoties en scenario’s. Wilde in een wormgat verdwijnen om nieuwe bruggen 

in de tijd te bouwen tot de zelfcontrole weg was. Dankzij een bewuste 

ademhaling kwam ik via aandacht tot inzicht en aanvaarding. Geraakte ik uit 

die vicieuze cirkel en gaf ik me over aan de meest natuurlijke flow.  

 

Via het vierletterwoord ADEM leg ik altijd uit wat mindfulness voor mij als 

hoogsensitief persoon betekent: zowel letterlijk als figuurlijk ademruimte creëren om 

(opnieuw) te worden wie je bent. 

A Aandacht en Aanvaarding. Voor jezelf, anderen en de situatie. Best samen te 

vatten in die gekende quote “Geef me de rust om te aanvaarden wat ik niet kan 

veranderen, de moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en – vooral – de 

wijsheid om het onderscheid te kennen”.  

D Dag Denken. Stop die continue gedachtestroom in je hoofd. Ik ben hoogsensitief 

en mijn intuïtie bleek al vaak een troef. Maar ze kan je ook misleiden, wanneer het 

gedachtepropaganda wordt en je veronderstellingen zich van je meester maken omdat 

je ze niet meer aftoetst. 

E De Energie van EQ en Empathie. Het is voor mij evident om begrip- en respectvol 

met elkaar om te gaan en net als jezelf ook de ander te aanvaarden zoals hij is. 

Grenzen aanvaarden en respecteren zonder #metoo. 

M Mild in het Moment. Wees niet te hard voor jezelf en gun jezelf… ademruimte. 

Een valkuil voor perfectionisten. Als je verteerd wordt door spijt omwille van het 

verleden en te veel hoop legt op de toekomst, vergeet je nu te leven. 
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Decobox 

“Als hij in een put springt, doe jij het dan ook?” Misschien heb jij dat wel als 

kind gehoord wanneer je een straf probeerde te ontlopen nadat je met een 

vriend kattenkwaad uitgehaald had en als verdediging opgooide dat je het 

enkel gedaan had omdat hij dat deed. Ik heb het gevoel dat we ondanks die 

les uit onze jeugd ook als volwassenen nog vaak die put induiken en hem zo 

systematisch breder maken tot we er met zijn allen invallen. De meesten onder 

ons zijn niet enkel gewoontedieren maar ook kuddebeestjes en stemmen hun 

gedrag vaak af op dat van anderen, zelfs wanneer dat tegen hun zin is, hen 

geen goed doet, misschien tegen hun principes indruist of hen zelfs in het 

ongeluk stort. Want als één koe naar de stal trekt, volgt de rest zo goed als 

blindelings. Onwetend, tegen beter weten in of zelfs in volle besef – wat is het 

ergste? Een collega van mij gaf ooit aan een woord bewust verkeerd te 

schrijven omdat het gros van de lezers dacht dat het zo correct was. Als hij 

het juist schreef, zouden zij het als fout kunnen interpreteren. 

We hebben ons verzoend met ontelbare tradities, geplogenheden en principes 

die we met het verschrikkelijke woord norm bestempelen. Ook op de 

werkvloer. Je moet daarin mee. Je kunt niet anders. Als je jezelf er niet naar 

plooit, word je niet meer als norm-aal beschouwd. Dus je volgt het script 

waarvan je denkt dat het voor jou als acteur geschreven is. Zelfs wanneer het 

ten koste van jezelf gaat en je vroeg of laat het grootst mogelijke zoenoffer 

brengt: je glimlach en geluk. Het wordt misschien, nee heel zeker tijd om dat 

juk van die zogezegde norm als een aal van ons te laten afglijden. Anders 

eindigen we met een volledige déconfiture van onze samenleving. 

Die samenleving: een onderwerp dat bij mijn allereerste getuigenis ter sprake 

kwam. Iemand triggerde me met de stelling dat de maatschappij 

verantwoordelijk is voor het feit dat steeds meer mensen ongelukkig zijn, dat 

zij de veel te hoge druk oplegt die tot een overdosis aan stress, burn-outs en 

depressies lijdt. Ik ging daar even in mee om dan de vraag te stellen wie de 

maatschappij eigenlijk vormt. Een stilte. Dat zijn wij, toch? Kunnen we er 

daarom niet mee beginnen om van onderuit in plaats van bovenaf iets in 

beweging te zetten? Wordt dat effectief allemaal van ons verwacht? Of 

veronderstellen we dat? Is dat de drogreden waarmee ons verstand doorgaat – 

het vreest verandering – terwijl we gevoelsmatig de grond onder onze voeten 

verliezen? 

Mag ik die redenering doortrekken naar de digitale deconnectie waarover in 

het kader van werkbaar werk momenteel zoveel sprake is? Bedrijven halen de 

pers omdat hun medewerkers buiten afgelijnde uren geen interne mails meer 

krijgen in functie van een betere balans tussen werk en privé. Wie wil, kan ze 

nog wel sturen. Het is bijzonder goed dat dergelijke initiatieven genomen 

worden, ook al geldt de maatregel in een concreet geval waarover ik lees niet 

voor externe mails en zullen er vast en zeker ook arbeiders zonder mailbox 

maar met stress zijn. 
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Naar mijn bescheiden mening mag iemand die zijn mails wil lezen die gewoon 

lezen en staat of valt alles met de vrije keuze om dat al dan niet te doen. Zonder 

echte of veronderstelde verwachtingen van een ander. Het is niet omdat een 

manager een mail om 22u stuurt dat hij automatisch verlangt dat jij die nog 

vóór 23u beantwoordt. Waarom moeten werknemers het van werkgevers laten 

afhangen om hun hoofd leeg te maken? Kunnen we dergelijke voorgekauwde 

scenario’s niet beter aanvullen met of zelfs vervangen door een gedeeltelijke of 

zelfs volledige autonomie? Even terug naar die kudde: het is niet omdat de ene 

herkauwer naar de stal trekt om te slapen dat een ander moet volgen terwijl 

hij liever nog wat in de wei graast. 

Het is inderdaad een feit dat het aantal prikkels – en daarmee de kans op 

stress – exponentieel toegenomen is en nog zal stijgen. Als ik mijn kindertijd 

met die van mijn spruiten vergelijk, is die evolutie niet in woorden te vatten. 

Ze kunnen nauwelijks geloven dat er ooit geen internet was. Er moesten geen 

mails geblokkeerd worden want ze bestonden niet. We zullen het dus moeten 

redden in de context die er is en hoe die verder op ons afkomt. Met één wapen: 

dat we er telkens weer anders mee kunnen omgaan, ook al geloven we dat lang 

niet altijd, opnieuw uit angst voor verandering, veronderstelde verwachtingen 

en mogelijk verlies van (valse) zekerheden. En dat verlamt ons, terwijl we zo 

eigenlijk niet verder willen. Het is als in de zon blijven liggen zonder je in te 

smeren terwijl er een bladrijke boom vol schaduw naast je staat. Als vlak naast 

de oever van een wilde rivier tegen de golven in spartelen in plaats van even 

aan de kant te gaan zitten. Waardoor we verbranden of verdrinken. 

