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Soms lieg ik liefje dat
het gedrukt staat maar
voorlopig tast ik op
toetsen naar
onweerlegbare woorden
die in deze krant
vertellen hoe zielsveel ik
van mij houd

Helmert Hoboer
Nijmegen

v© Een ‘160’ is een gedicht van 160 tekens inclusief spaties:
het maximale formaat van een sms’je. Zend zelf een 160
in via www.precies160.nl of 06-18881117 (25 ct per bericht)
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Matraszolen

D e markt voor sportschoenen is
een heel serieuze. Voor elk soort

sport heb je blijkbaar een specifieke
schoen nodig en zelfs als je helemaal
niet wilt sporten, worden veelkleuri-
ge sportschoenen alsnog door ieder-
een gedragen. Waarom is dat eigen-
lijk? Een van de redenen zal de actie-
ve marktbewerking zijn, de andere
heeft waarschijnlijk met het comfort
van de sportschoen te maken. Regel-
matig zie je senioren op sportschoe-
nen lopen, het lijkt er dan op alsof ze
massaal mee gaan doen aan een loca-
le halve marathon maar niets is min-
der waar. Sportschoenen bieden een
ongeëvenaard, plezierig lichtvoetig
comfort. Dat comfort is vooral te
danken aan de lichte en verende
flexibele zool. Op een harde onder-
grond worden trillingen tijdens het
lopen op doeltreffende wijze ge-
dempt. Hoe komen die zolen aan die
dempende eigenschappen? Het ant-
woord is lucht, simpelweg de lucht
die ingesloten zit in het materiaal
van de zool. De zool wordt meestal in
twee stappen vervaardigd uit poly-
urethaan: een kunststof die ontstaat
door een chemische reactie tussen
twee verschillende, vloeibare compo-
nenten. Tijdens de reactie ontstaan er
kleine luchtbelletjes, zoals bij kool-
zuurhoudende frisdranken. Omdat
er met de receptuur van componen-
ten bijna eindeloos te variëren is,
kom je polyurethaan in heel veel uit-
eenlopende gedaantes in je directe
omgeving tegen. De zachtheid van je
autostuur en dashboard is te danken
aan polyurethaan. Het zachte matras
op je bed maar ook de hardere vloer
in de sporthal of de isolatieplaten on-
der het dak van je huis zijn van het-

zelfde materiaal. De doe-het-zelver
kent polyurethaan vooral als PUR-
schuim. Gaten en kieren zijn makke-
lijk gevuld met het razendsnel op-
zwellende schuim uit de spuitbus.
Het purren is onder klussers een van-
zelfsprekend werkwoord.

Terug naar de sportschoenzool. De
buitenste laag wordt gemaakt van
een slijtvaste, dichte polyurethaan
terwijl de binnenzool juist een heel
open en meestal zachte schuimstruc-
tuur heeft. Deze twee zoolstukken
worden, met of zonder gelonderde-
len in elkaar gelijmd. Vervolgens
wordt de uit vele onderdelen samen-
gestelde bovenschoen vastgeplakt op
de polyurethaanzool. Zo loop je je
dus uiteindelijk op een soort veder-
lichte minimatrassen.

Joost Alferink

In de rubriek ‘ManMade’ vraagt ontwer-
per Joost Alferink zich af waarom de din-
gen zijn zoals ze zijn.

Door Hidde Tangerman
Het is misschien een lange reis voor
een interview, van Amsterdam naar
Brugge en weer terug. Maar als de
aanleiding intrigerend is, telt afstand
niet. Bovendien ben ik ook nieuws-
gierig naar hoe een ex-non eigenlijk
woont. Want dat is Miek Pot. Na een
wild studentenleven in Leiden bracht
ze twaalf jaar door in een Kartuizer
klooster in België en Zuid-Frankrijk.
Zwijgend, biddend en
mediterend. Toen be-
sloot ze weer terug te ke-
ren in de wereld. Neder-
land was teveel veran-
derd, dus ging ze in Bel-
gië wonen. Ze schreef
twee boeken over haar
ervaringen en is bezig
met een derde.

