Vakantie met vier boeken
Regelmatig heb je in een weekend of op vakantie een boek gelezen, waarvan je erg
genoten hebt. Net terug van vakantie heb ik wel een heel bijzondere ervaring gehad.
Vier boeken, die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben, maar een
fantastische ervaring waren om achter elkaar te lezen in nauwe verbondenheid. Het
waren:
- Aleph van Paulo Coelho
- Diepvriesfiguur van Roel van Duijn
- Aung Sann Suu Kyi, Symbool van vreedzaam verzet in Birma, van Peter Popham en
- Wij zijn ons Brein van Dick Swaab.
Roel van Duijn, de Provo, de Kabouter, ken ik nog uit Den Haag. Heb bij hem thuis
nog geschaakt, gevluggerd. Toen al creatief, verrassend, doelgericht, integer. En al
gauw ging hij met een aantal jongeren op kruispunten van straten zitten. Duidelijk
verontrust over kernwapens en ertegen protesterend.
Wat een ijzingwekkende belevenissen beschrijft Van Duijn in Diepvriesfiguur. Hoe
jong al gevolgd door alle mogelijke inlichtingendiensten. Hoe vasthoudend heeft Van
Duijn de afgelopen jaren de rapporten over hem opgevraagd en in Diepvriesfiguur in
verband met elkaar gebracht. Hoe zorgvuldig is hij ook door nergens het woord
"corrupt" te gebruiken. Terwijl toch zoveel doordrenkt was van 'corrupt' in de
volledige betekenis van 'uit eigen belang'. Van overheidsfunctionarissen tot en met
zogenaamde vrienden in eigen kring. Het begrip democratie is nog steeds prachtig.
Voor mij is democratie juist zo mooi, omdat in democratie iemand het woord heeft en
de ander dan moet zwijgen en luisteren. Van Duijn beheerste dit als geen ander. Als
bij het schaken. Wanneer iemand aan zet is, moet de ander afwachten en plannen
maken.
Ik durf Van Duijn in het rijtje Coelho, Suu Kyi, Swaab te zetten vanwege de
indrukwekkende objectieve en subjectieve tijdsbeschrijvingen in hun boeken. Birma,
een klein land, met overheersingen en dwingende invloeden van Groot-Britannië,
Japan, China, India. Met dienovereenkomstige corrupties uit eigen belang. En een
familie van vader Aung Sann, die recht overeind blijft. Het hele spectrum van goed
tot en met heel slecht passeert. Met alle verschrikkelijkheden die een land, die een
volk maar kan doormaken.
Als je dan Wij zijn ons Brein gaat lezen en tot je laat doordringen, moet de relatie
tussen vader Aung Sann en dochter Suu Kyi spekkie voor het bekkie van Dick Swaab
zijn. Waar begint het allemaal? In welke baarmoeder? Hoe worden die gigantische
persoonlijkheden gevormd? Voor mij is Wij zijn ons Brein de eerste werkelijke
omarming en wederzijdse erkenning van α, β èn γ. Alle syndromen met hun goede en
slechte kanten. Van idealen tot wanen. Van denken tot bidden. Van mediteren tot
geloven. Van genieten tot verslaving. Van hart tot ziel. Van keuzes tot vrije wil.
En dan Aleph. Arabisch, Hebreeuws, wiskundig … Paulo Coelho, in Rusland op reis,
op zoek naar de oorsprong van alle dingen. Verliefdheid in alle uitingen. Als
individueel persoon door meerdere tijden heen. Zoekend naar de eigen oorsprong.
Zoals alleen Coelho dit kan beschrijven. Van De Alchemist tot Elf Minuten. En nu
dus terug naar het begin. Vanuit deze huidige wereld, waarin elke dag voor iedereen
het eigen belang groeit. Ook bij Coelho dus.
Integer zijn, bezorgd zijn, actie durven nemen, jouw waarheid zoeken, het zijn
wezenlijke onderdelen van de genoemde tijdsbeschrijvingen. Wat wil je meer op je
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vakantie?
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