Het was vroeger toch makkelijker om je werk op kantoor te laten want nu ben 

je altijd en overal online. Geloof je dat? Moet je echt altijd bereikbaar zijn? Als 

men dat tegen je zin van je eist, zit het sowieso niet snor. Als je dat 

veronderstelt, check het dan. In alle andere gevallen en wanneer je hardleers 

bent: je kunt je laptop dichtlaten, de smartphone uitschakelen, op stil zetten 

of je professionele mailbox en apps netjes naar een tweede of derde scherm 

zetten zodat je moet swipen vooraleer je ziet dat er 183 ongelezen berichten 

zijn. Meer ruimte nodig? Misschien is het moment aangebroken om 4/5e te 

werken en die vrijgekomen tijd aan iets anders te wijden. Of om je 

professionele engagement zelfs ergens anders in te pluggen als je jezelf in je 

huidige baan niet meer kunt unpluggen. Ga voor jezelf op zoek naar wat 

werkbaar werkt. Jij bent jouw norm. Deel en leer van anderen als het jouw 

energiebalans ten goede komt. Durf. Met respect voor je grenzen en open vizier 

richting je werkgever. Want flexibiliteit is geen éénrichtingsverkeer. 

Creëer je eigen decobox om te deconnecteren van wat je even achterwege wilt 

laten voor meer verbinding met jezelf en je dierbaren. Om het verhaal van dat 

kattenkwaad met je kinderen te delen of je moeder te vertellen dat het toen 

niet de eerste keer was bijvoorbeeld.
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Dag twijfel 

Terwijl twijfel wel eens de wachtkamer of waakhond van inzicht genoemd 

wordt, voelde ik me lang een schoothond van besluiteloosheid in een 

vensterloze ruimte van vertwijfeling, met een draaideur die me telkens weer 

naar binnen katapulteerde zonder de buitenlucht ingeademd te hebben. Ik 

noemde me wel eens een levend vraagteken en stond uiteindelijk stil. Want als 

je te lang in een niet geventileerde ruimte steeds engere rondjes draait, geraak 

je vroeg of laat ontgoochelingsrijk verstrikt en zuurstofarm verstikt. 

Daarom ben ik dankbaar dat ik heb leren stilstaan om anders te bewegen. Dat 

stelt me in staat om rustig vensters te creëren, de deur op een kier te houden 

of zelfs een volledige gevel open te klappen en mijn longen helemaal open te 

zetten. Onderweg naar ergens zonder de sleutel voor ik weet niet welke tussen- 

of eindbestemming op zak, op een aangename weg met mooie zijpadjes die zich 

als het ware vanzelf ontvouwt. Gedreven door zelfbesef en vertrouwen. 

levend vraagteken 

vond bevestiging 

in rustpunt 

van stilteteken 

Zelfbesef verlamt angst en is warm brood voor vertrouwen, zo dik als de 

boterham die mijn grootmoeder met een groot mes tegen haar ferme lijf voor 

me afsneed terwijl ik met een hongerige blik bij haar aan de keukentafel zat. 

Soms waren mijn ogen groter dan mijn buik, zoals zij destijds bij zelfgebakken 

brood en pannenkoeken aanhaalde. Zo nu en dan maakte zij ze ongetwijfeld 

bewust dikker om mij een lesje te leren. Maar ik begon er  als snotter aan, ook 

wanneer ik de lekkernij onder haar toeziend oog niet helemaal verorberd kreeg. 

Want dromen mocht. 

Zelfbesef verlamt twijfel en is verse melk voor creativiteit, zo vol als de fles die 

mijn oom me aanreikte met de woorden dat ik twintig frank zou krijgen 

wanneer ik ze in één keer soldaat zou maken. Gedreven door de dorst, ook die 

naar de beloning, ging de liter er helemaal aan. Met een wit ringbaardje rond 

mijn lippen dacht ik al aan wat ik allemaal met die mooie premie kon doen. 

Want dromen mocht. 

Dromen mag. Ook als volwassen kind. Want die jonge knul laat je best nooit 

helemaal los. Ook wanneer het niet altijd bijna halve broden en volle liters 

zijn. De boterham of pannenkoek en twintig frank van vroeger worden 

misschien andere drijfveren wanneer je bepaald hebt wat je voor jezelf en 

anderen wilt betekenen. Milde tevredenheid voor wat je op tafel krijgt. 

Tevreden mildheid voor wat je er zelf op legt. De ene keer zal je dan heus al 

eens wat verder uit je cocon komen dan de andere om iets te verwezenlijken 

wat je eerder onmogelijk achtte. Soms mag je een – wat minder afgewogen – 

risico nemen om je tanden in iets te zetten waarvan je al langer droomde maar 

dat je in de wachtkamer bij de waakhond liet. 
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Hara hachi bu 

Tijdens de lunch gaat het gesprek over zogenaamde cafetariaplannen, waarbij 

je als werknemer mee je loon- en arbeidsvoorwaarden samenstelt, op basis 

van een menu zoals in een zelfbedieningsrestaurant: mobiliteit, gezondheid, 

sociale zekerheid, materiaal, voordelen werk/privé-balans. Een flexibele 

aanpak om als werkgever goede werknemers te werven of te houden. Eén van 

de collega’s trekt het gesprek open naar het thema pensioen, meer bepaald de 

impact van alternatieve loon- en arbeidsvoorwaarden. Ik haal aan dat ik nu zo 

weinig mogelijk met vroeger en later bezig ben. Dat ik nu vooral blij ben met 

het voorschot in tijd dat ik op mijn pensioen neem omdat we pakweg nog tien 

jaar leven nadat we ons kantoor definitief leegmaken. 

Achteraf lees ik dat mannen ondertussen gemiddeld 79 jaar en vrouwen 84 

worden. Met de momenteel vooropgestelde pensioenleeftijd van 67 is er dat 

alvast voor de testosteronsoort niet heel ver af. Ach, tegen dat ik daar ben, is 

de grens misschien weer opgeschoven of bestaat het begrip zelfs niet eens 

meer. De berekening van een HR-adviesbureau dat je over je hele loopbaan 85 

keer je maandloon bij elkaar moet sparen om vanaf je pensioen je 

levensstandaard op peil te houden, vermeldt voor zover ik gelezen heb niets 

over hoe lang je nog levend van die verdiende rust geniet. In Rusland spant 

men de kroon, want daar komt de pensioenleeftijd na de meest recente stevige 

verhoging akelig dicht bij de gemiddelde levensverwachting. De relativiteit van 

gemiddeldes, medianen, percentielen, kwartielen en andere statistische 

spiegeltjes die al meer medemensen ongelukkig dan vrolijk gemaakt hebben. 

Als je in dat glas kijkt, zie je hopelijk vooral jezelf. 

Die avond nestelen we ons in de zetel voor een aflevering van Last Days, waarin 

fotografe Lieve Blancquaert een aantal landen bezoekt om vast te stellen hoe 

men daar met de dood omgaat. Deze week is het Japanse eiland Okinawa aan 

de beurt. En daar wordt duidelijk vooral geleefd. Lang geleefd. Iemand van 

vijftig wordt een kind genoemd. Er passeren heel wat ruimhonderdjarigen de 

revue. Die zullen ongetwijfeld niet met 85 keer hun maandloon toekomen? 

Integendeel. Zij beleven hun oude dag vanuit veel minder financieel gedreven 

principes en geven aan dat die leeftijd bereiken als vanzelf gaat, ook al zingt 

één van de lokale dames grappend dat het vanaf honderd bergaf gaat en je 

dan het beste gehad hebt.  

