
‘Nee’ zeggen 

 

Ik kan maar moeilijk ‘nee’ zeggen. Natuurlijk kan ik deze drie letters probleemloos en 

goed verstaanbaar uitspreken, maar dan alleen als mij dat wordt opgedragen. Als mij 

daarentegen iets wordt gevraagd, dan wordt het al een stuk lastiger. Mijn vrouw Marjolijn 

kent mijn eigenaardigheden en maakt hier al geruime tijd soms handig gebruik van. De 

drempel bij haar is weliswaar lager, maar toch. Ik stel haar zelden teleur. Denk ik. 

Vrijwel altijd voldoe ik aan haar verzoeken. Ik vind het nu eenmaal leuk om haar blij te 

maken. Dat betreft overigens niet alleen haar. Het ligt breder. Ik doe mensen graag een 

plezier. Vooral mensen die met mij begaan zijn. 

 

En mijn Marjolijn is met mij begaan. Ze drukt mij regelmatig op het hart wat meer te 

oefenen op dat ‘nee’ zeggen - overigens pas nadat haar verzoeken zijn ingewilligd, maar 

dit terzijde – omdat ook mijn schouders slechts een beperkte last verdragen. Ze weet uit 

ervaring dat ik mij snel committeer. Dat is op zich geen probleem, ware het niet dat ik, 

eenmaal enthousiast, de neiging heb om door te slaan. Ik sla al snel op hol. Binnen no-

time loop ik voor de troepen uit en bevind ik mij alleen voor de uitdaging die ik dan zelf 

heb gecreëerd. Dat levert uiteraard vaak teleurstellingen op, maar ik ben niet zo 

gemakkelijk uit het veld te slaan. Toch is het soms wijs om wat gas terug te nemen. Mijn 

Marjolijn slaat mij met een glimlach gade als ik bij wijze van spreken met piepende 

banden tot stilstand kom voor weer een nieuwe afgrond. “Zie je nou wel?” zegt ze dan. 

 

Ik heb het met alles. Noem een onderwerp dat onder de categorie verleiding valt en ik ga 

er voor. De liefde sla ik gemakshalve even over. Het zou maar een verkeerde indruk 

wekken. Ik heb gerookt. Niet één sigaret per dag, niet één pakje shag, maar anderhalf. Als 

ik een glas wijn drink, dan krijg ik pas echt dorst. Heel gezellig, al deelt mijn Marjolijn 

die mening niet altijd. Het zijn maar voorbeelden. Vooral dat roken is heel dom en heb ik 

al vele jaren achter mij gelaten. Dat wijntje is hardnekkiger. Enfin, een mens moet iets. 

 

Ik heb het ook met andere dingen. Als ik beloof wat liedjes uit te zoeken voor één of 

ander optreden tussen de schuifdeuren, dan stop ik niet bij vijf. Mijn medemuzikanten 

kunnen dan al snel een keuze maken uit twee tot drie uur repertoire. Als ik toezeg wat 

recepten te verzamelen voor iemand die op kamers gaat wonen, dan ligt er ongewild een 

compleet kookboek met tips en uitleg over de bereidingswijzen voor hem of haar klaar. 

Als Marjolijn mij vraagt om wat lekkere hapjes in te slaan voor het bezoek van die 

avond, dan eten we de rest van de week nog lekkere hapjes. Het is niet anders. Het is de 

aard van het beestje. 

 

Ik weet het allemaal wel, maar wat doe je eraan? Ik heb niet voor niets een 

afweerstoornis. Ik kan niet afweren. Uitdrukkingen als ‘de boot afhouden’, ‘pas op de 

plaats maken’ en ‘even in zijn achteruit’ zijn mij vreemd. Hoewel, als de 

luchtvochtigheid hoger wordt, dan is er geen keus. Diezelfde afweerstoornis heeft 

namelijk geleid tot een verminderde longcapaciteit. Bij een hoge luchtvochtigheid krijg ik 

het benauwd en loop ik tegen mijn eigen muren op. Ik houd van mooi weer, de zon en de 

zomer, maar houden zij ook van mij? Dat zit ik te overpeinzen als ik in mijn tuin 

verkoeling zoek onder de enorme parasol die wij rijk zijn. Inderdaad, zelfs de parasol is 

overdreven. Enfin. 

 



Houden de zon en de zomer van mij? That’s the question. Ik kan het ze niet vragen. Ik 

moet het afleiden uit hun gedrag. Ik kom er net één-twee-drie uit. Misschien dat een glas 

koele, droge witte wijn helpt om mijn gedachten te ordenen. Ik neem mij voor het rustig 

aan te doen. Daar ben ik goed in, in mij dingen voornemen. Dat kan ik als geen ander. Ik 

doe eigenlijk niet anders. Houden de zon en de zomer van mij? 

 

Mijn gedachten dwalen af van de vraag. Nu ik eenmaal rustig zit en feitelijk niets om 

handen heb, geven mijn hersens vrij baan aan al de gedachten die in mij opborrelen. ‘Van 

de hak op de tak’ is een uitdrukking die onder deze omstandigheden juist uitstekend bij 

mij past. Dwars door alle onderwerpen die ik nog moet afronden, schieten nieuwe ideeën 

als onkruid omhoog. Er zitten hele leuke tussen. Wel veel werk, besef ik meteen, maar 

gaaf. Ik begin mijzelf zowaar enthousiast te maken. Het liefst zou ik nu meteen… 

 

Het drukkende weer houdt mij op mijn plaats. Nu niet. Veel te benauwd. De wijn 

verdampt waar ik bij zit. Ik moet nog vlug zijn. Terwijl ik naar de keuken loop om mij 

een nieuw glas in te schenken, weet ik opeens het antwoord waar ik naar zocht. 

Natuurlijk houden de zon en de zomer van mij! Hoewel het tegendeel de schijn ophoudt, 

realiseer ik mij dat ik eindelijk de tijd heb gevonden om productief te zijn. Geen betere 

voedingsbodem voor nieuwe ideeën en plannen dan ledigheid. Wat zou ik zijn zonder 

nieuwe ideeën en plannen? Een zielig hoopje mens immers? Ik zou me zomaar eens een 

patiënt kunnen gaan voelen! Stel je voor! 

 

Ik besef dat ik het er van moet nemen. Zo’n kans krijg ik met het Nederlandse klimaat 

niet snel weer. Ik zak heerlijk onderuit. Aan het werk! 

 

 

 


