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Het wezen van de tijd is verandering. 

Eeuwig voortdurende verandering. 

Zoals het is, blijft het niet.

Dát is de eeuwige constante in ons leven.

De tijd is als de wind.

Zij drijft ons voort en trekt ons verder.

Niets zal eeuwig duren.

Henri-Louis Bergson5
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1  HET ROMMELT IN DE VERTE

De woorden van de Franse �losoof en Nobelprijswinnaar Bergson 
op de pagina hiernaast, kloppen wat mij betreft helemaal. Het 
enige waar ik zeker van ben, is dat alles aan verandering onder-
hevig is. Zoals Chödrön schrijft: ‘We zijn net kinderen die een 
zandkasteel bouwen. We versieren het met prachtige schelpen, 
stukjes aangespoeld hout en gekleurd glas. Het kasteel is van 
ons, anderen mogen er niet aankomen. We zijn tot aanval bereid, 
als anderen het dreigen te beschadigen. Toch weten we ondanks 
al onze gehechtheid dat het tij onherroepelijk zal opkomen en 
het zandkasteel zal wegspoelen. De truc is er ten volle van te 
genieten zonder het vast te willen houden, en het in zee te laten 
verdwijnen als de tijd daarvoor gekomen is.’6 Deze wijze woor-
den schoten me weer te binnen (ik kreeg Chödröns boek Als je 
wereld instort van een vriendin toen ik zelf krampachtig iets in 
stand wilde houden), toen ik nadacht over de dreiging van de 
aankomende storm of het opkomende tij en hoe wij geneigd zijn 
ons niet over te geven. Tegen beter weten in. En toch leven we 
een groot deel van de tijd in de illusie dat alles blijft zoals het is. 

Lange tijd had hij al het gevoel dat er iets niet klopte in het contact 
met zijn partner. Alsof zijn woorden niet aankwamen, zijn liefko-
zingen op harde huid landden, alsof ze vanbinnen ergens anders 
was. Maar in elk gesprek daarover zei ze niet te snappen waar hij 
het over had.
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Reflectievragen
• Wat heb jij verloren? Waarover heb jij te rouwen?
• Hoe entertain jij jezelf om niet te hoeven voelen?
• Op welke manier kun jij de stilte opzoeken?
• Hoe zoek jij na de stilte de verbinding weer op?
• Wat is voor jou een goede manier om emoties te uiten?
• Ken jij verlies dat in de schaduw stond van ander verlies dat 

meer de aandacht trok? Hoe ben je daarmee omgegaan?
• Hoe kun jij vertragen en meer rust inbouwen?
• Welk risico ben jij vandaag bereid te nemen?
• Wat ga jij doen wat je tot nu toe vermeden hebt?
• Heb jij versie 2.0 van jezelf al ontdekt? Wat is het verschil 

met de oude versie?

Doe-suggesties

• Stilte opzoeken

 Zoek dagelijks een moment voor jezelf waarin je de stilte opzoekt 

op een manier die voor jou prettig is en praktisch haalbaar. Dat 

kan bijvoorbeeld door meditatie, mindfulness, een stiltewandeling 

of gewoon zittend in een stoel. 

• De juiste dingen

 Ga voor jezelf eens na of je op dit moment in je leven de juiste 

dingen doet. Doe jij waartoe je geroepen bent? Zo nee, wat houdt 

je tegen? Welke angst blokkeert je? Doe je ogen eens dicht en stel 

je voor: ik ben er al. Welk beeld zie je dan? Welke plek neem je in 










