
Nu het huis waar ik verliefd op werd op de valreep aan ie-
mand anders is verkocht, moet ik mijn teleurstelling onder 
ogen zien en afscheid nemen van mijn mooie toekomst-
beeld. Ik moet mijn bakens verzetten en een andere koers 
gaan varen om weer een aantrekkelijk vooruitzicht voor 
mijzelf te creëren. Vorig jaar heb ik over dit thema nog de 
workshop ‘Een zonnig perspectief’ gegeven op het VGCt-
congres. Dat vind ik gemakkelijker dan voor mijzelf een 
nieuwe koers te kiezen, want welke kant moet ik nu op?
Keuzes maken en knopen doorhakken zijn niet mijn sterk-
ste kant. Alleen al de keuze tussen vier dagen kamperen 
op Texel of toch maar een tweedaagse wandeltocht met 
hotelletje in het zuiden des lands, brengt mij ernstig in 
vertwijfeling. Keuzestress: typisch iets van deze tijd. Zo 
worstelt mijn 21-jarige zoon met zijn eigen dilemma’s die 
hij mij ’s avonds laat voorlegt: de keuze tussen vier dagen 
wedstrijdzeilen in Zweden met zijn zeilteam, of thuis leuke 
dingen doen met zijn vrienden en een belangrijke voetbal-
wedstrijd spelen, zoals hij eerder had afgesproken, houdt 
hem uit zijn slaap. Want wat hij ook kiest, hij zal anderen 
teleurstellen en daar voelt hij zich bezwaard over. 
Mijn zoon wil niemand tekort doen, iedereen te vriend 
houden en hij wil niets missen in het leven: een lastige 
combinatie. Tijdens ons gesprek is de spanning die dit 
hem geeft zichtbaar en voelbaar: hij zit letterlijk met zijn 
handen in zijn haar. Het liefst zou ik hem aanraken, even 
vasthouden, een aai over zijn bol geven, zijn stresshormo-
nen kalmeren en een beetje oxytocine toevoegen om de 
spanning te verzachten. Maar die tijd hebben we gehad, 
hij is nu student en zit niet meer te wachten op fysieke 
troost van zijn moeder. Nadat wij de voors en tegens van 
zijn dilemma hebben onderzocht en mijn zoon zegt er nog 
een nachtje over te willen slapen, denk ik ineens bij me-
zelf: “Waar hebben we het eigenlijk over?” En ik schaam 

me een beetje dat mijn zoon en ik voor zulke luxe keuzes 
kunnen staan en daar een probleem van lijken te maken. 
Mijn gedachten dwalen af naar de kinderen in Nepal die 
na de aardbeving in de regen slapen. Ik stortte geld voor 
tenten en golfplaten om afdakjes van te maken, zodat ze 
daar onderdak hebben. Hiermee steun ik mijn vriendin 
Lies die al jarenlang goed werk doet voor arme gezinnen 
en zwerfkinderen in Nepal. Zij zorgt nu met ons geld voor 
de nodige hulpvoorzieningen. Ik denk ook aan een dier-
bare vriend die zich tot mijn grote verbijstering en verdriet 
onlangs suïcideerde. Hij worstelde al jaren met terugke-
rende depressies en met het leven. De vraag: “Zal ik blijven 
of zal ik weggaan?” (naar een gedicht van Toon Tellegen) 
deed zich steeds vaker bij hem voor. Mijn vriend koos uit-
eindelijk voor het laatste, maar hij heeft die beslissing niet 
gemakkelijk genomen. Keuzestress kan overal over gaan. 
Zijn partner heeft nachtmerries over hoe hij aan zijn einde 
is gekomen en vraagt of ze bij mij mag komen voor EMDR. 
Daar twijfel ik dan geen moment over: natuurlijk mag zij 
komen. 

Terwijl ik voor mijn tentje in het grasveld zit, (toch besloten 
om te gaan kamperen) en mij koester in de zon, ik de vo-
gels hoor fluiten en de zoete geur van vlierbloesem in mij 
opneem, bedenk ik dat gewoon ‘zijn’ nog de beste keuze 
is. Daar ga ik me voorlopig op richten. 
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