In een stil straatje in
de binnenstad van Brug-
ge bel ik aan. Miek Pot
doet open en laat me
binnen in haar huiska-
mer. Die is gezellig druk
ingericht met veel meu-
bels. Overal liggen sta-
pels boeken opgetast.
Aan de muur hangt een
enorm abstract schilde-
rij met veel rood en
blauw. „Vind je het huis
passen bij mijn per-
soon?” vraagt ze. Voor
een voormalige non had
ik een wat soberder in-
richting verwacht. Ik
kijk rond en tel vier, nee,
vijf Mariabeelden. Ze is
verzot op Mariabeelden,
zegt ze. „Je kunt ze hier
soms voor een habbe-
krats kopen, dus ik heb
hier de meest gekke
beelden staan.” Ze praat
gemakkelijk. Zo gemak-
kelijk dat je je bijna niet
kunt voorstellen hoe ze
ooit twaalf jaar lang
heeft kunnen zwijgen.
In Nederland komt ze
nog regelmatig om le-
zingen te geven over spi-
ritualiteit. Dat is nu
haar werk. Tegenwoordig is haar
hoofdthema Tao of evenwicht. Dat
vindt ze in deze crisistijden belang-
rijk, want we zijn duidelijk het even-
wicht kwijt. Haar motto, naar Mat-
theüs, is: maak je niet bezorgd over de
dag van morgen, want de dag van
morgen zal zich wel bezorgd maken
over zichzelf.

Dat klinkt mooi, maar is het ook niet
een beetje naïef?
„Ik vind het naïef om je zekerheden
in deze wereld te zetten. Je ziet het nu
met zo’n kredietcrisis. Mensen leg-
gen hun zekerheden vast in een pen-
sioen en in aandelen. Dan denk ik: dat
vind ik naïef.”

Maar je moet toch aan de toekomst
denken?
„Dat ben ik zeker met je eens. Ik maak
ook plannen, ik kijk vooruit, maar ik
weet ook: mijn plannen kunnen zó
door elkaar geschud worden. En als ik
mensen hoor, denk ik: ze hebben dat
plan en dat is hun zekerheid. Nou,
dat vind ik naïef hoor. Ik ben echt
geen oosterse wijsheidsleraar die
zegt: we gaan nu met een lenden-
doekje lopen en halleluja. Ik ben ook
goed verzekerd, ik doe ook braaf mijn

belastingaangiften en regel de sociale
voorzieningen. Maar ik weet: mijn
kaartenhuis is goed opgebouwd, en
als het in elkaar dondert ligt mijn we-
reld niet overhoop. Als je vertrouwt
op je innerlijke anker heb je veel meer
zekerheden in die storm dan een
spaarrekening. Je eigen fundament
helpt je om daar doorheen te komen.
Dus als je daar nooit aan gewerkt
hebt....”

Niet iedereen kan het klooster in.
„Daar hoef je ook niet twaalf jaar lang
voor in een klooster te zitten. Maar
het is wel op zijn tijd belangrijk om
aan zelfreflectie te doen, naar binnen
te kijken, de eenzaamheid op te zoe-
ken, toch eens aan jezelf te werken.
Als die storm komt raak je misschien
je pluimen en je veren kwijt, maar je

blijft wel staan. Heel veel mensen
gaan om hè.”

U bent vers uit het studentencorps het
klooster ingestapt. Kan het extremer?
„Toen ik een jaar of zestien was las ik
het boek Narziss en Goldmund van Her-
man Hesse. Dat ging over een vriend-
schap tussen de ascetische monnik
Narziss en zijn leerling Goldmund
die niet kon leren en achter de meisjes
aanzat. Uiteindelijk liep het met alle-
bei slecht af. Goldmund werd een
soort liederlijke zwerver en Narziss
bleef een uitgedroogde monnik, een
zuurpruim. De moraal was: noch het
ene noch het andere uiterste brengt
geluk. Ik vond het een prachtig boek
want ik herkende die beide persoon-
lijkheden in mezelf. Ik had ook die
extremen. In Leiden had ik het meest
wilde leven dat je je maar kunt voor-
stellen en daarna wilde ik ook het
meest extreme klooster in. Nu vind ik
die Narziss en Goldmund allebei ver-
velend. Ik ben 49 en ik heb de mid-
denweg gevonden.”

Zijn de wilde haren helemaal verdwe-
nen?
„Ik kan nog altijd heel erg lachen en
plezier maken, maar ik heb daar geen

flessen wijn en sigaretten meer voor
nodig. Dat kan ik met een spaatje. Ik
hoef ook niet om drie uur in mijn bed
te liggen. Toen ik net terug was uit
het klooster, ben ik wel weer even het
uitgaansleven ingedoken. Zonder
drank, want daar kon ik niet meer te-
gen, maar wel lol maken met de men-
sen en gekke dingen zeggen.”

