Cynth a (25) was als klnd erg bang en onzeker, Trldens haar studie kriigt ze
rneer zeLÍvertrouwen l\,4aar as ze na haar studie geen baan kan vnden,
verandert ze langzaam weer n het angstge knd van vroeger,
ij het leren van de zoveelste
Íeactie op mijn sollicitatiebrieven zinkt de moed mij in de

wn ner don 200 sollicibnes heeÍ inniddeb pldatsgetundenHekas moetcn tij u betichten dnt í,
bÍieÍ niet is geselecteerd. Onze keus is

De selectie

gewlle

op kaídidaten die qud er\urinsbeter pasJen in het Íu ctjeprafet
staat er in de e mail. Met een zucht
druk ik op delete. Hoe kom ik als
net afgestudeerde, zonder werkervaring, àan een baan? Is er iets mis
met nijn sollicitatiebrieven? Laai ik
niet genoeg van niin sterke kanten
Íaar voren komen in de brief? Is er

Ikbend

maanden aan het solliciteren.
Maanden waarin ik onruslig het in
lernet zil afte speuren en ongedLLldig
om d€ vrf minuten mijn e-mail check.
Mrn mobiel verlies ik gee. seconde
uit het oog. wmt stel dat ik word ge'
beld voor een sollicitatiegesprek. Zelfs
tijdens het douchen en op de wc ligt
nijn telefoon binnen handbereik. De
e'mails met afi{ijzingen delete ik zo
snel mogelijk en de afwilzingsbrieven

veÍdwijnen in de wilnisbak. Màar
echt verdwenen

zijÍ

ze niet.

Bij iedere

afwijzing brokkelt er een Íukje aÍ
van het zelÍvertrouwen waar ik zo
hard aan heb gewerkt. Is het allemaal

voor niets geweest? Denk ikàlleen
mÀar dat ik sterker ben geworden.
maarben ik eigenlijk nog steeds dat
onzekere neisje van vroeger?
"Vergeet het maar je kunt het toch

nlet'l

klink

de

íem un mrn vader

in mijn hoofd. Ik dacht dàt ik me
daarlan had losgenààkt. Dat ik nu
zelf in íaat was om !e bepàlen ofik
ieis wel ofniet ka.. Maar de laatsle
tijd hoor ik die stem steeds vaker
De stèm die mijhet gevoel geeft dat
ik het niet kan. Dat alles moeilijk is.
Te moeilijk voor mij. ulànt ik bereid
me nooit goed voor en ik begin altijd
Inet alles te làa!, !olgens mijn ladel

Wanneer ik vroeger ni)n huiswerk
niet snapte, slelde ik het heel lang uit
om miin vader om hulp te vragen.
want als ik het na de eeÍste ke€r uit
leggen niet b€greep, riep hij mereen:
"Snapje het nu nog niet? Ik leg het
je duidelijk uit, maar jij kunt het
En als ik het na lang uitstellen dan
toch aan hem vroeg, zei hijmeestall
"Daar koÍn je dus te laat mee.Ie had
het me veel eerder moeten vragen.
Nu heefthet geen zin meerom het
uit te leggen."

Dus vroeg ik hem maar niet meer
om raad. Hii heeft het altiid soed
bedoeld. Het was zijn manier om
mij te stimuleren en tebeschermen

niet.an de buit€nwereld te laten
zien.Ik steide me ondeÍdanig op tegenolervriendinneí

dragen. Ik durlde mezelf

en liet van aile kanten over

ne heen lopen.

Toen ik op mijn t'rintigste op kàmers ging, voelde ik
me in het begin toiaal verloren. Op het noment dat
ïrjn oudeF mU hreloeÍ mer her inrithren \dn n,in
studentenkamer zag ik het nog wel zitten.lk deelde eeD
verdieping met één ander meisje. Ze heette Beccaen ze
leekme best aardig. Maar toen ik nijn ouders die dag
uitzríaaide, wist ik me geen raad. Voor het eerst íond
ik op eisen beíen. Mijn ouders en vooràl mijn vader
hadden tot dan toe àlles voor mij geregeld en bepaald.
we1 zelf beslissen wat ik wilde en hoe ik iets
wilde? Die lrijheid beangsrigde me. Kon ik wel voor