“Laten we iedere dag met veel vreugde beleven. Als ik moet gaan, 

dan ga ik wel.” (inwoonster van Okinawa) 

Er worden vier redenen aangehaald hoe ze daarin slagen: de eetcultuur hara 

hachi bu waarin je jezelf niet helemaal volpropt maar je spijsvertering wat 

ruimte laat, fysieke activiteit en in beweging blijven zonder dat het meteen 

topsport hoeft te zijn, zelfzorg door je ikigai – je eigenlijke doel in het leven – 

voor ogen te houden en wederzijdse hulp, waarbij connectie dieper gaat dan 
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gewoon samen plezier maken en vriendschap betekent dat je elkaar de rest 

van je leven ondersteunt of afspreekt wie wat teelt en het dan deelt. Eerbied 

voor wie er niet meer is, creëert een vorm van geloof en gevoel van 

bescherming. Ik voel er een soort collectieve energie in. Ze vieren trouwens 

niet hun 100e maar 97e verjaardag, want volgens de traditie is dat het einde 

van je levensdraad en start je dan terug als kind. Hopelijk omarmt de 

plaatselijke jeugd opnieuw die filosofie want zij kiezen blijkbaar steeds meer 

voor een andere levensstijl, met hogere sterftecijfers bij jongeren als gevolg. 

Bij de visser van 81 die met plezier het water induikt om zijn netten uit te 

zetten, golven mijn gedachten terug naar dat gesprek onder collega’s. Hij kent 

het woord pensioen niet – of negeert het – en hoopt dat hij het iedere dag leuk 

blijft vinden, terwijl ons geadviseerd wordt er al vanaf het begin van onze 

carrière rekening mee te houden en er als een soort bijna goddelijk iets naar 

uit te kijken. Het is in ieder geval een ander evenwicht dat nagestreefd wordt. 

Je verdiende oude dag of je verdiende nu? 

Mag ik mezelf iets inbeelden? Dan is het de hoop dat wij erin slagen een soort 

hara hachi bu op onze stress toe te passen, er niet steeds jonger door verteerd 

worden en onszelf nu wat ademruimte gunnen. Dat wij niet tot onze 97e 

verjaardag wachten om het kind in ons opnieuw wakker te schudden. Dat we 

lichaam en geest met een bewust besef in beweging houden. Dat we onze 

missie (her)ontdekken en niet meer uit het oog verliezen. Dat een ik een gai – 

test je Kempens dialect – werkelijk ontmoet, persoonlijke doelen elkaar 

overlappen en vanuit die collectieve energie in een deel-verzameling 

uitmonden. Dat we elkaar in het oog houden, in verbondenheid hulp bieden 

en aanvaarden wanneer iemand het moeilijk heeft en de draad even kwijt is. 

Lichtpuntjes creëren. 
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Special K 

Terwijl ik een flinke kom yoghurt met banaan en granola naar binnen werk, 

valt mijn oog – toevallig - op een artikel waarin de termen Special K en 

Vitamine K staan. Het gaat niet over een resem gezonde bouwstoffen om de 

dag goed te starten want het zijn bijnamen voor ketamine in het drugsmilieu. 

Wat is het nieuws? In de VS zal esketamine voortaan in de vorm van neusspray 

verkrijgbaar zijn als middel tegen zware depressies. Na medicinale cannabis 

om lichamelijk leed te verzachten iets gelijkaardigs om mentale pijn het hoofd 

te bieden? 

De eerste keer dat ik van ketamine hoorde, was tijdens een uitzending rond 

de Britse eerstehulpdiensten, waar het als paardenmiddel wordt gebruikt om 

patiënten met zware letsels als complexe breuken van de wereld te krijgen om 

ze er beter op te houden. Ze geraken zo in een soort dromerige roes en het 

onverdraagbare wordt draagbaar. De link naar een wonderelixir tegen 

depressie is niet vergezocht want het verband tussen pijnstillers om (fysieke 

en mentale) prikkels niet meer te voelen is niet van gisteren.  

Klassieke antidepressiva zouden een aantal weken nodig hebben om echt te 

werken, terwijl esketamine onmiddellijk effect heeft, zeker wanneer het 

intraveneus wordt toegediend. Het zou sneller zorgen voor een hogere 

neuroplasticiteit – vermogen van ons brein om zich te ontwikkelen en aan te 

passen op basis van wat het ervaart en leert –, de pijn verlichten en een 

euforisch gevoel geven. Esketamine werd al onder medische begeleiding 

ingezet om soelaas te brengen bij moeilijk te behandelen chronische pijn en 

depressies. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), die niet over 

één nacht ijs gaat, geeft toestemming om het als neusspray te verspreiden.  

Op zich goed nieuws dat er iets is om patiënten vooruit te helpen. Zijn er enkel 

voordelen? Blijkbaar niet. Het principe dat iets wat snel werkt dat wel eens 

minder lang doet, is ook hier van toepassing. Verder verwijst de literatuur naar 

mogelijke lichamelijke en geestelijke bijwerkingen die bij recreatief verbruik 

optreden en naar de nood aan onderzoek bij medische toediening over een 

langere periode. Het doet mij denken aan ontstekingsremmers die je enkel mag 

nemen wanneer je tegelijkertijd pillen slikt om je maag te beschermen of aan 

medicatie die na verloop van tijd je lever of nieren aantast. Net als bij 

roesachtige middelen loert volgens de ene bron het risico op verslaving om de 

hoek, terwijl ik elders lees dat klinische tests dat risico niet aantonen. 

“Niemand kan vluchten voor zijn hart. Daarom is het beter te 

luisteren naar wat het zegt.” (Paulo Coelho) 

Ik hoop als harmoniezoeker altijd op een evenwicht tussen voor- en nadelen 

en dat men er niet te snel als lapmiddel naar grijpt om van mentale pijn weg 

te vluchten zonder een combinatie met andere behandelingen te proberen. De 
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mens heeft wel eens de gewoonte om nonchalanter met risicogedrag om te 

springen wanneer er wonderpilletjes op de markt zijn om scheve 

gezondheidssituaties recht te trekken. Zodra het een passe-partout wordt, 

loert naar mijn gevoel een individuele of collectieve chasse patate om de hoek. 

Ik heb getwijfeld om een stukje rond medicatie op te nemen aangezien ik 

wetenschappelijk niet geplaatst ben en ik mensen bij vragen altijd naar een 

dokter doorverwijs. Ik ben me er namelijk van bewust dat het soms 

noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer een depressie echt te diep snijdt of 

slapen onmogelijk wordt en je geen enkele kans op rust meer vindt. Ik geloof 

ook dat we soms te lang wachten, tot er geen andere optie meer is. 

Vanuit mijn persoonlijke ervaring wil ik wel delen dat mentale pijn veel langer 

aansleept dan de fysieke variant, dat medicatie verdovend werkt maar je doof 

kan maken voor de innerlijke en uiterlijke stemmen die een oplossing 

toefluisteren, dat het ervoor zorgt dat je pas met vertraging naar mediatie 

overstapt, onder begripvolle begeleiding maar ook introspectief. Die innerlijke 

dialoog om jezelf via bewust besef in beweging te brengen is naar mijn gevoel 

het krachtigste medicijn dat er bestaat. Mijn therapeute omschrijft het zo: 

“Naast medicatie als ondersteuning ook meditatie een kans geven, want het 

(h)erkennen van verkrampende pijn, verdriet, onmacht en angst volstaat vaak 

om ze te deblokkeren, los te laten en nieuwe stappen te zetten, omdat het 

weliswaar moeilijker maar ook duurzamer is dan vechten, vluchten, verstijven 

en verdoven. De emotionele pijn blijft nazinderen en daar is geen medicatie 

voor: omarmen met een saus van mildheid en de parel in de pijn ontdekken is 

de enige optie om het te kunnen/mogen loslaten, anders blijft het innerlijk 

woekeren met de verwoestende gekende resultaten.” 