Hoe heeft u die twaalf jaar eenzaam-
heid overleefd?
„Als het je weg niet is houd je het niet
vol. Dan is het een soort gevangenis.
Dan blijft het buitenkant en dan
word je gek. Er moet iets gebeuren, je
moet geraakt worden. We werden
heel erg getraind in gebed en medita-
tie. Op een gegeven moment ging ik
dingen ervaren: rust, vreugde, stilte,
een soort oervertrouwen. Als ik daar

in het voorjaar door de
tuin liep, was dat voor
mij het opperste geluks-
gevoel. Die eenvoudige
verwondering voor het
leven. In Zuid-Frankrijk
keek ik ’s nachts vaak
naar de sterrenhemel.
Die alomvattende stilte.
Dat waren diepe geluks-
momenten. Ik had altijd
heel erg door het leven
geraasd aan de opper-
vlakte, met zo’n onte-
vreden gevoel. In het
klooster had ik echt het
gevoel: hier gaat het ei-
genlijk om.”

Waarom dan toch weer
uitgetreden?
„Ik kreeg op een gege-
ven moment een een-
heidservaring, een in-
zicht van je haren tot
aan je tenen. Dat was het
mysterie, God, de ultie-
me werkelijkheid. Dat
was wat ik zocht, mijn
hele leven al. Ik voelde
toen heel sterk dat ik
daar weg moest, weer te-
rug naar de mensen om
verder te groeien. Gods
beeld naar de wereld
brengen, op een eigen-
tijdse manier. Dat is
mijn missie. Uiteinde-
lijk is dat ook de weg.
Het is niet de weg om je
hele leven achter kloos-
termuren te zitten. Het
was een prachtig kader,
maar het was passé.”

Het klooster voorbij maar zien mensen
u nu als een soort heilige?
„Nee, ze moeten eerder lachen dan
dat ze in mij een engel of een heilige
zien. Daar ben ik te aards voor. Het
monnikenleven is ook heel geaard.
Eén van de eerste dingen die ik in het
klooster moest doen was de wc’s
schoonmaken en in de keuken wer-
ken. Je wordt daar geen heilige. Je
wordt gewoon meer geaard en je er-
vaart dat oervertrouwen. Dat is die
mystieke weg. Je wordt niet zo’n heel
lief en zachtaardig vrouwtje. Daar be-
antwoord ik zeker niet aan.”

Bevalt het leven in de wereld nog?
„Ik heb een boeiend leven. Ik ben veel
onder de mensen en ik heb veel vrien-
den. Maar ik ben zelf toch ook mijn
grootste bron van inspiratie. Ik heb
altijd interesses in nieuwe dingen,
zo’n trendwatching gevoel. Dat ik
voel wat er nieuw gaat komen op het
spirituele vlak. Dan duik ik daarin.
Mijn leven is enorm afwisselend,
maar ik laat me niet opjagen. Als ik
me gestresst begin te voelen trap ik
ook op de rem. Dan zeg ik iets af. Ik
heb geen zin om hijgend mijn bood-
schap te komen vertellen. Dat komt
volgens mij niet over.”

Ik laat me niet
meer opjagen
Zo blijft Miek Pot (49) geïnspireerd

© Miek Pot had een wild leven
als Leids student en een stil
leven als non in het klooster.

© Zij schrijft nu boeken en is
een spirituele trendwatcher.

Een werkweek al deze

Maandag Gelogeerd bij mijn nicht in Bus-
sum. ’s Middags geluncht en gelezen. ’s
Avonds een lezing gegeven in Bussum.

Dinsdag Terug met de auto naar Brugge.
Boodschappen gedaan, huis opgeruimd
en gemediteerd. ’s Avonds de computer-
man op bezoek om een legale Office te in-
stalleren.

Woensdag ’s Ochtends gemediteerd. Boe-
ken gekocht in de stad. ’s Middags het in-
terview met nrc.next. ’s Avonds gelezen
en vroeg naar bed.

D o n d e rd a g Echt een monastieke dag: de
deur niet uitgeweest. Lezen, schrijven,
mediteren. ’s Avonds bij een goede vrien-
din langs.

V ri j d a g : Heel vroeg opgestaan en met de
trein naar Amsterdam om een contempla-
tiedag te geven. ’s Avonds met mijn oom
gegeten en naar een kroeg geweest. Een
dolle avond gehad.

Z a te rd a g Bespreking over een stilteweek
in Tjechië. Daarna naar een astrologisch
gesprek in de Jordaan. Gedineerd met
mijn oom op één van de grachten.

Zondag Bezoek aan het graf van mijn
grootouders in Heemstede. Terug met de
intercity naar België.
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