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Het heeft zijn leven rondgemaakt, 
de eenzame lange voettocht naar 
Santiago de Compostela. Er was geen 
ontkomen aan geweest, hij móest een 
andere weg inslaan. Met berusting kijkt 
Kees nu terug op de weg die hij heeft 
afgelegd. Eindelijk heeft hij zichzelf 
teruggevonden. 

Ik parkeer mijn fiets bij Kees (70) voor de 
deur. De hond slaat al aan, de koffie staat 
klaar. We nestelen ons allebei in een stoel 
en Kees begint te vertellen. We pakken 
de draad weer op bij waar we vorige keer 
gebleven zijn. Jarenlang worstelde Kees 
met zichzelf. Hij vond zichzelf nooit goed 
genoeg, werkte hard, wilde altijd beter, 
voldoen aan alle verwachtingen. Een 
pleaser pur sang. Nu is het genoeg 
geweest. Het roer is om en het is tijd de 
balans op te maken. 

Oogappeltje
“Het begint - zoals zo vaak - in zijn 
jeugdjaren, met de opvoeding. Kees wordt 
geboren als jongste in een gezin met zes 
kinderen, als nakomelingetje enkele jaren 
na zijn zwaar gehandicapte broer Hans. 
Zijn moeder richt al haar verwachtingen 
en verlangens op Kees, hij is haar oog-
appeltje. Vader bemoeit zich nauwelijks 
met het gezin en Kees’ oudere broers 
en zussen zijn al zovele jaren verder, zij 
puberen, zetten zich af tegen moeder en 

willen hun eigen weg gaan. Het geeft veel 
spanningen in het gezin en Kees is degene 
die voortdurend een bemiddelende rol 
speelt. Hij probeert ruzies te voorkomen, 
leidt af, maakt grapjes, helpt moeder waar 
hij kan en hij gedraagt zich als het model-
kind. Op school gaat hij voor het hoogste 
cijfer, windt de meisjes zo om elke vinger, 
vindt een lieftallige vrouw en in zijn werk 
als fysiotherapeut heeft hij oog en oor 
voor elke patiënt. Kortom: de ideale zoon, 
partner en therapeut. Voor Kees is het 
echter nooit goed genoeg. Het kan altijd 
beter of nog toegewijder, hij zegt nooit 
nee en doet er nog een schepje bovenop, 
is altijd beschikbaar. 

Burn-out
Maar het put hem uit, de lat ligt te hoog. 
Kees overschat zichzelf, gaat over de 
schreef, zakelijk loopt het vast en er volgt 
een burn-out. Relatieproblemen, een 
zakelijk conflict, een rechtszaak en ten 
slotte een faillissement, alles tolt over 
elkaar heen. Kees voelt zich alleen en 
eigenlijk doodongelukkig. 
Alleen bij zijn broer Hans kan hij zichzelf 
zijn. Met zijn zware handicap heeft Hans 
beperkte verstandelijke vermogens, hij 
leeft bij de dag. Door de jaren heen zoekt 
Kees hem trouw op in de instelling waar 
hij inmiddels woont. Hans is altijd blij 
hem te zien, vraagt niks van hem en 
neemt hem zoals hij is. En nooit hoeft 
Kees zich beter of aardiger voor te doen 
dan hij zich voelt. Het pure en onvoor-
waardelijke van Hans emotioneert hem 
telkens weer. Voelde hij zich maar altijd 
zo geaccepteerd, gewoon zoals hij is, 
zonder streven en zonder masker…

Met de noorderzon vertrokken
Kees moet iets, dat voelt hij zelf ook wel. 
Het gaat niet langer zo. Hij besluit met 
vrouw en kind te emigreren en een nieuwe 
start te maken in Engeland. Hij bouwt 
er een nieuwe praktijk op en een nieuw 
sociaal leven. Ze redden zich, een tijd lang 
gaat het goed, maar toch liggen de oude 
patronen vervaarlijk op de loer. Pleasen 
en gepleased worden. De geschiedenis 

Ik heb mezelf weer teruggevonden
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herhaalt zich, Kees glijdt opnieuw af. Het 
willen voldoen aan een ideaalbeeld en 
altijd mooi weer spelen, breken hem op. 
Hij raakt zichzelf helemaal kwijt. Na 10 
jaar keren ze op hun schreden terug naar 
Nederland. 

Inkeer
Kees zegt zijn werk vaarwel en besluit 
een pelgrimstocht te gaan maken. Twee 
maanden trekt hij alleen te voet over 
lange eenzame wegen naar Santiago de 
Compostella. Los van alles heeft hij tijd 
om na te denken, afstand te nemen en 
gaandeweg durft hij onder ogen te zien 
waar het werkelijk om gaat. Eenmaal 
thuisgekomen voltrekt zich de ommekeer. 
Het voelt als een bewuste keuze. Hij 
gooit zijn please-gedrag overboord, laat 
verwachtingen van anderen los en bevrijdt 
zich van de knellende gedachten ergens 
aan te moeten voldoen. Het is wennen 
en gaat niet vanzelf. Sommige familie en 
vrienden haken af, zeggen de oude Kees 
te missen en hem niet meer te herkennen. 
Maar Kees zet door en voelt langzaamaan 
rust en een vredig gevoel in zijn leven 
komen. Met zijn vrouw vindt hij een 
nieuw spoor. 
Zijn broer Hans is overleden. Hij mist hem 
elke dag, maar de ontmoetingen blijven op 

zijn netvlies staan en helpen hem telkens 
opnieuw vooruit. Dat pure, zonder masker, 
recht uit het hart, dat heeft zo’n indruk 
gemaakt. En hij realiseert zich dat het 
erom gaat zichzelf helemaal te accepteren, 
mét alles wat achter hem ligt. Hij is een 
vechter en heeft weer vertrouwen.”

Al vertellend en terugkijkend op zijn leven 
realiseert Kees zich dat het allemaal niet 
voor niets is geweest. Hij kan het beter 
zien nu, zich erbij neerleggen hoe de 
dingen zijn gelopen. En hij voelt dank-
baarheid voor wat het leven hem gebracht 
heeft. Gaandeweg is hij tot het inzicht 

gekomen dat hij mag zijn wie hij is en dat 
is wel het grootste geschenk. Zijn verhaal 
is vastgelegd, in een boek dat hij nu kan 
sluiten.

Dit is een korte samenvatting van het 
levensverhaal dat Kees heeft laten 
optekenen. 

Gepubliceerd met zijn toestemming, 
namen zijn gefingeerd. Wilt u ook uw 
verhaal vertellen en vast laten leggen? 

Kijk dan eens op 
www.SchrijfatelierCaleidoscoop.nl