Kon ik

"Hebjezin in macaroni? lkheb genoeg geÍnaakt", vroeg
Becca die alond aan mii.Ikdurlde haaÍ ni€t àan te klken,
want ik schaamde mevoor mrn trànen.
"Ja,lekker'l

"lk kan

z-ei

ik zàcht, terwLll ik naar buiten bleelkijken.

inje nieulve
' /e. Be.cr. "Kom \and\orid Élm kUkel br nri
r
op de kamer? wat voor nltns vind jijleuk?"
Toenzemijn tranei zag, was ze even stil. Die àvond liet
ik metroosten dooreen meisjedat ikamper kende. Ze
me voorstellen dat het even rlennen is

kamer

hadbegÍipvoormijn!€rdriet. DieeerÍena.hthielden

voor teleurstellingen. Maar daardoor
durfde ik uiteindelík nooit ergens
Àm te beginneD. lk had het gevoel
dat ik bij vooÍbaat al had gefaald. Ik
stond heel lang stil en ik durfde niet
echt te leven. Ik was baóg loor de
toekomst, bang voor het oDbekende.
En ik leefde heel erg in het verleden,

we meteen een filmmarathon. Ookal zat ikdevolgende
dag ontzeíend gaar in de cotlegebanken: er was iets in
mij ont$'aàkt. Het verleden leek nijlenler weg en de
toekomíkon me niets schelen. Stukje bijbeetje leerde
ik mezelikennen. Ik ontdekte dat ik veelmeer kon dàn
ik dacht en ik kwam erachter dat niet alles in één keer

ik hield krampachtig last aan mijn
kindertijd. De tijd waarln er voor
mijwerd gezorgd en waarin ikseen

Dankzil Becca leerde ik genieten van het motnent.

groteveranh{oordelijkheid hoefde te

'le moet toch

leren van le fouten', zei Becca vaak.

"Het heeft geen zin om je druk te maken over d€ to€komst.
Herenige wat telt is het Du. Wat gebeurd is,ls gebeurd
en wat nog gaat komen, weet niemandl'

!!^i!.l.rr.i I iijrt rÉn - :

oornraal. Dat praat je jezelf aàn. Het

serieus moet gàan werken, voel ik
tne weer net zo n groentje. Dewereld
van de werkende mensen is \oor mij
nog onbekend en lk merk dat dat
me toch weerangstig maakt- lk surf
van de enebanensite naar de andere

ziin allemaal bijgedachtcn. Ie beni

en

goed zoalsje bent, net als iedereeD
o]n onsheen. Soms maken mensen
zichzelf zwàk door negatieve brge
dachten. En sommigc van dic mensen
worden dàar zo negatielvaD dat ze

Kinderen en educatie, dat lijkt ,ne
fantàstischl Àànda.htjg lees ik de

Becca was twee

iaaÍouderdan ik en

ik genoot ran haar leveDswiisheden.
Het klonk allcnraal zo logischen ik

"lij onzeker?"

zei ze weleens.

"Doe

dan,ie ik opeens deperfeclevà
.atnret Prcjectnedewrker Nor een
eílucatierc uitgererij gericht oP het

gedachtenzijn inéén klap weer terug. lk staar nàar het
computerchern zonder me te bewegen. ZondeÍ nog
ietstelezen entezien- Ik voel tne lusteloos, doelloos eo
moc. Slapen $,i1 ik. l.ekker onder de warme en zachte
dekens kruipeD en er niet meeronder vandaan komen.
lk wil niet meedoen mel deze maatschappij. Ikzou ilillen
drr L me/ell ead', ldr o\efluigel d.'r dis lLn(ri( mrj
op het lijf geschreven staat. Dat ik daar €nthousiast van
s,ord eD dat ikdewebsite van hel bedrijfga doorlezen
om ne ah,ast voor te bereiden op een elentueelgesprek.
Màar ik ben gewoon te bang dat ze me te oDervareD
linden en dÀt ikniet iD die functie pas. Dat ik niet uit

andere

€nsen ookbeinlloeden met
hnn à.gstgedachtenl
Ik zei $'el eens tegen Becca dat ze
later pïcholoog moest worden.
"lij weet zo goed hoe neDsen i. elkaar

zittenl zei ik iegen haa.
Er haar woorden we.kten. Steeds
wanneer ik tegen mezelfzeidat ik
iets niet kon ofdurfde, bedacht ik
me dat dat bijgedachten' waren. Hoe
koD ik weten dat ik iets Diet kon als
ikhet nog nooit hàd gedaan? Nu ik
niet meerbijmijn otrders ieoonde.
hadden de woorden van mijn vader minder vat op me. Zijn ivoorden

