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Chaos 

Halverwege de trap naar boven vraag ik mij af waarom ik mij op de trap bevind, op weg 

naar boven. Herkent u dat? Totdat ik weer beneden ben, dan herinner ik mij wat ik boven 

wilde doen. Enfin. Zo maak ik mijn eigen leventje drukker dan het had kunnen zijn. Als 

ik nou maar eens eerst goed nadacht. 

Zo neem ik mij al geruime tijd voor om efficiënt te lopen. Dat wil zeggen, als ik iets naar 

zolder breng moet ik alvast bedenken wat van boven ik binnen afzienbare tijd beneden 

nodig zou kunnen hebben. Begrijpt u? En dat neem ik dan op de terugweg mee, dat 

scheelt een keer traplopen. In het algemeen gaat dat best goed, zolang er maar geen 

onverwachte dingen gebeuren. Maar ja, hoe krijgt iemand dat voor elkaar? Mij lukt het 

niet, hoezeer ik ook mijn best doe. Juist bij de spontane invallen gaat het vaak mis. 

Impulsiviteit kost dan extra energie. En ja, ik ben dan wel longpatiënt, maar dat neemt 

niet weg dat ik van alles wil ondernemen, dat ik gauw enthousiast te krijgen ben voor 

van-alles-en-nog-wat en dat ik bovendien geen ‘nee’ kan zeggen. Vooral dat laatste. 

Ik ken overigens best veel mensen die ‘nee’ kunnen zeggen. Ik ontmoet ze doorgaans als 

ik iets van hen gedaan wil hebben. Het zijn mensen die hun leven op orde hebben en een 

overzichtelijk bestaan leiden. Een beetje saai wel. Zou ik met hen willen ruilen? 

Ik hoef er niet lang over na te denken. Nee! Ik laat me nu eenmaal graag verrassen. En al 

die extra energie die dat van me vraagt, dat is juist goed. Hoe meer beweging, hoe beter 

het met me gaat houd ik me voor. Een voorspelbare wereld is niet voor mij weggelegd en 

daar ben ik blij om. Het is een kwestie van niet nadenken over wat er allemaal nog 

gedaan moet worden, maar gewoon ergens aan beginnen en doorgaan. Zolang ik mij 

concentreer op waar ik mee bezig ben, heb ik geen tijd om te piekeren. Want dat ben ik 

ook, een piekeraar. Dat dan weer wel. Met druk zijn voorkom ik dat ik sombere 

gedachten krijg. Die liggen namelijk op de loer sinds mij bekend is dat ik begonnen ben 

met aftakelen. Want zo voelt dat soms, als longpatiënt. 

Maar daar is nu geen tijd voor. Sinterklaas is in het land, met al zijn Pieten. Dat betekent 

kadootjes kopen voor de kleintjes, gedichten schrijven voor de groteren en vooral diep 

nadenken over wie wat eventueel zou kunnen willen hebben. Want eigenlijk heeft 

iedereen al meer dan genoeg. Een luxeprobleem, dat desalniettemin toch wel degelijk een 

probleem is. En dat is nog maar Sinterklaas. Zijn collega is zijn koffers al aan het pakken 
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en legt de teugels voor de rendieren klaar. We zullen dus alvast moeten nadenken wie we 

uitnodigen voor welke kerstdag en vooral wat we hen dan zullen voorschotelen. ‘Hebben 

ze dat vorig jaar ook al niet bij ons gegeten?’ weet mijn vrouw Marjolijn altijd mijn 

culinaire voorstellen te torpederen. Vaak heeft ze echter wel gelijk. Ik ben te chaotisch 

om al die details te onthouden. Ik vind het ook niet belangrijk. Wat vorig jaar smaakte, 

lust ik nu ook wel. Dat zal voor familie en vrienden niet anders zijn, denk ik dan. Maar 

vrede op aarde, dus verzin ik iets anders. Voor haar welbehagen, zeg maar. 

En ook voor onder de kerstboom moeten kadootjes worden bedacht. Volgens Marjolijn is 

dat een stuk gemakkelijker, omdat die iets groter mogen zijn. Natuurlijk. Ik heb iets 

belangrijks gemist, denk ik. Ik richt me dan ook maar vast op de jaarwisseling. Ik ben nu 

toch bezig. Over vuurwerk hoef ik niet meer na te denken - ik kom op oudejaarsavond 

niet meer buiten – maar binnenshuis zal er iets op tafel moeten staan. Iets waarmee we 

alle verbruikte calorieën van het voorbije jaar in één klap om zeep helpen, zodat we in 

2019 weer vol goede moed kunnen beginnen met afvallen. 

En dan heb ik het nog niet eens over alle dagelijkse beslommeringen die mij als huisman 

spreekwoordelijk van de straat houden. Het huishouden doen. De ramen binnen toch 

maar eens zemen om te kunnen zien of we nog overburen hebben. De vloer beneden 

dweilen. Het vrijwilligerswerk verrichten dat weliswaar een vrijwillige basis kent, maar 

niet vrijblijvend is. 

 

Terwijl ik dit stukje schrijf, blijk ik mij opeens halverwege de trap naar boven te 

bevinden. Geen idee waarom. Ik moet aan het liedje van Brigitte Kaandorp denken. Over 

het zware leven dat als een last op haar schouders drukt. Ik kan een glimlach maar 

nauwelijks onderdrukken. Maar de vraag blijft wat ik van boven wilde halen? Ik loop 

weer naar beneden en kruip achter mijn laptop. Waar ben ik gebleven? 

O ja. Voordat ik het weer vergeet. Ik wens u een hele fijne decembermaand, een veilige 

jaarwisseling en een 2019 waarin alles dat van waarde is u ten deel mag vallen. En 

daarbij denk ik dan niet aan aardse zaken, maar aan dingen die er toe doen. Liefde. 

Gezondheid. Een vrolijk gemoed. Enfin.  

Santé. 


