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Ze komen er weer aan de feestdagen, de dagen van stress en overvloed.
Ik moest er laatst aan denken toen ik in een race tegen de klok door de stad
liep te stieren. Boodschappenlijstje in mijn mobiel, winkel in winkel uit,
veel te warm natuurlijk met mijn winterjas aan in die benauwde winkels.
Een riem voor mijn dochter, cadeautje voor mijn zus, nieuwe tandenborstel,
stofzuigerzakken (shit welk merk), sokken, fietslampjes en ik moest en zou
weer eens een keer een mooie lipgloss, want het is zo leuk om me op te tutten.
Sommige dingen leken vooral leuk om te kopen (de make-up), andere dingen waren echt nodig (die
stofzuigerzakken voor De tuin). Maar het gekke was, na een uurtje ploeteren en ergeren omdat niet alles lukte,
was er geen onderscheid meer: alles moest ik hebben en alles moest en zou vandaag ook lukken! Wat kan
materie ineens belangrijk zijn. En wat kan mijn stemming dalen als dingen niet lukken. Natuurlijk lukte het niet,
want ik had sowieso al te weinig tijd. Dus verhit, gefrustreerd en chagrijnig sprong ik op de fiets richting De tuin.
Maar een wonder geschiedde: zodra ik
Cronesteyn binnen fietste viel dat hele hebberige
weg. Het weidse uitzicht, de ruimte, niemand
voor mijn voeten, ik voelde de adrenaline
dalen. Heerlijk die wind in mijn gezicht. Dan
nog de geuren en de kleuren, een streling voor
de zintuigen. (Gek dat de rotting van de herfst
zo blij maakt of zijn het de goudgele en rode
bladeren aan de bomen?). En de rauwe geluiden
die me helemaal weer naar het hier en nu
brachten: het gekrijs van de reigers, de kraaien
en kauwtjes, gekwaak van de eenden. En het
zacht bewegende wateroppervlak waaronder
grote vissen zich roerden. Ik zuchtte eens diep,
pff ff f rust.
Eigenlijk zucht ik altijd even als ik het park in
fiets. Alles wordt iets lichter. Wat een prachtpark
is het toch, met water, bos en polder.
Ik ben vaak geneigd te vergeten hoe fijn het
is om buiten te zijn, om ruimte te voelen.
Maar eenmaal hier op De tuin voel ik me altijd
een beetje opklaren! Blozende wangen en
frisse gezichten om me heen. Balkende ezels,
blatende schapen en achter elkaar aan rennende
parelhoenders. Het bloementuintje, de hutten,
de ritselende blaadjes aan de populieren, de
modder onder mijn voeten, het geknirp van de
schelpjes. Genieten.
Bewegen en natuur zijn goed voor de hersenen,
dat is al zo vaak onderzocht en bewezen. Maar
ja, soms, met alle verplichtingen in mijn leven
en in al het commerciële geweld vergeet ik dat
de natuur zo bijzonder is. Ik vergeet dat het
het mooiste cadeau is dat je maar kan krijgen,
het beste medicijn tegen stress en de sterkste
remedie tegen hebberigheid. Wat een geluk dat
ik op zo’n fijne plek werk!
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