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de tegel

Alles komt
goed. Altijd

Neske Beks

Kijk, dat is nog eens een hoopgevend levensmotto.
“Helaas kwam de werkelijkheid het afgelopen jaar niet
overeen met deze spreuk. Ik heb echt een verschrikkelijk
jaar achter de rug. Het begon allemaal in de nacht van 1 no-
vember 2013 met een insluiping. Twee mannen drongen
’s nachts het huis vanmijn ex-vriend binnen, terwijl wij bo-
ven in bed lagen. Dat liep uiteindelijk goed af – ze leken
dronken, waren niet gewelddadig, hebben niks meegeno-
men en zijn door hem het huis uitgezet. Maar toch. Dood-
eng, natuurlijk. Elf dagen later kreeg ik een herseninfarct
met daar bovenop een bloeding.
Bij een bevriend stel – mijn oudste vrienden sinds ik in Ne-
derlandwoon –werd bij allebei de ziekteALS geconstateerd,
een hartsvriendin verloor haar hele familie in de MH17, en
andere vrienden werden ook ziek, sommigen stierven. En
dat allemaal in één jaar tijd. Ik denk nu: wanneer houdt het
eens een keer op? Echt, het was een krankzinnig jaar.”

Zeg dat wel. Vervloekt u nu uwmotto?
“Ik bennuwel zo ver dat ik aan eennieuwmotto denk.Mot-
to’s kunnen ook veranderen. Het zal in ieder geval een een-
voudig motto zijn. Ik kan het wel heel erg gaan zoeken in
diepzinnigheid, maar juist de eenvoud helpt mij om dingen
duidelijk te krijgen. ‘Er valt altijd iets te kiezen’, zouwel een

geschikte nieuwewijsheid kunnen zijn. Als er weer zo’n dag
komt waarop ik het aller-allerslechtste nieuws krijg, kan ik
immers twee dingen doen. Ik kan me laten meeslepen in
het negatieve of besluiten: ondanks alle verdriet kies ik
voor het lichte, het positieve, het licht. Dat viel niet altijd
mee afgelopen jaar.
Toch zegt er iets in mij dat ik mijn oude motto nooit achter
me moet laten. Ik vind dat ik altijd hoop moet blijven hou-
den. Positief moet blijven. Vertrouwen op een goede afloop.
De natuur helpt daarbij: lekker het bos in, of even naar het
water. Ik heb mezelf in alle ellende wel een blije hippiebus
cadeau gegeven met een houtkachel en een schrijftafeltje.
Het is mijn rijdende kantoormaar ik noem hetmijnVlucht-
bus VolMet Liefde.
Misschien dat ik volgend jaar op de motorkap schilder: alles
komt goed, altijd. Ja, daarom was – nee, ís dit mijn leven
langmijnmotto.”
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‘Na dit rampjaar zocht ik eigenlijk een nieuwmotto’

In De Tegel vertellen bekende enminder bekendemensen over hun levensmotto.


