
hebben: ben ik wel slank genoeg, hoe staat het met mi n 
adem in de ochtend, en wat als hi  opeens het grote licht 
aan doet of ik een grote boodschap moet?
En nu dan? Nu is het augustus en zi n we twaalf weken 

erder. We slapen niet meer in een hotelkamer, maar ge-
oon bi  mi  thuis, waar we ook samen werken, koken 

en eten, en doodmoe in de bank ploffen om De Slimste
Mens te ki ken (ik met tv bril). Ik hou mi n buik niet
meer in, hi  ki kt niet meer alleen vol bewondering naar 
me en het is slechts een kwestie van ti d voor een van 

ons twee een eerste scheet e laat in het bi zi n van de 
ander. Kortom, die aanstellerige 24/7 verliefdheid is 
godzi dank voorbi . Maar o... wat ben ik in de wol-
ken als hi  in zi n nieuwe overhemd de trap af komt,
een post-it met ‘gereserveerd’ op ‘zi n’ kussen heeft 
geplakt, het deurt e van mi n vriezer repareert of met 
een ongensachtige gri ns vraagt of ie na het verschi -
nen van deze column eigenli k nog wel gewoon over 
straat kan. ‘Ja, hoor schat. Kan prima!’•
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Natasja Bijl is journalist en maakt items voor onder andere Marie Claire, Bol.com, YogaMagazine en ANWB. Me  
haar online cursus Hoe kom je in de media? leert Natasja ondernemers dat media-aandacht geen toeval is, maa  
een plan.
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Het leven is als een reis. Een reis met een rugzak op 
je rug. Wegen die goed begaanbaar zijn, wegen die 
wat extra aandacht vragen. Jij die op moet letten 
hoe je loopt. Heb je nog eens flink wat obstakels te 
overwinnen om niet languit op je bek te gaan. Om 
nog niet te spreken over het weer, die jouw reis kan 
belemmeren. Ongeacht van welk weertype je houdt. 
In ons kikkerland voelen we ons unaniem gesteund 
als we eens lekker kunnen zeiken over het weer. 
Want zeg, halleluja wat regent het toch vaak. Al die 
files en de treinen die niet rijden bij één blaadje op 
de rails.

SECOND LOVE
Wanneer ik op een verjaardag ben alsof we een 
kringgesprek in de klas hebben, met in mijn linker-
hand een glas rode wijn en ik eruit gooi dat onze 
belofte ‘tot de doodt ons scheidt’ niet anno nu vindt 
barst de kritiek los. ‘Liever dat dan meerdere man-
nen hebben gepasseerd. De gedachte is toch mooi.’ 
Ja hé, de gedachte is mooi, maar wat betekenen de 
woorden als de inhoudt leeg is? Begrijp mij niet ver-
keerd, ik pretendeer hier niet te moeten scheiden. 
Wel dat er gesproken gaat worden over dat wat zich 
écht achter gesloten deuren afspeelt. Dat één op 
de drie huwelijke strand met kinderen, is naar mijns 
inziens niet zo gek als we pas spreken over scheiden
wanneer het verkoopbord in de tuin staat. Waar ben 
je elkaar uit het oog verloren? Toen hij opperde een 
second love te willen, omdat hij de seksuele aantrek-
king mistte en intimiteit immers al jaren zoek was. Jij 
schrok. Kook ik zo slecht ging er door je heen? Geef 
ik hem echt te weinig aandacht? Zal hij zijn ‘papa-
dag’ een gedoe vinden? Zal het helpen als hij vaker 
met zijn vrienden op pad gaat? Ik kan hier niet met 
mijn vrienden over spreken om nog niet te denken 
wat mijn ouders ervan zullen vinden. Een second 
love zal echt het laatste zijn wat zij als conservatieve 
denkers zullen accepteren.

‘DAT ÉÉN OP DE DRIE HUWELIJKEN 
STRAND MET KINDEREN, IS NAAR 
MIJNS INZIENS NIET ZO GEK ALS WE 
PAS SPREKEN OVER SCHEIDEN 
WANNEER HET VERKOOPBORD IN 
DE TUIN STAAT.’