Je kunt naar mijn gevoel dat legertje v’s mee het hoofd bieden door goed op 

tijd voldoende elixir van zelfbesef te drinken, die via inspiratie-injecties 

kwetsbaar met elkaar te delen en voor een heilzame intraneuze therapie te 

kiezen: werkelijk ademen. Een naïeve utopie? Het is alvast mijn drijfveer om 

te doen wat ik doe. 

Wacht er niet mee. Waarom zou je? Veel van wat we uitstellen is nu al mogelijk. 

Daarom gaven mijn wenkbrauwen een ferme frons bij een artikel in Vacature 

over vijf inspirerende dingen om te doen wanneer je ontslagen wordt: terug 

naar school, een eigen zaak, eindelijk op wereldreis, family time en – als laatste 

– me time. Het zijn goede tips, dat staat buiten kijf. Alleen… moet je daarmee 

wachten tot je vriendelijk bedankt wordt voor bewezen diensten of je zelf de 

sporen begint te dragen van een veel te lange onderprikkeling (bore-out) of 

overprikkeling (burn-out)? De meeste van die vijf inspiratiebronnen, nee 

eigenlijk allemaal, zijn heus wel ontginbaar in combinatie met een (deeltijdse) 

baan. Stel dat niet uit tot je verplicht wordt om met jezelf aan de slag te gaan. 

Plooi jezelf niet te snel en fel naar een voor jou uitgeschreven script of 

receptuur. Dat leidt tot mentaalmoeheid. Kan je breken. Meer Vitamine B³ 

(Bewust Besef om te Bewegen) voor minder Vitamine K. 
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Kasseimild 

“Wie durft van zichzelf te zeggen dat hij of zij goed in iets is?” Als ik tijdens 

lezingen die vraag stel, gaan er slechts een aantal schuchtere handen de 

hoogte in. De lucht wordt flink wat vingerrijker na de vraag of anderen al tegen 

hen gezegd hebben dat ze goed zijn in iets. Vanwaar dat verschil? Waarom 

beschouw je iets waarin je goed bent als doodnormaal en kijk je vol 

bewondering je ogen uit bij wat iemand anders kan. Voor elk klopje op diens 

schouder geef je jezelf een tikje tegen de wang voor iets wat jij niet kunt. Je 

kwaliteiten niet naar waarde schatten en focussen op wat je niet kunt, zijn de 

belangrijkste vertragers van zelfvertrouwen. Het vergroot je (faal)angst. Je 

durft steeds minder. Het is een versneller van stilvallen na verloop van tijd. De 

ontbrander van een verbrandingsproces. 

Naast het streven naar harmonie en rust wil een hoogsensitief persoon vanuit 

zachte empathie een verschil maken voor anderen, iets voor hen betekenen. 

Dat mooie streven gaat meestal gepaard met een behoefte aan bevestiging, niet 

zelden gevoed door een stevige dosis perfectionisme en een uitgesproken angst 

voor beoordeling of veroordeling. Bij een eerder laag zelfvertrouwen is goed dan 

nooit goed genoeg en vergt het heel wat oefening om de perfecte imperfectie te 

leren zien. Om jezelf te zien en voor de spiegel uit te spreken dat je goed bent 

zoals je bent. 

Perfectionisme is een kwelduivel voor de mildheid die je nodig hebt om 

aandacht te vertalen in aanvaarding. Het valt me bijvoorbeeld telkens op 

hoeveel mensen lijstjes maken van wat ze moeten doen en dat wanneer op het 

einde van de dag of week maar acht op tien opdrachten afgerond zijn het meer 

met ontevredenheid dan tevredenheid gepaard gaat. Lijstjes kunnen een 

houvast zijn. Maak er geen keurslijf van, geen rapport om je op af te rekenen. 

En vooral: vergeet niet om er ontspanning op te noteren. Begin daar misschien 

zelfs mee. Want tijd voor jezelf zou eigenlijk het eerste mogen zijn wanneer je 

jouw planning opmaakt.  

Het doet me denken aan de tijd dat ik veel te hard was voor mezelf. Het 

gebeurde wel eens dat ik mezelf tijdens een lange fietstocht tegenkwam omdat 

het bobijntje af was, gevolgd door een ferme schep zelfkritiek waardoor de rit 

naar huis geen pretje was en de barometer ook nadien niet snel weer op 

positief stond. Tot mildheid mij ont-moet heeft. Want als het nu nog gebeurt, 

schakel ik een paar tandjes terug en fiets ik met aandacht rustig terug naar 

huis. Kijk om me heen en zie, voel waar ik ben. Zeg dag tegen mensen en krijg 

een vriendelijke bevestiging terug. Geloof me vrij dat je dan anders thuiskomt 

en dat lichaam en geest je dankbaar zijn.  

“Ik kan de koers alleen maar zo rap rijden als ik zelf kan. Ik heb 

er geen probleem mee dat de beste wint.” (Oliver Naesen) 
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In dezelfde context haal ik regelmatig een artikel in Knack aan, waarin de 

anekdote van een ambitieuze souschef in een toprestaurant verteld wordt. Hij 

laat het laatst gedresseerde dessertbord vallen en is ontgoocheld. Tot zijn chef 

hem erop wijst hoe mooi het eigenlijk is, zo uit elkaar gevallen. Sindsdien staat 

‘Oeps ik liet de citroentaart vallen’ op het menu en proberen andere 

restaurants het succesgerecht na te bootsen. Die bewuste avond leerde de 

souschef de perfecte imperfectie omarmen. Proefde hij wat mildheid doet. 

In het alfabet komt de M van mildheid voor de P van perfectionisme. In een 

bewustwordingsproces is het helaas vaak andersom en lopen we eerst tegen 

de muur van ‘het is nooit goed genoeg’ vooraleer we de juiste volgorde 

kennen… waarbij toepassen nog een uitdaging op zich is. Het is één van de 

belangrijkste aandachtspunten in persoonlijke ontwikkeling. Probeer, zeker 

als hoogsensitief persoon, zoals bij communicerende vaten of een overvolle 

stuwdam een beetje overschot aan mildheid voor anderen naar mildheid in je 

eigen tonnetje of jouw rivier over te pompen. Er is meer dan genoeg aanwezig 

en zo vermijd je uitdroging of een overbelaste milt, die wel eens de zetel van de 

zwaarmoedigheid genoemd wordt (‘het spleen hebben’, vanuit het Engelse 

spleen voor milt), waarschijnlijk mede veroorzaakt door te weinig mild. 

Vergelijk het gerust met 

fietsen, waarbij je met 

die veel te hard opge-

pompte banden over 

kasseien knalt, van 

links naar rechts davert 

en voor je het weet 

stilvalt of in de greppel 

belandt. Met zachtere 

banden bolt het beter. 

Het zorgt voor extra 

grip op je mountainbike 

of racefiets. Je vergroot 

je loopvlak. Het is als 

zachte mildheid op een 

hobbelig of modderig 

parcours, waarin ook jij 

misschien ooit terecht-

komt. Goed is echt goed 

genoeg. En wat zachter 

mag. 
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Patisserie 

Binnen de week lees ik één artikel dat ik toejuich en een ander waarbij ik mijn 

wenkbrauwen frons. Het eerste gaat over CVS, burn-out en andere onbegrepen 

ziektes, vanuit de vraag waarom ons lijf zich plots tegen ons keert en dat je 

jezelf pas kunt genezen wanneer je ernaar luistert. Daar ben ik het volmondig 

mee eens: je hoort beter het gefluister in je lichaam vooraleer het enkel nog 

schreeuwt en je helemaal de adem afsnijdt. Het tweede gaat over een voorstel 

om de duur van arbeidsongeschiktheid voor acht ziektebeelden in een richtlijn 

te gieten. Eén daarvan is burn-out. Het roept bij heel wat mensen vraagtekens 

op, waarbij onder andere de angst voor stigmatisering en mogelijke daling of 

zelfs stopzetting van een uitkering (besparingsmaatregel) aangehaald worden. 

