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Als dat geen toeval is?

Christel Cosijn (Breda,
1962) streek in 1992 neer
op Bonaire. Samen met
Richelle van den Dungen
Gronovius schreef ze onder
pseudoniem Rosee Bentana de jeugdthriller Black
Mamba. Haar dochter Nikita (Bonaire, 1996) studeert
Toegepaste Psychologie aan
Hogeschool Leiden en woont
samen met haar vriend Errol (Aruba, 1991) in Haarlem. Christel als moeder en
Nikita als overzeese dochter
delen regelmatig in Amigoe
hun ervaringen met de lezer.
Het tandartsverhaal van
Nikita zet me aan het denken. Op dezelfde dag dat
mijn vorige column werd
gepubliceerd – daarin vroeg
ik me af of ze ooit nog naar
de tandarts zou gaan in dit
leven -, bracht het toeval
haar in de behandelstoel.
Het toeval? Nikita denkt
natuurlijk dat ik achter de
tandartsoproep zit. En dat
ik haar tandarts hoogstpersoonlijk heb gegijzeld, zodat
ze toch in de stoel van Effie
Smits belandde, de tandarts
die ik haar vorig jaar had
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aanbevolen. Maar als Nikita al achterdochtig was geweest over zoveel toeval bij
elkaar, dan liet ze daar toch
niets van blijken. Na de behandeling app’te ze opgewekt: “Tandarts ging goed,
ze heeft een gaatje gevuld
en het was de prettigste behandeling ooit!” Nikita had
dus precies dezelfde ervaring als ik. Die fijne behandeling was natuurlijk geen
toeval, maar wel hoe ze in
die stoel terecht kwam. Ik
ben benieuwd hoe Nikita
over toeval denkt.
Nou, mam, ik heb nooit echt
een mening over toeval gehad, maar als ik eerlijk ben
geloof ik er niet zo in. En
nu natuurlijk, tijdens mijn
studie, leer ik over al die
dingen. Toeval is ook iets
wat mensen vaak gebruiken
om de verantwoordelijkheid voor iets uit handen
te geven; dan hoeven ze zelf
niet verantwoordelijk te zijn
voor goed of slecht, dat is
dan een hoger iets. Die bepaalt en dan zeggen zij: ‘oh,
wat een toeval’. Maar zelf
geloof ik er dus niet echt in.
Wel dat je door bepaalde acties te doen - bewust of onbewust - er zelf voor zorgt dat
iets gebeurt. En ik geloof
ook wel eens in destiny, dat
iets is voorbestemd, maar
niet met alles :) Door mijn
studie moet ik ook vaker
door een realistische bril
kijken in plaats van door
een droombril. Misschien
komt het ook daardoor dat
ik niet in toeval geloof.
Maar hoe verklaart Nikita
al die toevalligheden dan?
Bijvoorbeeld toen we allebei

05-12-2014
07-12-2014
07-12-2014
09-12-2014
09-12-2014
10-12-2014
10-12-2014

toeval; daar gaat een handeling aan vooraf. Of een
gedachte. Daar stond ik
vroeger nooit zo bewust bij
stil. Alles kwam altijd goed.
Gewoon vanzelf. Net als het
tandartsbezoek van Nikita.
Toch? Of is mijn gedachtekracht terug?
Die gebruikte ik vroeger
als ik iets voor elkaar wilde krijgen. Dan schreef ik
mijn wens op en voilà. Soms
kwam de vervulling ervan
wel met enige vertraging.

op dezelfde ochtend met onze bureaustoel achterover
vielen; dat haar vader en ik
op dezelfde dag jarig zijn; of
dat mijn ouders exact vier
jaar na elkaar stierven, ondanks het feit dat ze al 40
jaar waren gescheiden? En
zo kan ik nog wel even doorgaan, want dit soort toevalligheden fascineert mij namelijk enorm, al mijn hele
leven. Dus als het tandartsverhaal geen toeval is, wat
is het dan wel?
Het werk van een hogere
macht?
Een marionettenspeler die
onze touwtjes letterlijk in
handen heeft en ons vrolijk laat denken dat we een
keuze hebben?
In het verleden was ik
nieuwsgierig hoe hij eruit zou zien. Maar toen
hij zich niet liet zien werd
ik opstandig en probeerde
uit hoe sterk die touwtjes
waren. Ze waren sterk. En

rekbaar. Zo rekbaar als het
elastiek op het schoolplein
waarmee we elastiekentwist deden. En ze raakten
flink in de knoop. In die zin
geef ik Nikita gelijk. Zo’n
knoop ontstaat niet per

Bijvoorbeeld toen ik dolgraag naar Bonaire wilde
emigreren. In dat jaar
schreef ik tien wensen op
die allemaal uitkwamen.
Ik solliciteerde en wist zo
zeker dat ik zou worden
aangenomen, dat ik alvast
mijn flat begon leeg te ruimen. Tot mijn grote verbazing kreeg ik een afwijzing.

Koppig vulde ik toch mijn
verhuisdozen en vertrok
een paar maanden naar
Griekenland. Na een aantal weken ging in het restaurant waar ik werkte de
telefoon. Voor mij. Iemand
van het schoolbestuur uit
Bonaire. De andere kandidaat had afgezegd, of ik
alsjeblieft zo snel mogelijk
wilde komen. Mijn gedachtekracht werkte toen prima. Totdat het mis ging.
Toen ben ik ermee gestopt, want net als bij de
tovenaarsleerling uit het
sprookje, liep het flink uit
de hand.
Het was dweilen met de
kraan open. Maar werd ik
toen slechts op de proef gesteld om te kijken of ik al
klaar was voor de volgende
stap? Dan wil ik het graag
nog eens proberen met een

wat veiligere wens. Bijvoorbeeld dat ik Nikita zie in
2015. Bonaire staat niet op
haar agenda. En Nederland
niet op de mijne. Mijn wens
is dus om iets leuks op ons
pad te krijgen wat ons weer
bij elkaar brengt. Met de
nadruk op leuk. Spannend,
want hoe en wanneer een
wens vervuld wordt, is altijd een verrassing. Soms
zijn er vooraf tekens maar
het gebeurt veelal op een
manier die je zelf nooit had
kunnen bedenken.
Is Nikita’s tandartsbezoek
een geheim teken dat ik
werken met gedachtekracht
weer moet oppakken? Vanaf
vandaag ga ik die weer bewust trainen. Wie weet was
het altijd al voorbestemd
om deze verder te ontwikkelen. Kijk, dat zou dus pas
echt toeval zijn.

Wijlen Arturo Saladin heeft eigen straatnaam
ORANJESTAD — Arturo
Saladin is twaalf jaar geleden overleden, maar zijn
naam zal iedereen die de
straat bij hoofdkantoor Setar
inrijdt herinneren. De straat
heeft namelijk recent zijn
naam gekregen. Samen met
zijn zoon Micheal Saladin,
zijn zus Elsa Lampe-Saladin
en andere familieleden werd,
in het bijzijn van premier
Mike Eman, Infrastructuurminister Benny Sevinger en
Volksgezondheids-minister
Alex Schwengle, de straatnaam officieel ingewijd. De
overheid was niet alleen vertegenwoordigd met premier
en twee ministers, ook de directeur van Dienst Openbare
Werken, Marlon Croes, was
present en vertelde over het
leven van Saladin en zijn
belang voor Aruba. Saladin
was arts en in zijn vak innovatief en gepassioneerd
waardoor hij voor velen als
mentor fungeerde. Minister
Schwengle liep in zijn jonge
jaren stage bij Saladin.
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