Stressb estendig? Teamspeler? Alleen
al de tekst nan de zsacature maalcte

me bloednerz;eus
vacàture door: U &.trr1.:rircl en rr/.sr

benendig U bezit ..n s.herp a alttisch
wtnore - U be'1t een teanspelet die

mijn woorden kom als ikop gespÍek

ga en dat ik daaÍ
als een Íereldvreemde zit. Want zo loel ik me op dit
moment. Alsofikvan een andere planeet kom.

àuidelijk kdn connunieren. Ntijn

hàrtbonÍ in oitn keelen mrln mond

k{amen voort uit zijn eigen angst

voeLt droog. tsen ikstressbesteDdig?

ik niet lànger van
hem olernemen. Natuurlijk liet ik
me nog $el eens uit het veld §lain
als ik een weekend bij mijr ouders

Ikword nu al nerveus en ikheb nog
niet eens de baanl Heb ikeen scherp

Dan gaat de telefoon.
"ÀIet Crnthial,eg ik afwezig.

analÍisch vermogen?Volgens mii

"Hoi, tnet Becca, hoe gaat het metje? Ltrkt het mel sol
liciteren?" klinkt een vrolijke siem aan de andere kant

ik

voor En ben ik een teamspeler en

'dndelijn.

werkt, zrjn we altijd vÍiendinnen gebleven.
"Ik kan het nlet'lzeg ik schor
"wat kunje niet? vraagt Becca.
"Soliiciteren- Het is te moeilijk, te confronterend'l zeg

Het is aiweer vijfjaar geleden dat ik
ak groentje op kamers giDg. Maar
.u ik mijn studie heb afgerond en

kan ik goed comnuriceren? Ik klàp
meteen dicht als ik iets in eengroep
wil zeggen. Ik werk \rel lieler in mit.
eentie. Dan kan nienand nijop de
vnrgers kijken e. zeggen dat ik het
Diet goed doe. Ofniet op de naDier
waarop iedereen het doet. Alle bij'

en die angst wilde

was, maar langzàme.hand werd
steeds stcrker en zelfstandiger

niet, daarben ik mst niet sllnr genoeg

He.

i,tse..d.Drddrk\drr Bec!rà r\epJràr

aeccagrinDikt- Ze kent me door en door en ze ireet dat
ik nog steeds afen toe in een negatieve spiraalbeland.

'Alsjehet niet probeert,

ofje het kunt!"

weet je

nooit

zegt Becca.

"Maar ik heb het al een miljoen keer
geprobeerdl" ag ik radeloos. "lk heb
al zo veel sollicitàtiebrieveÍ ve*tuuid.
maar ik ben nos geer enkele keer uit
genodigd voor een gesprek. waaron
zou ik het nog proberen? Bliikbaar
ben ik gewoon niet goed genoegl
Het biijft stil aan de andere kant van
de

Becca.

"In de tijd datjeje leven liet

moetje niet
identiÉceren met je verleden enje
moet niet te veel v€rríachten van de
toekomstl' Beccà lan het nog Íeeds.
ondanks dat ik weet dat zij het zelf
ook heel erg spannend votrd om te
gaan werken, is zij haar positieve lebeheersen door angst.

lijn.

Je

venshouding niet verloren. Becca
vertelde mij dat ze de eerste maand
op hàar werk totaal niet begreep waar

"zie ie wel, zelfs jij weet het ook

"Ik

''Het is totaal anders dan wat ik heb

niet eens de kans om mezelf

geleerd tijdens de studie'l vertelde ze

"Dat is het!" roept Be.ca. "le gaat

voor haar maar ze liet zich niet uit

niet meerl" zeg ik gefrustreerd.

kijg

Mijn angst en
onzekerheid moet
ilc leren loslaten.
Het wordt tiid om te
ontdelcken wie ilt ben

enwot ik kan

me roen. Het was onrzettend wennen

gewoon persoonlijk ie volgende §ol
iicitaiiebrief aíl€veren bij een bedrijfl"
"Màar ik ben niet scherp analltisch
en ook ge€n teamspeler en ik ben
al helemaal niet stressbestendig. Ik
klap nog uit elkaar van de stress!"
antwoord ik. Becca lacht door de

"Het heeíi gewooD even tijd nodig
om in te weÍken': zei ze En inder
daad. Na een aantal weken had ze
haar baan onder de knie.
"veÍel je me nog eens over leven in
het momeÍt?" vraag ik aan Becca.
'Over leven in het nu?" vraagt Becca.