Ben ik mijzelf verloren? Wat wil ik eigenlijk? Zou ik 
het erg vinden als er een second love in ons leven 
komt? De magie is al jaren weg en het gras bij de 
buren lijkt altijd groener. En misschien is dat ook 
wel? Waar ben ik hem verloren dat we nu op het
kruispunt staan van scheiden of doorgaan. Op de 
weg van doorgaan liggen immers vele obstakels. 
Waarom is ons pad der liefde gekruist? Wat heb ik 
hieruit te leren? Wat is onze gezamenlijke bestaans-
geschiedenis? Welke ballast van vroeger zit nog
in mijn rugzak? 

LOPEN MET EEN RUGZAK
Als we onszelf eens de tijd geven los van elkaar 
te onderzoeken wie we echt zijn. Welke unieke 
bijzondere en mooie herinneringen je in je rugzak 
meedraagt. Welke normen en waarde vind je ertoe 
doen? Wat vind jij nou echt? Dat de relatie begon 
op ons zestiende wanneer het leven nog gevierd 
werd met een glas wijn in je linkerhand en een siga-
ret rechts. Zijn wij een gezamenlijk pad gaan bewan-
delen. Het pad dat ik tot dan alleen had opgebouwd 
heeft zich verder tot één vermengd. Wie zijn wij nog 
los van elkaar? De rugzak die ik nu draag, is dat mijn
rugzak of is dat onze gezamenlijke rugzak? >



Zij herinnerde mij dat je eigen gedachtes de groot-
ste gevangenis zijn en dat de sleutel in je zak zit. Het 
lef om risico’s te nemen. Want als ik had geluisterd 
naar al die goed bedoelde adviezen, zat ik nog 
steeds op een werkplek die mij uitputte en diepon-
gelukkig maakte. De mogelijkheid om jezelf los te 
maken van oordelen en je onschuld op te eisen 
terwijl je jezelf leert accepteren en leert houden 
van wie je echt bent: menselijk, niet perfect en één 
geheel met alles wat is.

LIEVER VRIJ
De volgende keer bedank ik vriendelijk voor een 
verjaardag die gevierd wordt in een kringetje en 
gaat over de buurman van de vriendin van de tante 
van Chantal. Hou ik niet minder van hen. Luister ik 
naar mijn innerlijke kompas. Worden ik, en jij een
fijner mens van. Maakt de wereld een stuk mooier. 
Overleef niet het leven, want vier het. Ga die ob-
stakels op je weg met al je liefde aan. Houd jij jezelf 
gevangen in een heilig huisje of ben jij Liever Vrij? •

Als expert op het gebied van heilige huisjes, heb 
je geluk dat je dit nu leest. Voor je het weet had ik 
het onderwerp even geparkeerd en was ik er later 
op terug gekomen. Of niet. Onze werkplekken zijn 
net als ons huwelijk. Je gaat een commitment aan. 
En daar waar we bang zijn dat het ook maar iets 
verkeerd zal gaan, bouwen we veiligheid in. Een 
extra protocol. Zoals dat ook voor het schoolsys-
teem geldt. Angst is onze graadmeter om veilig-
heid in te doen bouwen.
Je raakt uitgeput. Je bent moe. Geen zin meer in 
je werk. De magie in de relatie is zoek. De moet-
jes op je to-do lijst worden afgestreept en jij raakt 
verder verwijderd van dat wat jij écht wilt doen en 
creëren hier in het leven.

ZOEK DE MAGIE WEER OP
Laten we alsjeblieft teruggaan naar daar waar we 
elkaar écht ontmoeten. Vanuit ons hart. Ik kijk jou 
aan en zeg jou: 'Dank je wel dat je er bent.' Jij 
kan de wereld een beetje mooier maken als je 
stopt met denken en gaat ervaren waar jouw hart 
echt naar verlangt. Carolien is daar een prachtig 
voorbeeld van. Zij raakt precies dat waar je hart 
sneller van gaat kloppen en je de liefde door je 
lijf voelt stromen. Zij verbindt, inspireert en deelt. 
Daar waar zij haar heilige huisjes heeft laten vallen 
en leeft vanuit liefde en vertrouwen.
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'DAAR WAAR WE BANG ZIJN DAT HET OOK 
MAAR IETS VERKEERD ZAL GAAN, BOUWEN 
WE VEILIGHEID IN.'

'LEER HOUDEN VAN WIE JE ECHT 
BENT: MENSELIJK, NIET PERFECT EN 
ÉÉN GEHEEL MET ALLES WAT IS.'


