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Conclusie van George
Sand …
Op Tweeënveertig jarige
leeftijd was George Sand,
een bekende
19e eeuwse Franse
schrijfster en feministe
“avant la lettre” een
gebroken en depressief
persoon.
George Sand, was een
pseudoniem van dame
“Amandine Lucile Aurore
Dudevant”, geboren Dupin
(Parijs, 1 juli 1804 – kasteel Nohant
(Indre), 8 juni 1876).

Zij schreef onder meer
romans, novelles, sprookjes,
toneelstukken, een autobiografie, literaire kritieken en politieke
teksten. Zij speelde ook een politieke rol door zijdelings deel te nemen
aan de voorlopige regering van 1848.
Haar privéleven was op dat moment in elkaar gestort en ze kreeg veel
kritiek van machtige en invloedrijke mensen in Frankrijk.
Op een dag, wanneer ze zich weer neergeslagen en melancholisch
voelde, wandelde ze in het bos dicht bij haar thuis waar ze als kind vaak
ging spelen. Zittend op een steen dacht ze na over haar verleden,
mijmerde ze over haar toekomst, en probeerde ze haar persoonlijke
situatie te analyseren.
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Na enige tijd kwam ze tot

een conclusie

die haar in staat

stelde om nog eens 50 toneelstukken en romans te schrijven.

Haar conclusie was de volgende:

Vanaf de dag van vandaag zal ik

aanvaarden wat ik ben en wat ik
niet ben. Met mijn beperkingen en mijn
gaven zal ik mijn leven blijven leven (en
leiden) zo lang ik in deze wereld ben én
daarna. En zal ik niet meer leven als een
dode …
“Henceforth I shall accept what I am and what I am not. With my
limitations and my gifts, I shall go on using life as long as I am in this
world and afterwards. Not to use life – that alone is death”

Eddy Claesen
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