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Het lijkt een eeuwigheid. Een zomer, 
herfst, winter, lente, weer een zomer, 
een herfst en nu weer een winter. Ik ben 
herstellend, sinds de zomer voelt dat zo, 
het gaat vooruit, maar god wat duurt het 
lang en wat gaat het langzaam. 

ond mei 2016 
begon het mis te 
gaan. Ik had topja-
ren achter de rug 
waarin ik werk op 
werk gestapeld had, 

vanaf het moment dat mijn kinderen 
naar de middelbare school gingen en 
ik, al lang alleenstaande moeder, meer 
ruimte kreeg. Had ik daarvoor maar 
parttime gewerkt, nu vulde mijn agen-
da zich tot zo’n zestig uur per week. Ik 
werkte als drama-docent in twee kleine 
dienstverbanden en freelance als do-
cent, regisseur, schrijver, presentatrice, 
interviewer, soms als trainingsactrice. 
Zei ja op alles. Uit angst voor armoe-
de, om kansen te grijpen, deuren te 
openen, ervaring op te doen, vanwege 
het netwerk of uit fear of missing out. 
De mooiste opdrachten kwamen als 
laatste, als mijn slordig ingevulde klei-
ne agenda al overvol was, ik krabbelde 
ze er bij. Klussen belandde in avonden, 

weekenden en vakanties. Te mooi om 
te laten gaan. Een leven van deadline 
naar deadline. Tijd om mijn huishou-
den te doen was er amper, ik deed al-
leen het hoogstnoodzakelijke. Tijd om 
mijn boekhouding te doen was er niet 
meer, waardoor de belastingaangifte 
een jaarlijkse paniekklus werd. E-mai-
len, het nakijken van verslagen en het 
voorbereiden van lessen verschoven 
naar de randen van de nacht, voor de 
kinderen wakker werden en na mijn 
laatste avondcursus. Een privéleven 
had ik niet. 

IK BESCHOUWDE MIJN WERK ALS 
MIJN HOBBY EN MIJN CURSISTEN 
EN COLLEGA’S ALS MIJN SOCIA-
LE CONTACTEN. Vaak fijne mensen 
gelukkig. Voor vrienden en familie had 
ik helaas geen tijd, tenzij bij mij thuis 
in het weekend als mijn kinderen er 
waren, of als publiek bij een voorstel-
ling of talkshow. 
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Mijn geliefde, die in Noord-Noord-
Holland woont, kwam ieder weekend 
en alle vakanties bij mij. Hij ging mee 
naar mijn werk om me te kunnen zien. 
Als cameraman van de talkshow, als 
productieassistent van een kerstvoor-
stelling, als floormanager bij een debat, 
als klankbord voor alles. Hij ging shop-
pen met mijn dochters, bracht mijn 
zoon naar het station, deed boodschap-
pen en kookte terwijl ik werkte. Hij 
redde me als alles mis dreigde te gaan. 
Hij klaagde wel dat ik teveel werkte. Ik 
had daarop geen antwoord en werkte 
door. Genoot van de adrenaline, de 
uitdagingen, de bloei. 

ALLES LEEK ELKAAR TE VOEDEN, IK VOELDE 
ME SCHERP EN IN MIJN KRACHT. Wel moest 
ik constant van pet wisselen, van lerarenopleider 
naar cabaretregisseur, van talkshowhost naar docent 
improviseren in het Frans, van trainingsactrice naar 
clownsdocent, van schrijvend journalist naar schrijfdo-
cent met kinderen, van debatleider naar regisseur van 
vitale- en helemaal niet meer vitale ouderen. Ik bracht 
het samen onder de noemer mensen en verhalen. Met 
nieuwsgierigheid en ontmoeting als grootste drijf-
veer en veiligheid en plezier als basisvoorwaarden. 
Ik werkte ’s ochtends in Tilburg (ontbeet in de auto), 
reed naar Den Bosch (sliep even op de achterbank van 
mijn busje bij de Gamma), terug naar Eindhoven (at 
artikelen lezend) en ging dan les geven in de stad. Als 
ik het wel eens veel vond dacht ik aan de minister van 
Buitenlandse Zaken. Die werkte harder. 
Wat ik me pas later bedacht is dat die waarschijnlijk 
beschikt over een secretaresse, chauffeur, huishoude-
lijke hulp, au pair, privékapper, klusjesman, tuinman, 
adviseurs en ander ondersteunend personeel. 
Het ging goed tot er gedoe kwam bij een aantal werk-
gevers, ik voelde me als loyale harde werker verraden, 
onveilig, niet gezien, niet gewaardeerd, niet gesteund. 