Ik ga altijd uit van iemands goede bedoelingen maar een burn-out is niet zoals 

patisserie, waarbij de ingrediënten minutieus afgemeten worden en de 

voorziene gaartijd best gevolgd wordt om ervoor te zorgen dat het resultaat op 

tafel kan. Elk individu is uniek en ook de context varieert, dus een one-size-

fits-all oplossing is een utopie. En zelfs wanneer de bestanddelen voor een 

succesvol beslag bij een aantal mensen in burn-out overeenkomen, zal het bij 

de één meer rust nodig hebben dan bij de ander. Vergelijk het met een 

moelleux die te vroeg uit de oven gehaald wordt en in elkaar stuikt nog 

vooraleer die op je bord terechtkomt. Wat de aanpak wel nodig heeft, is de 

zachtheid als de binnenkant van dat chocoladedessert en niet de hardheid van 

deadlines onder de vorm van een dag dat je terug hoort op te starten.  

Zijn er profiteurs die te fel aan de socialezekerheidstaart knabbelen? 

Ongetwijfeld. Maar neem van me aan dat het gros van de mensen die thuis 

met de handen in het haar zitten maar wat graag aan de slag zouden zijn om 

te doen waarin ze goed zijn. En daar slagen ze pas in wanneer de rust in hun 

lichaam en hoofd helemaal teruggekeerd is. De potentiële onrust van een 

streefdatum kan nefast zijn en het herstel verlengen in plaats van inkorten, 

waarmee de maatregel het tegenovergestelde bereikt van waarvoor hij bedoeld 

was. Bij heel veel burn-outers staan de verwachtingen die anderen voor hen 

of die zij voor zichzelf creëren namelijk met stip genoteerd bij de aanleidingen 

tot hun crash. Daarbij wordt een richtlijn wel eens als (morele) verplichting 

aangevoeld. We springen dus best voorzichtig om met algemeen opgelegde 

ingrediënten. 

“Haast is de moeder van de mislukking.” (Herodotus) 

Nadat ik een eerste keer crashte, wilde ik te snel opstarten. Het was niet onder 

druk van iemand anders of een richtlijn zoals die nu beoogd wordt. Ik ben er 

echter van overtuigd dat wanneer mensen aangeraden zal worden om binnen 

een bepaalde termijn opnieuw aan de slag te gaan, er veel (slechts tijdelijk) op 

de werkvloer zullen rondlopen – of ronddwalen – en nog harder tegen de muur 

zullen knallen, zoals dat bij mij het geval was.  
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Het is pas zodra ik niet meer met mijn hoofd bij beslissingen uit het verleden 

en verwachtingen in de toekomst vertoefde, mezelf de nodige ademruimte 

gunde en naar mijn lichaam luisterde, dat ik echt aan mijn recept van een 

verteerbare doorstart begon te werken. Wanneer ik me dan wel klaar voelde? 

Zodra mijn lijf in de aanloop naar de mogelijke nieuwe eerste werkdag niet 

meer protesteerde via pijn aan borstkas, nek of schouders. Zodra mijn 

nachtrust niet meer verstoord werd door de onrust die opnieuw in mijn hoofd 

opdook. Zodra ik er zelf van overtuigd was dat ik iets ging doen wat ik wilde 

in plaats van te vluchten voor iets wat ik niet meer wilde. Zodra de 

(veronderstelde) verwachtingen van anderen eindelijk het onderspit moesten 

delven. Wanneer dat moment er komt, is voor iedereen verschillend. Je kunt 

in ieder geval niet van jezelf blijven wegvluchten en eeuwig stilstaan.  

Eén van de manieren om opnieuw beweging in jezelf te krijgen is re-integratie, 

waarvoor prof. dr. Elke Van Hoof een nieuwe aanpak lanceerde: insourcing. Vanuit 

haar ervaring stelt ze dat bij burn-out net als bij trauma’s logica en gevoel niet in 

evenwicht zijn. Mensen weten dat ze het beter rustiger aan doen en dat angst niet 

nodig is, maar dat komt niet overeen met hun emoties. Via traumatechnieken kan de 

balans hersteld worden. In de aanpak die bijzonder succesvol blijkt, staat 

werkhervatting vanaf de start mee centraal, net om die zingeving weer te vinden. Van 

Hoof omschrijft dat als eerst stabiliseren en dan analyseren, wanneer mensen in staat 

zijn om zelf mee oplossingen te zoeken. 

“Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning 

how to dance in the rain.” (Vivian Greene) 

Wat me opvalt, is dat de helft van de werknemers bij dezelfde werkgever weer aan de 

slag gaat. Het is namelijk één van de meest gestelde vragen die ik tijdens lezingen of 

workshops krijg: waarom ben je naar hetzelfde bedrijf teruggekeerd en hoe ben je 

daarin geslaagd? Ik geef toe dat ik getwijfeld heb, dat mijn lichaam me een aantal 

keer aangaf dat het nog te vroeg was en dat ik er intensief met mijn therapeute rond 

overlegd heb. Ik vond het belangrijk om vast te stellen of ik effectief iets zou doen met 

wat ik geleerd had, keek ernaar uit om collega’s met wie ik een warme band 

opgebouwd had terug te zien, geloofde in het product waaraan ik al twintig jaar mee 

gebouwd had en wilde proberen de balans te vinden tussen een deeltijdse vaste baan 

in een wat gewijzigde context en mijn eigen zijtraject rond schrijven en inspireren. En 

dat lukt momenteel nog altijd goed. Over later denk ik minder na. Eindelijk. 

Ik beschouw het als mijn herwonnen evenwicht tussen logica en gevoel, dat ook ik 

helemaal kwijt was. Ik vocht te lang tegen een storm die ik niet kon controleren, was 

op een bepaald moment enkel nog in staat om te vluchten en waaide uiteindelijk 

helemaal van mezelf weg. Dankzij de werkelijke ademruimte die voor mij als een 

regenboog in een onweer opdook omdat ik eindelijk zag en niet enkel keek, vond ik 

een zachte bries om mindful terug te zweven, zelfs bij wat tegenwind. Ik realiseerde 

me dat de zon niet altijd zichtbaar is, dat het minder erg aanvoelt wanneer je 

aanvaardt dat het zo is. Rust is cruciaal, maar je hoeft niet altijd te wachten tot de 

storm helemaal gaat liggen want dansen in de regen is ook een manier om de dingen 

anders te zien. Toen ik mezelf als het ware inmetselde, vergat ik bijna hoe mooi een 

regenboog kan zijn. 
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Jenga 

Een Unizo-rapport meldt dat kmo-werkgevers een burn-out riskeren door een 

nijpend personeelstekort. 42% heeft al minstens één lopende vacature zonder 

gevolg stopgezet omdat er toch geen geschikte kandidaten reageren en 84% 

ervaart grote problemen bij het vinden van extra personeel. Het zorgt voor nog 

meer druk op onderbezette teams en uiteindelijk ook op de werkgever zelf. Is 

dat het voelbare domino-effect dat niet enkel bij kmo’s maar ook grote 

ondernemingen en overheid de geesten doet rijpen om de koe grondig bij de 

horens te vatten? 

