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l e z e r s c o l um n

Moeten? Van wie dan?

“Ik heb nu al vier keer het woord ‘moeten’ van je gehoord,
zelfs net nog zei je: ‘Ik zal wel moeten’,
terwijl jij tegen iedereen vertelt dat ‘moeten’
niet meer in jouw vocabulaire voorkomt.”
Dat krijg ik terug van mijn echtgenoot,
na vier dagen zo draaiduizelig te zijn dat ik
het stilzitten en stilliggen hélemaal zat ben.

Ik heb het niet zien aankomen.
Wat is de bedoeling van deze veel te lange aanval?
Om mij er even weer van bewust te maken hoe Ménière op 
mij inwerkt?

Het lukt even allemaal niet meer.
Ik kan nauwelijks lopen, ik heb steun nodig
en anders kruip ik over de grond naar de badkamer.
Ik kan, ik durf, de trap niet alleen af.
Even niet lezen, niet computeren, geen tv, geen muziek.
Even niet werken…
Dat is zo vreemd, want ik kan eigenlijk op elk moment 
werken.
(Mijn zoon merkt nu op dat het zelfs iets te veel van het 
goede is).

Alles ligt stil, tot zelfs mijn gedachten aan toe. 
Of nee, ik heb nog wel gedachten, maar die kan ik 
nauwelijks ordenen. 
Het is chaos in mijn hoofd, maar dan zonder concrete 
woorden.
Zo’n ongelooflijke tegenstelling.
De tinnitus is deze dagen één grote stoorzender.
Die dendert door alle gedachten en duizelingen heen.
De hele wereld om me heen beweegt.
Ik heb er alleen totaal geen controle over.

En ik kan alleen stil zijn,
omdat ik echt niet anders kan.
Als ik mij dan heel even beweeg, 
een miniem schokje met mijn hoofd, 
shhh, dan begint het weer van voren af aan, lijkt het wel.
Hoe lang gaat het dit keer duren?
Van tevoren is het niet te bepalen en niet te regelen.
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Er is een innerlijk verzet aan de gang,
terwijl ik het allemaal zo goed wil doen,
zelfs het ‘ziek zijn’.
Want stiekem wil ik natuurlijk dat het over is,
zodat ik weer kan werken en mijn afspraken na kan komen.
Nu ben ik zo nutteloos.
Er komt niets uit mijn handen.
Ik kan er zelfs niet zijn voor een ander.
 
Aan den lijve ervaar ik weer
wat de Ménière voor impact op me heeft
en mij wijst op mijn grenzen en tekortkomingen.

Ik ben er nog lang niet klaar mee.
Er valt nog genoeg te leren van de Ménière,
waarbij ‘moeten’ niet werkt, want
moeten is de toekomst
en de Ménière wijst me op het NU.
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Paula maakte deze kaart, die voor haar past bij het gevoel van een  

aanval van draaiduizeligheid. 