De ballon liep leeg en ik ging 
onderuit. Ik had hartkloppin-
gen, werd angstig wakker in de 
nacht, was bang om dood te 
gaan. Ik kreeg blaasontsteking, 
mijn uitstrijkje was fout, mijn 
schildklier ontregeld, ik kreeg 
heftige griep. Ik voelde me 
continue koortsig. Mijn hoofd 
deed zeer. Mijn nek, mijn 
onderrug, mijn gewrichten, 
mijn pezen, mijn spieren deden 
zeer, mijn arm viel uit. Ik kon 
niet meer tegen prikkels, niet 
meer tegen praten, niet meer 
tegen muziek, niet tegen twee 
geluiden door elkaar. Niet 
tegen vragen, tegen moeten, 
tegen willen. 

MIJN HOOFD WAS VOL 
ZWAAR WATER, DE WOOR-
DEN EN NAMEN WAREN 
KWIJT. 

Ik leefde van 
deadline naar 
deadline
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MIJN HAPTONOME LEERDE ME MIJN ANTENNES 
WEER NAAR BINNEN RICHTEN. Ze gaf raad op mijn 
meest concrete en mijn meest metafysische vragen. Ze 
leerde me een van meester op leerling overgedragen yoga-
gebed, dat ik sindsdien ’s ochtends en ’s avonds doe, waarin 
ik schoonmaak en afstem op de aarde, de hemel en mezelf, 
voor ik de dag in stap of me te rusten leg. Ik leerde medi-
teren. Danken en steunvragen. Hardlopen ging niet meer 
wegens een knie- en voetblessure, Pilatuslessen volgen 
was onmogelijk, maar thuis kon ik de oefeningen die ik 
geleerd had doen. Zo sterkte ik in rust mijn lichaam, heel 
langzaam, zonder forceren. Ik wandelde op voorschrift 
van de arbo-arts een dagelijks rondje door het park achter 
mijn huis, langs het hondenveldje en de rivier, vaak trager 
dan traag, langs de snelweg en onder opstijgende vliegtui-
gen, maar ik zag de schoonheid van de seizoenen; ik zag 
de bomen, alle wondermooie variaties groen, konijntjes 
die wegsprongen in het struikgewas, ik hoorde de vogels 
zingen, groette de hondenuitlaters in deze anonieme wijk. 
Ik ademde. En ik las. Ik had honger, een honger van jaren, 
ik las het ene boek door het andere: Etty Hillesum, Mura-
kami, Lindgren, Palmen, Wolkers, ik ontdekte poëzie, ik 
vulde mij met woorden, met adembenemende zinnen die 
ik door alle dufheid heen soms drie keer opnieuw moest 
lezen om ze te veroveren, maar ik las. 

EN IK SCHREEF. IK WOU VERTELLEN. HET MOEST 
ER UIT. IK ZAG MIJN VERLEDEN, MIJN GEVECHTEN, 
MIJN PIJN, MIJN KRAMPEN, MIJN VERDRIET, HET 
NIET GEGREPEN GELUK, HET GEGREPEN GELUK, 
HET VERGANE GELUK. Ik keek angstig vooruit. Soms 
was ik wanhopig. Er waren strenge stemmen. Procedures, 
protocollen en dreigende scenario’s. Een arbo-arts zonder 
empathie of contactuele vaardigheden maar met een ver-
nederende, autoritaire aanpak. Die tegen de consensus van 
psycholoog en werkgever in me wilde verplichten tot te 
vroeg teveel, opgejaagd door quota en statistiek, niet meer 
in staat mij te zien en te horen. Hoe machteloos en onveilig 
kun je je voelen, in dat grote gevecht om beter te worden 
en het anders, beter te gaan doen. In proportie, in balans, 
dus minder werken en anders werken, meer laidback, 
minder adrenaline, meer privéleven, niet meer gedreven 
door angst en moeten, het genieten en rusten niet pas na 
een toekomstig pensioen maar nu.

Ik werk weer half. Ik heb veel ge-
leerd. Er zijn dingen die beter gaan 
dan ooit en er zijn dingen die ik 
niet meer moet willen. Van andere 
mensen die een burn-out hadden 
hoor ik dat de nasleep jaren kan 
duren. Soms niet meer over gaat. Ik 
hoor talloze verhalen van mensen 
die hetzelfde overkwam. Die er 
nog middenin zitten. Het lijkt een 
epidemie, de beroepsziekte van 
onze tijd. Volgens het CBS lijdt 14 
% van onze beroepsbevolking aan 
burn-out gerelateerde klachten, en 
dat zal alleen maar toenemen. 

WAAROM MAKEN WE ONSZELF 
EN ELKAAR ZIEK? Waarom willen 
we steeds maar meer? Waarom 
moet de lat zo hoog? Waarom 
willen we op alle terreinen van ons 
leven presteren, ons zo bewijzen? 
Zoveel bordjes in de lucht houden? 
Constant multitasken? Een nog 
enerverender tweede leven leiden 
op social media? Waarom die fear 
of missing out? Waarom is er zo’n 
overwaardering van activiteit en 
zo’n onderwaardering van passi-
viteit? 