Bij domino kunnen de kleine steentjes ervoor zorgen dat uiteindelijk ook de 

grootste vallen. Wie liever met speelkaarten aan de slag gaat, kan proberen 

om de onderste weg te halen terwijl de bovenste fier overeind blijven dankzij 

de tussenliggende bruggetjes – laat ons zeggen de middle managers die hun 

rug rechten. Of kies je voor jenga en probeer je heel voorzichtig telkens één 

van de blokjes uit de onderste 15 van 18 lagen eruit te schuiven. Bij jenga 

moet je de drie bovenste lagen, laat ons zeggen het topmanagement, 

onaangeroerd laten en mag je enkel de onderliggende regionen van je 

structuur traag maar zeker 

decimeren. Wij speelden 

het vroeger in de light 

versie, waarbij je een 

verwijderd blokje in een 

doos voor inactieven mocht 

leggen. Je kunt die weg-

genomen blokjes echter 

ook terug bovenop de toren 

leggen. Welk spel je ook 

neemt, vroeg of laat stuikt 

alles in elkaar, door de 

druk die van bovenaf on-

draagbaar wordt of door de 

verzwakte fundering. 

Terwijl de toenemende stress ervoor zorgt dat de organisatietoren steeds meer 

gaten op cruciale plekken vertoont, en die zitten heus ook helemaal onderaan, 

komen er onvoldoende blokjes bij om die weer op te vullen of te verstevigen. 

De mismatch die er te vaak is tussen werkgever en werknemer – de katalysator 

bij uitstek voor burn-out en bore-out – bestaat helaas ook tussen aanwerver 

en sollicitant – een tijdbom in de war for talent. In beide gevallen draait het 

om vraag en aanbod en slagen we er gewoon niet meer in om de verwachtingen 

en behoeften van de verschillende partijen met elkaar te verzoenen. Kunnen 

we het tij alsnog keren of is de shift definitief en krijgen we binnenkort een 

nieuwe vorm van sollicitatiecommunicatie? Die zou dan als volgt kunnen 

gaan: 
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Ik dank u van harte voor de interesse die u in mij als werknemer toont. Na grondige 

overweging moet ik u helaas meedelen dat ik niet op uw sollicitatie zal ingaan. Laat 

me u geruststellen: ik ben ervan overtuigd dat uw onderneming bijzonder veel 

kwaliteiten heeft. Maar na vergelijking met andere organisaties heb ik vastgesteld dat 

hun profiel momenteel net wat beter bij mij past. Uw moeite is overigens niet 

tevergeefs want uw bedrijf wordt opgenomen in mijn werfreserve. Mocht er zich een 

nieuwe opportuniteit voordoen, zal ik niet nalaten u te contacteren. Ik wens u 

ondertussen veel succes bij de zoektocht naar de juiste werknemer. 

Dergelijke omgekeerde wervingsprocedures zijn misschien nog niet voor 

morgen, maar die war for talent woedt ondertussen toch al een tijd heel hevig. 

Kijk naar de inspanningen die bedrijven doen rond employer branding. Het 

heeft soms wat weg van politici die er in de laatste rechte lijn naar de 

verkiezingen alles aan doen om onze stem binnen te halen. Ik las ooit dat 

wanneer iets te mooi lijkt om waar te zijn, dat wel eens zo is. Er zijn al 

ondernemingen die een leger laatstejaarsstudenten zonder voorselectie een 

contract voor een paar maanden geven, waarvan er nadien een aantal mogen 

blijven terwijl de rest elders zijn geluk kan gaan zoeken, ongetwijfeld wat 

kritischer. 

Vraag en aanbod dus. En werknemers die de luxe krijgen om kieskeuriger te 

worden. Ik herinner me een presentatie rond het nieuwe werken van een jaar 

of twee geleden waarin, als ik het goed onthouden heb, gesteld werd dat er in 

ons land per gezin gemiddeld 2,1 kinderen nodig zouden zijn om de 

vergrijzende arbeidsmarkt in evenwicht te houden. Het cijfer lag toen op 1,2. 

Ik was nooit heel sterk in wiskunde maar durf toch af te leiden dat de vraag 

naar verse arbeidskrachten met andere woorden groter wordt dan het aanbod. 

De strijd voor talent zal niet enkel voor een hoger zelfbesef bij afgestudeerden 

zorgen maar ook bij werknemers, die meer zin krijgen in autonomie en iets 

anders gaan doen omdat de chemie met de werkgever helemaal weg is, tenzij 

ze eerder uitvallen en misschien ook anderen meesleuren. Ik geloof oprecht 

dat het in veel gevallen zelfs vermijdbaar was, met wat meer EQ. Mensen 

maken het verschil, toch? 

Domino, kaartenhuis of jenga… Politiek, werkgevers en (potentiële) 

werknemers kijken elkaar best recht in de ogen. Een authentieke coalitie. 

Geen zwarte pieten. Het spel zal aangenamer zijn. De fundering stabieler.  
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Be! 

Het boek van Richard Bach verscheen toen ik nog in wording was, terwijl de 

film er kwam toen mijn tandjes een jaar of zo oud waren, ontdek ik op de 

steeds groter wordende informatiebron die enkel nog lucht en lege ruimte 

nodig heeft om van verre servers via de cloud tot op mijn laptop te geraken. 

Niet meer gebonden aan kabels die onze digitale bewegingsvrijheid ooit beknot 

hebben – ook al beseften we dat toen niet. De evolutie als aaneenschakeling 

van nog niet zijn naar worden. Zo gaat het verhaal van Jonathan Livingston 

Seagull over zijn, vliegen en ongebonden vrijheid. 

De gevederde vliegenier keek al meermaals over mijn schouder mee. Als tiener 

zijn zowel het boek als de film mijn ogen gepasseerd. En mijn oren, want de 

soundtrack door Neil Diamond zit in de hele grote doos vol cd’s op zolder. Net 

als vele andere albums uit vervlogen tijden staat ook dit nu op mijn itunes, 

goed voor een collectie van een slordige 1.000 nummers waarvan ik 

bijvoorbeeld onderweg in de auto of tijdens het koken geniet en waarmee ik 

het verhaal van mijn vlucht in beeld en woord zou kunnen vertellen. 

“You have the freedom to be yourself, your true self, here and now. 

Your only obligation in any lifetime is to be true to yourself. 

Listen to what you know instead of what you fear. Don’t believe 

what your eyes are telling you. All they show is limitation. 

Look with your understanding. Find out what you already know 

and you will see the way to fly.” (Richard Bach) 

Zo was Jonathan mijn alter ego wanneer ik al op jonge leeftijd over hem in 

plaats van mezelf schreef. Om mijn gedachten te ordenen, emoties te 

ventileren zonder er echt over te moeten praten. De korte en soms wat langere 

kronkels die ik slechts met weinigéén deelde en waarover sommigen wel eens 

vertelden dat ze toen pas het gevoel hadden me echt te kennen. In een andere 

doos ligt en op de laptop staat een bundeltje dat ik toen een naam gegeven 

had: De Vlucht van de Meeuw. Met daaronder de quote: grant me the serenity 

to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and 

the wisdom to know the difference. Een basis voor mindfulness toen ik nog 

nooit van dat woord gehoord had. 

Tijdens de zoektocht naar mezelf grasduinde ik door oude schrijfsels, kwam 

opnieuw bij hem terecht en liet me meenemen in de beelden en muziek. Tot ik 

op een passage stootte en niet enkel de film maar ook mezelf op pauze zette: 

het beeld waarin hij door de wolken zweeft en de dromerige stille stem vertelt 

hoe hij er eindelijk voor de eerste keer in slaagt zijn gedachten stop te zetten. 