'Als jij niets zou kunnen, dan was le
ook ni€t afgestudeerd. le klinkt net
alsjeEder Dat hadje toch losgela-

als ik nu met iets zit. 7.als dàt

teó?"Harstem llinktseri€ns

Becca schraapl haar kee1. Ik

Ben

"la'lzeg ik.'Overwàt ik moet doen
stómhe

wet

dat

je soms vergeten hoe vaak je tijdens
je studie in groepjes hebt sewerkt en
hoe goed dat gingi En weet je niet

ze het leuk

neer hoe goed jouw eindpresentatie
van je afstudeerscriptie giry? Dat
zelfs de docenten onder d€ indruk
war€n van de r€sultaten uit rouw

iets aan doen I zegt BeccÀ plechtig.
"Dus ik moet het accepteren of veranderen door het nu aan te pakl(en?"
vraag ik.
"ldl zest Becca verrast. "Zie je wel

Becca heeri selijk. Hoe kan ik dat
allemaal hebb€n gedaan, terwijl ik
me nu zo klein en onzeker voel?
"le leeft weer in het verleden", zest

vindt wanne€r ik haaÍ

'Alsje ergens mee zit, moet jeer nu

je lwee dingeÍ doen. Ie kunt het oppaklen, ofie kunt
er afstand van nemen en het loslaten. Maar je moet niet

stil gaan zitten, ernaar ga kijken enjezelfvoeden met
pijn. Op die manier wordt het probleem alleen maar
groter en maakje jerelfzwakl'
Tijdens het telefoongesprek saan mi,n gedachten af en
toe nàar de toekomst €n het verleden. Ik probeer na te
gian welke negar,e\e gedachlen ll uir her !erleden rn
mijn lichaam heb opgeslagen en hoe lk dat nu los kan
taten. Ik voel onzekerheid en angst om te ontd€klcn
wie ik in werkelijklreid ben. Teselijkertijd voel ik hoe
íiin iL her vond om vroeger met mrlD olders en zusje
in één huis te wonen. Zo veilig en beschermd. Een ge
voel vafl heimwee ,ult mijn hart. In gEdactuen laat ik
de gevoelens van onzekerheid dgst en heimwee door
rnijn navel overgaan in een grot€ d€nlóeeldige balon.
De ballon laat ik vervolgens wegvllegen.
"Ik heb mijn angstg€dachten uit het v€rleden in een
balon weg laten vliegen", reg il( tegen Becca- Gelulkig
begrijpt ze wat ik bedoel.
"Wat goed. En nu de neeatieve gevoelens over de toe

dat je w€€t ho€ het zit. Het heeft
geen zin om niets te doen en maar
negati€f te blijven. Steeds wmDeer
er iets negatiefs opje pad komt, kun

"Ik wil geen hoge eiseÍ aan mezef stellen, Ir@r il( wil
trots zrn op de dingen die ik do€'l z€g

ik

"Dat is heel rnooi'l zegt Becca. "Mad wat voel je

als

ie

w@intà$ ruqaneir
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Als ik deze baan niet kri,jg,
lukt het rne ergens anders
wel. Dat weet ik zeker!
aan de toekomst denkt?

