
Het leven is goed en mooi
Wat hebben ‘Pasta Fresca’ uit Verona en ‘Nee verkopen’ bij evene-

mentenlocaties met elkaar te maken? Op het eerste gezicht hele-

maal niets.

In 1585 zei de, misschien de inmiddels bij velen vergeten, 

Nederlandse dichter Brederode ‘Het kan verkeren’. Ooit leerde ik 

dat op school, maar het werd ons vooral thuis regelmatig voor-

geschoteld. Meestal als er wat negatiefs gebeurde of iets niet 

doorging, maar ook als het weer goed kwam en de zon letterlijk of 

figuurlijk weer ging schijnen. Brederode doelde met de uitspraak 

‘Het kan verkeren’ op ‘de wisselvalligheden in het leven’. En die 

hebben we allemaal. De een wat meer dan de ander natuurlijk. 

Zeker de afgelopen anderhalf jaar. De uitspraak heeft een bepaalde 

geruststelling en wijsheid in zich omdat je veel in het leven niet 

kan beïnvloeden.

 

Toen we in onze vakantie door het mooie Verona dwaalden, 

schoot me de uitspraak van Brederode ook te binnen. ‘Het kan 

verkeren’. Het leven is goed en mooi. We vierden het met wijn, 

muziek en ‘Pasta Fresca’. Verse pasta van ‘La bottega della Gina’ in 

Verona, een van de beste en meest gastvrije zaken van Italië. We 

sloten de avond af met een concert in de tweeduizend jaar oude 

Arena. We waren al verliefd en gelukkig, maar dit was de romanti-

sche Italiaanse ‘boost’ die nog wekenlang na-dendert. En wat een 

heerlijk gastvrij land is het toch. De passie en liefde voor het leven, 

eten, wijn en elkaar is een feest.

Nu ik, nog enigszins positief verdoofd door de mooie vakantie, 

weer aan het werk ben, zie ik vergaderlocaties in de hoogste ver-

snelling en met te weinig medewerkers topsport bedrijven om 

hun opdrachtgevers te bedienen. En ook hier geldt ‘Het kan ver-

keren’, omdat het zo hard gaat met de aanvragen en de boekingen 

dat er zelfs weer ‘nee verkocht’ moet worden. Wie had dat gedacht 

een half jaar geleden?

 

Nu nog wel ‘even’ professionele en gedreven medewerkers zien 

te vinden. Een uitdaging waar we met een team van experts over 

hebben nagedacht op ‘De Hooge Vuursche’ bij Kasteelheer Henk-

Jan en zijn team. Ook een bijzondere en gastvrije ervaring. Die 

Italiaanse passie en professionaliteit is dichterbij dan ik dacht. Het 

leven is goed en mooi!
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