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Enkeleweken geledenis een vluchtelingengezin
in ons buurhuiskomen
wonen. Ze komen uit Afghoniston.We hebbengeen overloslvon ze en toch
voel ik me er niei prelfig bii. Toenmiin mon pos mel de buurmqnvoor de deur
een prootie oonknoople,stopteik met uitgestokenhond op hem of om kennis
te mqken.Die hqnd werd geweigerd;een vrouw een hond gevenpost niet in
hun cultuut zo werd mil te versioongegeven.lk voel me nu niet meer op miin
gemok in miln eigen leefomgeving,snop ie dot?
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ee, eerlijk gezegdsnap ik dat niet. Heeft hij blj u ingebroken?Is
het een dealer?Loopt hij gewapendmet eenpistool of mes door
de straat?Nee.Althans, volgensuw brief is dat niet het geval.Hij
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maakte een gezellig praatje met uw man; u kwam erbij maar hij gaf u
geen hand. Hij heeft u uitgelegd waarom. Ik heb dus twee vragen: bent u
beledigd of echt bang voor eventuele andere normen en waarden waarmee hij u eventueel in de toekomst overschaduwt? Dit zijn namelijk
twee verschillende gedachten die uw gemoedstoestand kunnen beïnvloeden. Ik heb opgezocht hoe dat nu eigenlijk zlt, dat 'geen handen
geven'. Eerlljk is eerlijk, uw buurman had u iets uitgebreider kunnen
informeren, maar wellicht spreekt hij daarvoor (nog) niet goed genoeg
Nederlands. De Islamitische wet schrijft voor dat een man een vrouw
met wie hlj niet getrouwd is of die niet tot zijn directe lijn familiebanden
behoort, niet mag aanraken. Dat wordt als te intiem gezien en kan verleiding bewerkstelligen. Geen hand geven is dus in die zin eigenlljk een
omgekeerde vorm van respect. U heeft geen last van ze, zo schrijft u. Ik
hoop dat ik met dit antwoord uw gedachtenlast heb kunnen wegnemen.
Overigens moet mijn antwoord niet gelezen worden als
mijn mening over vluchtelingen of de Islam. m

Ik kun het tobbenniet stoqg
a-

j

netalsschommelen,
welbeztg
Jebent
netvan
maatJekomt

zich erg goed' Alleen
pensioenen dqt bevoh me op
Sindstwee ioor ben ik met
piekerennoqrmoteik ouder
d;;t[;;;i"*"":-n-oon
betrop ik mezelÍ
qontol ioor geleden
"."0
om dingen,wqqr ik een
word. rk mqqk me nu ,org"n
ook weleenszorgen
*" n'u"i ik dot onderenzich
helemqqlgeen losr
"onÏJJ'
moormiiluktheteewoonnietom

Jeplaa$.

aannekan inderdaad ernstigevormen
ffiiekeren
zelfsaan eenpreWWmen' 1,1Milioen mensentiiden
het prekeren'
WWkerstoornis' Zii piekerenover
getob uw
heèft u zelf in de gatendat het
ËffiHg
geluksgevoelverstoort, want dat:" it ::i-:"":g:"::::1nuw
u de baas word!
ïn *"à tuu, een leven waarin
-on1er

;ililffi;en.

liefsttuswe.maar
hebben
Gemiddetd

gedachten po
sen de dertig en zestig
^]","*

en als die

ziin,is het,íuái"om te qT1pie|"t"l *:lli*
negatier
gedachten

hobby'suw
n"ï i" r,""ígoed dat t' *iaa"t"
is of u buitenshuis welverzet, maar wat it<me afvraag

eensanderemensenontmoet

voor een gezellig.ptT|":

zouietsvooru.kunne"'Ïi:tl:"

ilil'iluriage
#;;;;";

ïi

Dr. Phil,Amerikoonse
w-persoonliikheid

mokenoverbiivoorb""il;:-"dil;
:i9;g
uoniobbvt' mqorik
veelqÍeidin;;;l;;;
Íe
stop
hersepeins
'"rt"-nllk'o"k
of w-kiiken"'
heledoggoonzittenpuzzelen
;;;ï:;;"
Arnhem
T'iineNetissett,

buull]:
of er eenbridgeclubbij uin de
:1-

n* ziin overigen" o'lÏ::*ipiekerËue"eft;""r'r.
boeken geschrevenooï' ""ttJrtillende "Yt""*:^Ï::Ï"
creëren'
oï" u anderegedachtenpatronenkan
i"*
wereldberoemd
"
tli, evto" Katie'zii is
ffi;;;tt
onze
overhetveranderenvan
werk
haar
g;.**"t
vertt}lil":Nederlands
' Haar boeken'ii"
;;."*t
u zal lukken te stoppenmet
taald. Ik weet zekerdat hei
een wil is is een wegw
;;k;t"", want waar

iL

j1
-'.

-...-|--+.a:+èi!.4í-:tr:4'.i1:l?:!:41'4li'i:r1;+t:'l!+:1"i;::ii'nr!Íl+''!'141ii

''