Dat stopzetten en loslaten was één van de scharniermomenten op mijn vlucht, 

waarbij ik de twijfelend krakende klapdeur bij het wegduwen niet meer terug 

in het gezicht kreeg. 
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Zonder de plot te verraden voor wie het boek niet gelezen of de film niet gezien 

heeft, zijn dit een paar sleutelwoorden om het verhaal te duiden, om ook jou 

misschien zin te geven eens met Jonathan op kruishoogte door de wolken te 

zweven: koppig, afzetten tegen tradities, uitgesloten, perfectionisme, vallen en 

opstaan, opnieuw wakker worden, vrijheid, werkelijk zijn, kennis delen, we 

kunnen allemaal iets uitzonderlijks doen. 

Ik zie er een pleidooi in voor een bewust zelfbesef, waardoor je (zelf)vertrouwen 

groeit en je jouw comfortzone een beetje stretcht zonder je temperament en 

authenticiteit te verloochenen. Een zacht duwtje om voorzichtig uit je veilige 

nest te komen en te vliegen. Te zijn. Want ergens hunkert een stukje papier 

naar jouw ware woorden en wil een lied door jouw stille stem geschreven 

worden, hoor ik in één van de songteksten: 

“Be 

As a page that aches for words 

which speaks on a theme that's timeless. 

Sing 

As a song in search of a voice  

that is silent.” 

(Uit Be! van Neil Diamond) 

Jouw lied. Jezelf zijn. Anderen zichzelf laten zijn. Werkelijk ademen. 

Authenticiteit. Recent nog heb ik gevoeld dat er hoop is omdat zachtaardigheid 

en luisterbereidheid mij als sterktes toegedicht werden. Er is ook nog werk 

aan de winkel want mijn te grote introversie werd door anderen dan weer als 

een zwakte aangehaald. Ach, iedereen fladdert zoals hij gepluimd en kijkt hoe 

hij geoogd is. Sommigen fladderen heel opvallend zonder echt te vliegen. 

Anderen zweven geruisloos. En er wordt wel eens gekeken zonder echt te zien. 

Be! 
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Slakkenfilosofie 

“Iedereen heeft iets te bieden, waarin hij goed is. Je hebt de verantwoor-

delijkheid tegenover jezelf om te ontdekken wat dat is. Je weet pas wat het is 

als je eraan begint.” Met die woorden van Barack Obama in het achterhoofd 

deel ik als conclusie graag de basis van mijn slakkenfilosofie. Het is misschien 

ook voor jou een wegwijzer. 

Ik geloof dat het goed is om door (meer) te doen wat je graag doet tot een soort 

moodboard te komen dat je kunt inzetten als gids bij keuzes. Het is een 

leidraad om na een periode van persoonlijke laagconjunctuur de focus van wat 

je niet meer wilt om te buigen naar wat je wel wilt. Op basis van je waarden, 

normen en kwaliteiten kom je tot een ideaalbeeld van de wereld (visie), de rol 

die jij daarin wilt spelen (missie) en hoe je dat wilt realiseren (strategie). 

Hoe dat moodboard eruit ziet, maakt eigenlijk niet uit. Het kan in stukken en 

brokken. Evolueren. Het gaat erom dat je ermee bezig bent en dat het zich zo 

als vanzelf voor je neus ontvouwt. Bekijk het alsof je in een schijnbaar 

ondoordringbare jungle in verschillende stappen een pad creëert door wat je 

belemmert weg te kappen en gewoon verder te stappen. Vergelijk het met een 

schrijver die aan zijn verzen sleutelt, schrapt en weer toevoegt terwijl er 

misschien al heel wat proppen in de papieremmer liggen. Denk aan iemand 

die zichzelf al dan niet patroonloos aan het herbreien is met de uitgeklede, 

ontrafelde, puurste versie van zichzelf als wol. Iedereen kan daar volgens mij 

op een creatieve manier vorm aan geven.  

“Self awareness is the single most important drug in society.” 

(Gary Vaynerchuck) 

Ooit komt het moment dat je op een mooie plek in dat oerwoud stopt en beslist 

om daar voor jouw versie van de wereld te gaan, dat je die gedichten of teksten 

publiceert of je nieuwe jasje aan de buitenwereld durft te tonen. Je hebt 

daarvoor een voldoende hoge dosis aan vitamine B3 nodig. Ook dat is net als 

de creatie van dat moodboard een proces dat voor de één wat langer duurt dan 

voor de ander, zeker wanneer emotie en ratio wel eens met elkaar in conflict 

treden, waarbij je verstand voor lood in je schoenen zorgt terwijl je volgens je 

gevoel eindelijk in een misschien wel bijna perfecte fosburyflop over de lat kunt 

springen. 

Wat bevat die vitaminekuur? 

Besef – Ga op zoek naar jezelf en (her)ontdek wie je werkelijk bent. 

Bewust – Hou van de persoon die je in de spiegel ziet en beschouw wat je kunt 

niet als zomaar vanzelfsprekend en normaal. Geloof in jezelf. 

Beweeg – Durf uit je comfortzone te komen en iets te doen met wat je over 

jezelf geleerd hebt. 
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Mijn moodboard bestaat uit een eenvoudige schets en kernwoorden: 

 

Onderaan in het midden staan tussen mijn kwaliteiten en drijfveren de 

waarden en normen die ik belangrijk vind. Links de eigenschappen en reflexen 

die ik dankzij wat ik geleerd heb inzet om die voedingsbodem vruchtbaar te 

houden. Rechts de meer ratiogedreven eigenschappen waarvan ik maximaal 

afscheid neem omdat ze verantwoordelijk waren voor wat me overkomen is. 

Bovenaan staan mijn visie en missie in een aantal kernwoorden samengevat. 

Het is door uit mijn comfortzone te komen en daar meer op te focussen dat ik 

persoonlijk groei. Er blijft links en rechts daarnaast een – ondertussen 

gezonder – spanningsveld tussen zekerheid en durven, tussen denken en 

voelen, dat zich vertaalt in wat ik kan doen om ze beide te onderhouden. 

Ik heb het gevoel dat ik, met die tekening in het achterhoofd, op dit moment 

in balans ben door deeltijds te werken en de vrijgekomen tijd te wijden aan 

mezelf, mijn gezin, schrijven en andere projecten die met burn-out en 

hoogsensitiviteit te maken hebben. Het biedt me enerzijds toch nog altijd die 

– ik weet het, voorlopige – zekerheid van een vaste baan en anderzijds creëer 

ik zo zelf de ademruimte om mijn voelsprieten uit te strekken en te doen wat 

mij nu een extra goed gevoel geeft. Het is in die context dat mijn doorstartende 

ik-bedrijf momenteel voor een mooie toegevoegde waarde zorgt. En dat 

moment koester ik, zonder me te veel die onmogelijk beantwoordbare vragen 

over later te stellen die me ooit zoveel parten speelden. 
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Zo’n moodboard past prima in wat ik een EHPO-oefening ben gaan noemen, 

niet enkel curatief zoals bij EHBO maar ook preventief. De vijf tips voor Eerste 

Hulp bij Persoonlijke Ontwikkeling sluiten namelijk naadloos aan bij de 

basisregels van eerstehulpverlening. 

 

EHBO: 

1. Let op gevaar – Eigen veiligheid 

2. Ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert 

3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting 

4. Zorg voor deskundige hulp 

5. Help het slachtoffer 

 

EHPO: 

1. Zorg voor jezelf - Alleen dan kun je voor anderen zorgen. Het is gewoon 

een feit dat je meer voor iemand anders kunt betekenen wanneer je je goed 

voelt. In het bedrijfsleven heet het dat een tevreden werknemer meer 

toegevoegde waarde creëert. Aangezien een gezonde geest enkel in een 

gezond lichaam gedijt, draag je ook zorg voor je carrosserie, niet enkel voor 

je mentale motor. 

