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RENÉ DIEKSTRA

LEESTIPS
VAN DE
WEEK

Diekstra buigt zich over
de menselijke geest

Waarom ik boos
ben na de Brexit

H

oe komt het dat zo weinig mensen aan
deze en de andere kant van het Kanaal
rekening hebben gehouden met een
Brexit? Zwartkijker als ik ben, vroeg ik de deelne-

mers aan een onderwijsseminar dat ik afgelopen
donderdag gaf verschillende keren te duimen dat
het niet zou gebeuren. Maar toen ik die avond naar
bed ging, was ik er allerminst gerust op. Halverwege de nacht wakker geworden, sloop ik mijn
bed uit, zette Teletekst aan en ben er zo zachtjes
mogelijk vloekend weer in gekropen.

LEKKER IN BALANS

Er zit een raar
luchtje aan die
kaarsenset
Zeven kaarsen in zeven kleuren en ze
geuren de verpakking uit. Als mijn oog
erop valt, smeekt de onderzoeker in me
om een aankoop. Maar wat kun je eigenlijk met deze chakrakaarsen?

Anders kijken
naar autisme –
Merel Boogaard
In een autist
schuilt een gevoelig, begaafd
mens.

Dagenlang ruikt de
kamer naar een potpourri van luchtjes. Elke
kaars zou anders ruiken, maar veel verschil
is er niet. De verpakking bevat weinig informatie. Over de chakra’s
noch over de bijbehorende geuren en kleuren (rood, oranje, geel,
oranje, groen, blauw, indigo, violet). De kaarsen zomaar branden,
geeft me geen voldoening. Gelukkig heb ik in
mijn yogatijd een cur-

sus ‘reis door de chakra’s’ gemaakt en kom
ik een eind met mijn
oude werkboek erbij.
Chakra’s zijn energiepunten in het lichaam
die horen bij een oeroud yogasysteem. Dat
gaat er van zeven uit:
Van de onderkant van
de ruggegraat tot de
kruin. Elk chakra neemt
energie op en geeft die
door. Stroomt alles
goed door dan ben je
hoogstwaarschijnlijk fysiek, emotioneel en spi-

Ik was boos, echt boos. Maar op wie of wat
eigenlijk? Mijn eerste antwoord luidde: ‘op die 52

procent stomme Britten die gewoon niet zien
waar hun belangen liggen’. Inmiddels is mij
duidelijk dat in die belangen juist de reden voor de
Brexit liggen. Als je inderdaad niet ziet dat jouw
belangen in Europa liggen, waarom zou je er dan
vóór stemmen?
Boosheid dan op die Britse en Brusselse
politici die niet in staat zijn geweest de meerder-

heid van de Britten, en misschien wel van alle Europeanen, te laten ervaren hoe groot de betekenis
van Europa voor hen is? Wat iets anders is dan
daarover toespraken afsteken. Tijdens zo’n onderwijsseminar benadruk ik
steevast dat docenten er
voor zouden moeten zorgen dat studenten liefde
Na de Brexit voor het vak of de cursus
gaan voelen. Ik vind dat
moeten we
cruciaal. Datzelfde geldt
de Britten. Hun liefde
weer invulling voor
bloeit niet op door met
geven aan
practische of economische
argumenten of zelfs met
onze relatie
dreigementen aan te komen. Hun liefde voor de
EU kan alleen opbloeien door in de relatie te investeren, in een authentiek verlangen erbij te willen
horen. Dat verwijt ik de Britse en Brusselse politici.

Altijd trek? –
David Ludwig
Als je dikker
wordt, ga je meer
eten, aldus deze
Harvard-hoogleraar.

Praktische farmacotherapie bij
ADHD - Glenn
Dumont
Een toegankelijk
inzicht in ADHDmedicatie.

Maar inmiddels besef ik dat de kern van mijn
boosheid iets anders is. Namelijk mijn moeite

om te accepteren dat deze breuk in wezen een natuurlijk proces is. Ooit was ik op een tentoonstelling over religieuze rituelen in Tibet. Daar was een
schitterende mandala te zien, een cirkelvorming
ﬁguur gemaakt van strooizand in allerlei kleuren.
Monniken hadden er dagen aan gewerkt om al die
vakjes en ﬁguurtjes met kleurrijk zand in te vullen. En toen het af was, kwam hun geestelijk leider
de Dalai Lama en veegde met een enkel armgebaar
de mandala van tafel. Waarna de monniken vol
overgave en zonder te morren aan een nieuwe begonnen. Dit symboliseerde de kringloop van het
leven.
Rijken, bondgenootschappen, levens, ze
bloeien op en brokkelen onvermijdelijk weer af.

Bloei is nooit alleen maar bloei maar altijd ook het
voorstadium van verlies en verval, die op hun
beurt de leegte en de ruimte scheppen voor een
stadium van een nieuwe invulling, van nieuwe
bloei. Onze belangrijkste uitdaging, ook na de
Brexit, is daarom deze: zonder de emotionele pijn
van onze natuurlijke verliezen te ontkennen, toch
steeds weer nieuwe invulling te kunnen geven aan
ons leven, onze relaties en onze bondgenootschappen.
Reageren? hartenziel@persgroep.nl

NANCY

‘Ik heb zo vaak een gevoel van schaamte’
Nancy de Zeeuw (50),
Honselersdijk.
Sclerodermie sinds
haar 20ste.

,,Als ik in de spiegel kijk
zie ik een pokerface. Ik
kijk chagrijnig, maar zo
voel ik me niet. Soms
spreken mensen mij
erop aan: ‘Kijk niet zo
boos, Nancy!’ Mijn uitstraling klopt niet meer
bij mijn gevoel.
De diagnose werd gesteld toen ik 20 jaar was.
Ik had net mijn man
leren kennen. Ik heb
tegen hem gezegd: ‘Ga
maar. Wat moet je met
mij? Ik kan je niets bieden. Misschien ben ik

over vijf jaar wel dood’.
Maar hij is gebleven. En
ik leef nog.
Hij ziet mijn pokerface
niet. ‘Ik zie Nancy’, zegt
hij. Toch schaam ik mij
soms als ik in bed stap
met sokken en handschoenen aan, in de
hoop dat dit voor een
betere doorbloeding
zorgt. Lekker sexy.
Bij mijn duim is wat
afgestorven vlees weggesneden en mijn wijsvingers missen een
kootje. Ik vind wel manieren om mijn handen
te gebruiken, maar de
schaamte is erger.
Lijkenhanden, noem ik
ze. Koud en gevoelloos.

Vroeger zag ik het als
een pluspunt dat ik
geen rimpels kreeg; nu
niet meer. Mijn mond is
klein geworden. Mijn
lippen twee streepjes
die ik niet meer op elkaar krijg. En mijn tong
is extreem kort. Als ik
eet, hoor ik mezelf
smakken.
Thuis voel ik me veilig,
maar in het openbaar
denk ik dat iedereen
naar me kijkt. Ik kauw
dan achter een servet.
Sinds een paar jaar zijn
mijn longblaasjes verhard en ook mijn darmen zijn aangetast. Hoe
gaat dat verder? Ik haat
de onzekerheid.”

Z ,,Vroeger zag
ik het als
een pluspunt dat
ik geen
rimpels
kreeg.”
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