Je

kunt het

,Íel i'illen. maar wat voel je?"

lksluit nijn

ogen en denkaan hoe
miin leven zich zal ontvikklen. Weer
vult milnbuikzich met angst. Angst
voorhet idee dat iknietweet watik
wil, dat ik nietweetwat miin Íerke

len op en gelen nij nieu've energie.
"Volgens mijweet ik wat ik in nijn

sollicitatiebrief noet zetten l" zeg ik
opgenekt.
"Dan houd ik je niet langeÍ van je
werk. Heel vcel succes en wie weet
helpt het als je de briefpersoonlijk

kanten zijn en dat ik me niet kan

"Dankje welloor al je soede rips
'Als ik nààr de toekomst kijk, dan
zie ik een eío.me leegte, iets oDbeke.ds en dat nraakl mij heel erg
onzeke.Ikkan me niet voorstellen
dai ik in de toekonst eeD baan zal
hebben. Denk ie dat ik nuttig zou
kunnen zijn \oor een bedrijf?" vraag
"le moetje Diet zo onderdanigopslel

lenl" zegt Becca. "Heigaaterom of
een bedrijfnuttig is loor joul Wat
voegr een bcdrijftoe aan jouw be

Zo had ikhet nog niet bekeken.Ik
laat de woorden 'kinderen eD èdu-

catie door

niji

hoold circuleren.

De belevingswereld van een kind

en adviezeD, lief

vriendinnetjel" zeg

De gednchte om mezelf in bed te
verstoppen, is verdwenen. Eí ook
alle afvijzingen en onzekeÍheden heb
ik àan de kant geschoven. Ik heb een
missie projectmcdewerker $'orden
loor een educatiele uitgelerij. Die
baan is me op het lijfgeschreven,
vind ik zell En als ik het daar niet
word, daD $ord ik het ergens anders
wel. Na twee uur type., i'issen en
schuilen met zinnen, is nijÍ brief
klaa.lk print nijn cven de briefuit
eD stop ze

nieuw soort lespaklet voorhet onderwijs. Een pakket waarin aan de
ene kàDt zelfíandig werken wordt
gestimuleeÍd, maar waar ook vol
doende begeleidiDs vàn de docent

koeien en schàpen die \oorb!

De volgende dag zil ik dertig

ir

de

rrein.

minute'

mi,r hervoelt.lvÍi[

ààn

een wereLdreis begin. Ik kijk iaar de
te

llken

schieten.ln deverte rijden autoi

en om meheen zitten mensen

inde

trein. Een zakenman met een laptop
op schoot, moeders met kindereD,
een ouder echtpaar, pubers die

'

dÍuk

''Het bedrrfzou mij een plàtforn
kuDn€. bieden yoormijn ideeën l zeg

met elkaar in gesprek zijn. Niemand

ik tegen Becca. E€n prettige spanning
kriebelr in mijn buik. Ideeën borre-

ik ben onderdeelvan dit alles.
Bii de receptie van het srote kan-

r?rrr :,1:rr. r.o?: nÈ:l

"la, ik zou graag bil ukomerwerkeDi zes ik glimlachend,
terwijl ikde vrouw de envelop overhandig. $'at er ook
gebeurt, ik ben trots op mezell En dàt gevoel neemt
niemand mij meer afl a

in een envelop.

mijaltijd eÍg geintrigeerd. Hoe
ziet ee. kind de wereld eD hoe kun
je een kind iets leren? Tijdens mijn
alstuderen heb ik me gericht op een
heeft

toorgebouw vraag ik nààr de peFoon waar ik mijn sol
licitatiebrief aan moest richten.
'Me\-rouw is even in bespreking. Kan ik iets aan haar
doorgeyen?" vràagt de receprioniste vri€ndelijk. "Hóe
lang is ze nog in bespreking?" vraag ik.
"Ik denk een halfuur Had u een afspraak met haar?"
vraagt de receptioniste.
'Nee: /eg rk À4rar kwrllddrgrd.SpeÍ'oonl ,Iïiin
sollicitatiebrief overhandigen:'
De receptioniste glimlachl goedkeurend en kijkt me aan
met glimmende ogen.
Ca dan maar e'en /rttrn. Ik zdl hààr 'nereen nddÍ le
doorsruren als ze klaar isl'
Terwijl de receptioniste nij een kopie kofiie geeft, blader
ik zo relaxed mogelijk door een tijdschrift. De zenuwen
greren do.- mrin keel. maar'k /ir h.er roch mà"r ïno'
"U wilde mij iets overhandigen? ' klinkt een hoge vrouwenstem een tijdje làter Een grote vroulv kijkt mijàf

kijkt mij vreemd

àan.

lk hoor erbij,

sollicitatietips?
aaÏ ze wete! oo
\ÀïÀ\i ntens ma0azne n

