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Z ,,Vroe-
ger zag
ik het als
een plus-
punt dat
ik geen
rimpels
kreeg.”
FOTODESIRÉE
SCHIPPERS

LEKKER INBALANS

Erzit een raar
luchtjeaandie
kaarsenset

Dagenlang ruikt de
kamer naar een pot-
pourri van luchtjes. Elke
kaars zou anders rui-
ken, maar veel verschil
is er niet. De verpak-
king bevat weinig infor-
matie. Over de chakra’s
noch over de bijbeho-
rende geuren en kleu-
ren (rood, oranje, geel,
oranje, groen, blauw, in-
digo, violet). De kaar-
sen zomaar branden,
geeft me geen voldoe-
ning. Gelukkig heb ik in
mijn yogatijd een cur-

sus ‘reis door de cha-
kra’s’ gemaakt en kom
ik een eind met mijn
oude werkboek erbij.
Chakra’s zijn energie-
punten in het lichaam
die horen bij een oer-
oud 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 fy-
siek, emotioneel en spi-

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 eigen-
lijk met deze chakrakaarsen?

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. Halver-
wege de nacht wakker geworden, sloop ik mijn
bed uit, zette Teletekst aan en ben er zo zachtjes
mogelijk vloekend weer in gekropen.

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 Eu-
ropeanen, te laten ervaren hoe groot de betekenis
van Europa voor hen is? Wat iets anders is dan
daarover toespraken afsteken. Tijdens zo’n onder-

wijsseminar benadruk ik
steevast dat docenten er
voor zouden moeten zor-
gen dat studenten liefde
voor het vak of de cursus
gaan voelen. Ik vind dat
cruciaal. Datzelfde geldt
voor de Britten. Hun liefde
bloeit niet op door met
practische of economische
argumenten of zelfs met
dreigementen aan te ko-
men. Hun liefde voor de

EU kan alleen opbloeien door in de relatie te inves-
teren, in een authentiek verlangen erbij te willen
horen. Dat verwijt ik de Britse en Brusselse politici.

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 na-
tuurlijk proces is. Ooit was ik op een tentoonstel-
ling 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 vul-
len. 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 be-
gonnen. 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 bondgenoot-
schappen.
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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 uit-
straling klopt niet meer
bij mijn gevoel.
De diagnose werd ge-
steld 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 bie-
den. 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 hand-
schoenen aan, in de
hoop dat dit voor een
betere doorbloeding
zorgt. Lekker sexy.
Bij mijn duim is wat
afgestorven vlees weg-
gesneden en mijn wijs-
vingers missen een
kootje. Ik vind wel ma-
nieren 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 el-
kaar 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 ver-
hard en ook mijn dar-
men zijn aangetast. Hoe
gaat dat verder? Ik haat
de onzekerheid.”

‘Ik heb zo vaak een gevoel van schaamte’

NANCY