WAAROM WETEN WE NIET 
MEER HOE WE MOETEN ADEM-
HALEN, UIT HET RAAM STA-
REN, DAGDROMEN, DINGEN 
DOEN ALLEEN MAAR OMDAT 
ZE FIJN ZIJN? 
Waar is ons vermogen tevreden te 
zijn met niets? Stil te zitten op een 

kussen? Gelukkig te zijn in onze 
achtertuin? Ik ken een man die 
zijn vrouw en kinderen veilig-
heid wilde geven, een dak boven 
hun hoofd. Ze woonden in een 
gigantische villa met oprijlaan, met 
een camarabeveiligde poort tussen 
rododendrons, een eigen manege, 
eigen ven en grote auto’s in de 
tuin. Wanneer is het genoeg? Ik 
ken een vrouw van wie de moeder 
net is overleden na een intensief 
ziekbed. Het ouderlijk huis moet 
leeg en verkocht, ze is overvallen 
door de heftigheid van de rouw en 
wil eigenlijk alleen maar huilen en 
zich oprollen op een veilige plek. 
Maar haar baan is veeleisend en ze 
moet door. Waarom is er geen tijd 
voor rouw? Voor scheiding? Voor 
mantelzorg? Voor geboorte en 
gezinsleven? 

WAAROM IS ER GEEN FLEXI-
BILITEIT VOOR LEVENSFASEN 
DIE MEER OF MINDER RUIMTE 
GEVEN OM TE WERKEN EN 
PRESTEREN? Waarom geef ik les 
aan zieke studenten in HBO’s die 
niet thuis durven blijven omdat 
door achterstand en inhaallessen 
de belasting ondoenlijk wordt? 
Waarom zijn ze bijna altijd moe? 
Waarom branden we onszelf en 
elkaar op in een steeds hogere 
versnelling? 

VOOR WIE? VOOR WAT? 
WAT IS DE WINST?

ANDERE MENSEN SPRAKEN ME AAN UIT EEN 
WERELD VAN VROEGER, ALS DOOR EEN HAAI-
ENAQUARIUMRUIT VAN LUCHT. Ik was vlak. Ik 
kon niks hebben. En bovenal was ik moe, moe, moe, 
moe tot in mijn botten, moe als ik wakker werd, moe 
als ik ging rusten, moe aan tafel tijdens het eten, moe 
als mijn kinderen het met elkaar wél gezellig hadden, 
moe als ik met mijn lief naar een mooie voorstelling 
ging kijken. Ik hing op zijn schouder. Ik verlangde 
naar een kloostercel.
Ik nam een parttime sabbatical bij één werkgever 
maar bleek burn-out en stortte steeds meer in, met 
de gedachte dat ik na een beetje rust wel snel weer 
op zou knappen en er weer zou staan. Als de lente 
kwam met langere dagen. Als de zomer kwam met 
zijn warmte. Ik ging naar de huisarts, naar het lab, 
naar het ziekenhuis, naar een loopbaancoach, een 
haptotherapeut, twee arbo-artsen en een psycholoog. 
De een zei dit, de ander zei dat. Ik moest doseren, ik 
moest meer rust, ik moest helemaal niets meer, ik 
moest meer activering. Ik moest leuke dingen doen. 
Ik moest verplichte dingen doen. Ik moest wandelen. 
Ik moest weer naar mijn lichaam leren luisteren. Ik 
moest maar een paracetamolletje nemen. Ik moest 
maar antidepressiva nemen. Maar ik was niet depres-
sief. Ik moest me weer leren voelen.

JARENLANG HAD IK OP ADRENALINE GELEEFD. 
DE ENE ACTIVITEIT MET DE ANDERE AFGE-
WISSELD IN PLAATS VAN MET RUST. Ernstige 
roofbouw gepleegd. Mijn lichaam kon niet meer tot 
rust komen. Mijn hormonen waren totaal ontregeld. 
Mijn lichaamsspanning te hoog, mijn weerstand te 
laag, mijn hersens verlamd, mijn gevoelens volledig 
uit proportie. 
Mijn lichaam überhaupt voelen was een hele opgave. 
Het herkennen van een grens ondoenlijk, ik was 
zo gewend er overheen te gaan, te leven uit reser-
ve-energie. De man met de hamer werd mijn nieuwe 
huisgenoot, genadeloos. Als hij toesloeg kon ik niets 
meer. Heel langzaam leerde ik naar hem luisteren. 
Mijn geliefde ook. Plaats rust, loslaten, accepteren. 
Supereng. De enige optie.

De man met 
de hamer werd 
mijn huisgenoot


