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“Ben niet van plan mezelf te laten definiëren door de optelsom van de waarde die 

anderen mij toekennen binnen de subjectieve begrenzing van persoonlijke relaties.” 

- Heb je het weer?  

“Ja.” 

- Ik kan er niets mee. 

“Nou en? Ik ontleen mijn bestaansrecht niet aan de mate waarin jij mij van nut acht 

voor jou als individu.” 

- En nu in het Nederlands? 

“Je kiest er zelf voor om te pretenderen mij niet te begrijpen. Ik neem dat ter 

kennisgeving aan.” 

- Ja en nu?  

“En vervolgens ligt de toekomst onverminderd voor je als een ongeschonden maagd 

en kun je je wederom uitgebreid laven aan de oneindige mogelijkheden die het leven 

je te bieden heeft.” 

- Ja welke dan?  

“Jij kiest er zelf voor om het leven onaangeroerd op de plank te laten liggen alsof het 

niets anders mag zijn dan een mogelijkheid die in het verschiet ligt.” 

- Wat zou jij doen als jij mij was? 

“Geen idee, want ik ben altijd met mezelf bezig.” 

- Met jou is geen normaal gesprek te voeren. 

“Ik verantwoord mezelf aan niemand aangaande de wijze waarop ik een dialoog wens 

te voeren.” 

- Noem je dit een dialoog? 

“Jij zegt iets, ik geef antwoord. Ik zeg iets, jij geeft antwoord.” 

- Dat noem jij een dialoog?  

“Het gebeurt.” 

- Er gebeurt niets. 

“Niets is het begin van het oneindige potentieel vol mogelijkheden dat op elk 

soeverein individu ligt te wachten tot het wordt aangeraakt met een keuze.” 

- Jij maakt alles kapot. 

“En nu begint de openbare aanklacht tegen mijn karakter om de tijd te doden tussen 

besluiteloosheid en besluitvaardigheid.” 

- Kun jij nou nooit eens een keer op een normale manier met mij praten? 

“Ik neem de verantwoordelijkheid niet voor de keuzes die jij al of niet wenst te 

maken. Dat moet je zelf doen. Doe je niets, dan doe je niets. Doe je iets, dan doe je 

iets. Wat je ook doet: het is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid waarvoor jij de 

consequenties draagt.” 

- Ik mag geen fouten maken. 

“Nou dan maak je toch geen fouten? Dan stop je toch met jezelf saboteren?” 

- Waar en wanneer heb ik mezelf gesaboteerd dan? 

“Euh, toen je met je stomdronken kop vrouwen lastig viel?” 

- Jij hebt geen begrip voor mijn situatie. 

“Het is niet aan de wereld om jou te begrijpen. Het is aan jou om de wereld te 

begrijpen.” 

- Ja, jij hebt alle antwoorden. 

“Nee, jij weet al lang wat je te doen staat. Je laat de ongemaakte keuze rondslingeren 

tot een argeloze passant het voor je regelt.” 


