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Liefde moet
niet perfect zijn

als ze echt is

naambekendheid - vignetten
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SCAN MIJ

Onze cultuur wordt meer en meer 
bepaalt door normen.
Normen die je moet halen om mee te 
tellen. De industrie kent de iso 9001 
norm als perfectie. 
Deze norm bepaalt alles. Hij overtreft 
het verlangen van de mens.
Elk bedrijf dat zichzelf respecteert 
probeert die te halen. 
Producten worden daarop afgesteld. 
Medewerkers worden daarop getraind 
en beoordeeld. Pas als men dit haalt, 
kost wat kost, is er tevredenheid.
 

Moet de liefde ook aan die algemene 
norm voldoen om perfect te zijn? 
Moet ze gaaf zijn? 
Moet ze steeds even kwalitatief zijn?
Moet ze voor iedereen op dezelfde 
manier beoordeeld worden?
Of mag liefde iets persoonlijks blijven.
Niet gekopieerd van anderen. 
Gedragen door een goed gevoel.
Geïnspireerd vanuit persoonlijke 
dromen. 
Beoordeelt door tevredenheid.
Hier speelt perfectie de eerste viool.
Hier is echtheid de norm.
Echte liefde voor de andere.
Echt recht uit het hart meer dan uit het 
verstand.
Liefde met diep menselijke warmte.
Liefde die geen bijsluiter nodig heeft 
om te werken. Liefde die mag drijven 
op het goede gevoel.

Deze liefde verdaagt een volmaaktheid.
Deze liefde geeft nieuwe kansen.
Deze liefde is een werkwoord met 
verleden tijd, tegenwoordige tijd en 
toekomstige tijd. Echt liefde is liefde 
die zich steeds aanpast aan de noden 
en verlangens van het nu moment. 
Daardoor voldoet ze nooit aan de 
iso9001 maar voldoet ze aan het echte 
samenzijn.
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