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Nothing is impossible,
the word itself says

‘I’m possible’!

Audrey Hepburn
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Lief kind van me,

Geloof het of niet, maar je zal dit lezen als ik er niet meer ben. 
Wat had ik graag gezien hoe je je leven in eigen handen nam. 
Ik heb al een sprankeltje kunnen bewonderen en het doet me 
plezier. Ik zie kracht, doorzettingsvermogen en een pure eer-
lijkheid. Verlies dat niet, mijn kind. Wees eerlijk, vooral tegen 
jezelf. Liegen is gemakkelijk, tot blijkt dat de waarheid altijd 
de enige oplossing is.

Als je alle seizoenen een paar keer hebt zien passeren, dan ver-
gaar je wat wijsheden en leer je uit je fouten. Maar ik besef ook 
dat niet elke fase in het leven de mogelijkheid biedt om die 
wijsheid op te slaan. En dat als je nu alles al zou weten, je verde-
re leven misschien geen zin meer zou hebben. Het is namelijk 
het zoeken en het verlangen dat het de moeite waard maakt.

Je bent zo groot geworden, lief kind. Jammer wel, de een zijn 
groei, is de ander zijn verval. Er is niks leuks aan ouder worden. 
De trein des levens blijft rijden en je kan niet even uitstappen. 
Je hebt een eenrittenkaart. Vooruitgang is achteruitgang. Weet 
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dat je nooit het perfecte zal bereiken. Wijsheid en het lichaam 
zullen nooit in evenwicht zijn. Met wat we weten wanneer we 
ouder zijn, zouden we bergen moeten kunnen verzetten. Maar 
we moeten met de rollator verder. We kunnen alleen vertellen 
hoe we het best bergen verzetten. En daarom wil ik dat je weet 
wat ik weet. Maar ach, wat kan ik jou nog leren? Ik ben al zo 
trots op wie je geworden bent.

Het is niet evident om jong te zijn. De tijden zijn veranderd. 
Er is veel druk, er moet veel, er zijn veel keuzes, er komt veel 
op je af, er wordt veel vergeleken en er is zo weinig tijd. Maar 
er zijn nog dingen die van alle tijden zijn, dingen die het leven 
wat lichter kunnen maken, dingen waarvan ik wou dat ik ze 
wist toen ik jouw leeftijd had. Ik zie je gulzig in het leven staan, 
mijn kind, ik zie je proeven van alles, maar vergeet niet: neem 
elke hap zorgvuldig, voor je het weet is het op. En dat is het 
eerste wat ik je wil schrijven.

TIJD is een illusie. Het is de periode waarin de aarde rond de 
zon draait. Het geeft ons structuur, dat is het enige wat we ge-
zamenlijk ervaren. Het is een vreemd ding. Als je wacht, kruipt 
hij voorbij. Als je naar traagheid verlangt, neemt het donker 
sneller over. Onze eigen tijd is individueel. De ene heeft meer 
tijd nodig dan de andere. Om te werken, om te verwerken. 
Geef die tijd en vraag hem ook aan de ander.