2. Ken jezelf - Weet je (nog) wie je bent of was je dat met het ouder worden 

stilaan vergeten? Besef dat je diep vanbinnen nog diezelfde persoon bent. 

Net als bij een boom zijn er misschien veel ringen rond je kern gegroeid. Of 

is je beschermende schors dikker geworden. Ga na wat er met je gebeurd 

is. Bepaal wat jij belangrijk vindt. Breng jezelf in kaart.  

3. Vertrouw jezelf - Stel jezelf gerust. Je bent goed zoals je bent. Geloof in je 

troeven en zet die in voor wat je graag doet. Er zijn geen slechte keuzes. 

Leef niet in het verleden en zet niet alles in op later. Je verdient het om nu 

gelukkig te zijn. Laat los wat je niet kunt veranderen. Probeer mindfulness: 

zie Back to the Future op pagina 78 waar ik aan de hand van het acroniem 

ADEM uitleg wat het voor mij betekent. 

4. Respecteer en help elkaar - Durf jezelf open te stellen en een ander te 

vertrouwen, ook als hoogsensitief persoon. Je kwetsbaarheid tonen is geen 

zwakte maar een sterkte. Zonder maskers. Authentiek. Met respect voor 

elkaars grenzen en ongeacht het karakter. Delen als vermenigvuldigen. 

#metoovulnerable 

5. Word regisseur - Niet wat je weet, telt, maar wat je doet met wat je weet. 

Wacht er niet mee want vandaag is morgen gisteren. Je bent geen 

slachtoffer. Kijk in jezelf en om je heen. Je hebt alles in je om jouw verhaal 

te schrijven. Om werkelijk te ademen.  
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In welke mate ga ik zelf vijf jaar na de crash voor mijn persoonlijke missie? Hoe ziet 

mijn ondernemingsplan er concreet uit? 

Credo:   

Waar je werkelijk ademt, ontspring je telkens weer. (Wat had je gedacht ) 

Visie: 

Ik verkies een wereld waar plaats is voor authenticiteit en kwetsbaarheid als 

ingrediënten voor persoonlijk geluk en oprechte verbondenheid. 

Ik geloof dat mensen via voldoende ademruimte, een gezond zelfbesef en co-creatie 

zichzelf en de maatschappij in beweging kunnen zetten. 

Ik beschouw respect, waardering en vertrouwen als een natuurlijke reflex in de 

relatie tussen mensen, ongeacht hun karaktereigenschappen. 

Missie: 

Door kwetsbaar te delen en mezelf open te stellen wil ik anderen zachtjes bij de arm 

nemen, wakker maken, inspireren en een spiegel voorhouden om zichzelf te 

(her)creëren en gelukkig te zijn.  

Door er zo vroeg mogelijk mee voor te zorgen dat de voedingsbodem voor een latere 

identiteitscrisis (burn-out, bore-out, depressie, hoogsensitieve kortsluiting) 

minimaal gevoed wordt, zet ik me in om curatief om te buigen naar preventief. 

Door het beste in mezelf en anderen naar boven te halen werk ik mee aan een 

gelukkigere maatschappij en een warmere wereld waarin mensen in verbonden-

heid telkens weer ontspringen.  

Strategie: 

Ik schrijf vanuit mijn persoonlijke ervaring om via herkenbaarheid te benoemen wat 

anderen niet kunnen uitdrukken, leg kalkeerpapier op hun emoties en verlaag zo de 

drempel om zichzelf open te stellen. 

Ik neem mensen via spiegelgesprekken mee op zoek naar zichzelf, luister, breng ze 

tot rust en haal hen tegelijkertijd voorzichtig uit hun cocon zodat ze zichzelf en hun 

context in beweging zetten. 

Ik geef me helemaal in deelshops voor groepen, verenigingen, organisaties en 

bedrijven omdat ik geloof dat mensen via delen als vermenigvuldigen veel meer gaan 

doen met wat ze weten. 

Ambitie: 

Ik kan jou niets leren want alles wat je nodig hebt, zit al in jou. Ik wil wel je 

spiegel zijn. 
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Nestwarmte 

Ik ben bijzonder blij dat ik onderweg op mijn pad zoveel fijne mensen ontmoet. 

Dankbaar dat ze hun persoonlijke verhalen met mij delen. Ontroerd zelfs 

wanneer ze bevestigen dat ik een verschil maak met woorden waarin hun 

emoties te week gelegd worden. Het lijkt alsof ze hun kwetsbaarheid aan de 

warmte van het door mij in elkaar geweven letternestje toevertrouwen. Aan 

mijn wekpot, om schuchtere emoties te laten rijpen en wakker te maken. 

“Een zanger moet trachten de pijn te verzachten.” 

(Guido Belcanto) 

Het raakvlak tussen schrijvers, songwriters en zangers is dat we op onze 

manier kalkeerpapier op emoties leggen en voor herkenbaarheid, verbinding, 

troost, hoop en geluk proberen te zorgen. Waarbij het ongelooflijk deugd doet 

de liefde van het publiek te voelen. Ik prijs me dan ook gelukkig dat ik mee 

voor een biotoop mag zorgen waarin anderen hun gevoelige veren durven 

tonen en zelfs hun vleugels voorzichtig spreiden. Het is als de kleine vogels die 

de nestkastjes in onze tuin inspecteren, nadat we ze pas leeggemaakt of 

vervangen hebben door nieuwe exemplaren, zich afvragend of het veilig genoeg 

is om hun kwetsbare ei in kwijt te kunnen.  

Er is een universele behoefte aan 

nestwarmte, ongeacht karakter, 

temperament of persoonlijkheid. 

Zonder nest geen ei, zowel voor 

de duif die het bij een eerder 

eenvoudig op elkaar stapelen 

van dikkere en dunnere takjes 

houdt als voor de pimpelmees 

die een kunstwerk van het fijnste 

hout en zachtste mos in elkaar 

weeft om de volgende versie van 

zichzelf een warme en veilige 

eerste vlucht te gunnen. 

 

In alle dankbaarheid voor wat is 

en zacht mag, wens ik jou en je 

dierbaren een veilige vlucht, veel 

nestwarmte en eitjes van kleine 

gelukjes. 

Tommy 

 

https://waarjewerkelijkademt.be/


Gebeten Door Het Leven – waarjewerkelijkademt.be 
102 

 

 

In 2016 schrijft Tommy Browaeys 

Wake-up Call, zijn getuigenis over 

burn-out, hoogsensitiviteit en de 

zoektocht naar zichzelf, dat als 

openhartig en herkenbaar onthaald 

wordt. 

In Gebeten door het Leven vertelt hij 

via korte gedachtekronkels hoe het 

leven hem sindsdien ontmoet. Tommy 

laat via scheurtjes in het leven hoop 

binnen en legt kalkeerpapier op 

emoties die anderen moeilijk of niet 

kunnen benoemen. Hij neemt je mee 

naar zijn leefwereld en toont hoe je 

door vandaag met aandacht stil te 

staan ook beter met gisteren en 

morgen omgaat.  

Tommy heeft in kwetsbaarheid een 

kracht gevonden om anderen te 

inspireren en een zachte spiegel voor 

te houden. Hij gelooft dat we elkaar 

via co-creatie kunnen heruitvinden: 

ademruimte geven en krijgen om 

werkelijk te zijn.  
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