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1.Ongeluk is ook een soort geluk 
We willen vandaag te gelukkig zijn, maar wie wordt daar beter van, behalve dure 
specialisten? Problemen worden te veel gemedicaliseerd, we moeten ons geen ziektes 
laten aanpraten. Psychiaters zouden nu zelfs het rouwproces als een ziekte behandelen. 
Dat is toch een mensenrecht! 
Ik las laatst dat een vrouw zich in 45 operaties wilde laten modelleren naar haar grote 
voorbeeld. Wel, ik kan me niet voorstellen dat die vrouw er ook maar een beetje 
gelukkiger van geworden is. Leg je neer bij wie je bent en hoe je eruit ziet. Ik word daar 
alvast vrolijker van. 
 
2.Draag dure schoenen, maar koop ze in ‘de solden’ 
Schoonheid zit zowel in grote en kleine dingen en hoeft vooral niet duur te zijn. België is 
volgebouwd met misselijkmakende lelijkheid, onze scholen zien eruit als gevangenissen. 
De generaties voor ons hebben het verpest, het is nu aan ons om er op onze manier iets 
aan te veranderen.  
Gebruik tafellinnen in de refter van een school, koop schoenen van Jay en Weston in de 
solden, let op de kleur van je sokken. Ik heb de gewoonte altijd in de spiegel te kijken 
voor ik de deur uitga. IJdel? Het is gewoon prettig om er goed en opgeruimd bij te 
lopen. 
 
3.Zeg nooit dat je te weinig tijd hebt 
Elke dag bevat evenveel uren, of  het nu die van Leonardo da Vinci, Lionel Messi, 
Stephen Hawking of  de jouwe is. Zeg dus niet dat je het te druk hebt, want dat geeft 
gewoon blijk van een gebrek aan competentie.  
Ik ken een gezin met acht kinderen waarvan de ouders hun leven zo goed georganiseerd 
hebben dat je er jaloers op zou zijn. Terwijl sommige kinderloze koppels nergens tijd 
voor hebben.  
Kiezen is verliezen, ja, maar soms is het gewoon noodzakelijk om te verliezen, want je 
kunt het toch niet allemaal hebben. Ik heb op een bepaald moment besloten halftijds te 
werken en daar ben ik zeer tevreden van.  
Lous-Paul Boon zei op zijn vijftigste dat hij enkel nog zou doen wat hij belangrijk achtte. 
Heel terecht, vind ik. 
 
4.Wees nuchter voor je een tattooshop binnenstapt 
Sommigen doen dingen zo impulsief  en ondoordacht dat ze plots een hoop sterren op 
hun gezicht hebben staan. Anderen zijn dan weer zo beredeneerd dat ze nooit een tattoo 
zouden laten zetten. Ik behoor tot die laatste categorie. Het beste is om tussen beide in 
te zitten, denk ik: een bescheiden tattoo op je enkel bijvoorbeeld. Soms wou ik dat ik wat 
impulsiever was, dat ik een tattoo had. Ik zal ook niet gauw op Facebook mijn gal 
spuiten.  
Ik ben wel een keertje impulsief  geweest toen ik op vijf  minuten een geweldig duur, 
zijden pak kocht. Eén keer heb ik het kunnen dragen. Ik heb de slechte gewoonte 
pennen in mijn borstzak te stoppen. 



 
5.Er gaat niets boven een dag van sierlijke verveling. 
We zouden ons allemaal eens wat vaker moeten vervelen. Als kind deden we dat 
onbekommerd, maar eenmaal volwassen voelen we ons schuldig, is verveling vervelend 
en deprimerend. 
Er is ook geen tijd meer voor, door al die afleiding van sociale media. Ik doe geen tiende 
van wat sommige vrienden op Facebook zeggen te doen. Maar ik vind dat ook niet 
abnormaal. Verveling is onschuldig en noodzakelijk. De ‘windstilte van de ziel’, zei 
Nietzsche. 
Twee keer per jaar verblijf  ik in een abdij, bij monniken, waar ze spreken van ‘schuldige 
traagheid’. Ik noem het ‘sierlijke’ verveling: je vervelen zonder schuldgevoel. Dan komt 
er veel naar boven, als was het meditatie. 
 


