Het genoeg van

Marijke Helwegen

Ze kreeg bijnamen als ‘icoon van de plastische chirurgie’ en ‘societyprinses’,
maar eigenlijk is Marijke Helwegen (64) heel sober. ‘Tegenwoordig lease ik
mijn avondjurken.’

‘I
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k ben thuis heel anders dan hoe mensen me op
televisie of in de bladen zien. Hier loop ik rond met
rechte haartjes, zonder haarstukken en aanplakwimpers, in een oud broekje met een truitje uit het jaar
nul. Ik vind het heerlijk om zo weinig mogelijk te
hebben. Dat heb ik na jaren ontdekt.’
Hoe bent u tot dat inzicht gekomen?
‘Doordat ik merkte dat ik niet blijer werd van al die spullen. Toen ik net getrouwd was, op mijn 23ste, wilde ik alles
kopen. Dan ging ik naar Blokker en kocht ik een stenen
vogeltje, een tafelkleedje en een zilveren lepeltje. Énig vond
ik dat. Dat is helemaal voorbij. Wat moet je ermee?
Voor gala’s en feesten leen ik nu mijn avondjurken, of ik
krijg ze van de grote merken en dan stuur ik ze na gebruik
terug. Superhandig. Ook heb ik al veel spullen weggegeven
of verkocht. Dat geeft me rust. Vorig jaar heb ik nog kleren
verkocht voor de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van
Dieren.’

Marijke Helwegen
(1948) werkte achttien
jaar als spreekbuis van de
privékliniek voor plastische chirurgie van vader
en zoon Schoemacher.
Daarnaast werkt ze als
presentatrice en spreker.
marijkehelwegen.nl

‘Thuis loop ik rond zonder
haarstukken en aanplakwimpers,
in kleren uit het jaar nul’
U heeft iets met dieren.
‘Ik vind ze geweldig, vaak leuker dan mensen. Hun trouw,
hun authenticiteit, hun intuïtie, alles. In mijn tuin heb ik
drie eekhoorns, roodborstjes, koolmeesjes, vinkjes, merels,
sijsjes en spechten – daar kan ik uren naar kijken.’
Bent u daarom ook vegetariër?
‘Ik vind weinig dingen zo erg als dat we al onze medewezens opvreten of stropen. Maar buiten dat, als je kijkt wat
het kost om één kilo vlees bij elkaar te krijgen, daar heb
je tien kilo voer voor nodig, dat moet allemaal verbouwd
worden, die dieren staan in de stal en hun poep veroorzaakt weer CO2 en uitlaatgassen. Het is één grote negatieve
kringloop.
Ik hoop dat er een tijd komt dat mensen moestuintjes
hebben waar ze wat eigen groenten kweken. Dat is trouwens al kleinschalig aan de gang. Er komen steeds meer
van die stadstuintjes, ook op stukken braakliggende grond
en daken. Geweldig vind ik dat. Maar het gaat langzaam.
We leven in een snelle maatschappij. Als je moet meedoen
in de race omdat je je hypotheek moet betalen, heb je niet
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veel tijd om tomaatjes te kweken of vrijwilligerswerk te
doen.’
Doet u dat wel?
‘Mijn man wil helaas geen groenten in de tuin. Ik ben ambassadeur voor Vivara Natuurbeschermingsproducten. Voor
de Sophia-Vereeniging en Zorgboerderij de Veldmuis doe
ik ook weleens wat. Van natuur en dieren worden mensen
gelukkig.’
U bent 64 en werkt sinds uw zeventiende. Heeft u
genoeg gewerkt?
‘Ik denk nog niet aan stoppen. Werk is voor mij een stukje
erkenning. En ik vind het heel leuk om te doen.’
Krijgt u genoeg erkenning?
‘Bij lezingen en presentaties krijg ik waanzinnig veel
waardering. Maar er zijn ook nog veel mensen die denken
dat ik een oppervlakkig, volgespoten modepopje ben. Daar
klopt dus geen hout van. Dat zijn domme, oppervlakkige
mensen, want die begrijpen niet dat dat gewoon mijn werk
was. Ik was ingehuurd om de marketing en pr te doen van
de cosmetische industrie. Ik was het boegbeeld. Ik moest
daar staan als ervaringsdeskundige, dus dan laat je wat
doen. Niet dat ik dat erg vond, helemaal niet. Maar ik heb
vele malen minder laten doen dan veel BN’ers, die erover
jokken omdat ze zich ervoor schamen.’
Hoeveel cosmetische operaties heeft u gehad?
‘Heel weinig. Ik heb een borstvergroting laten doen. Ik had
een AA-cup, ik was een jongetje. Ik heb een ooglidcorrectie
gehad en op mijn vijftigste een facelift – en die kreeg ik alle
drie cadeau.’
Is dat genoeg?
‘Ja hoor. Ik heb flinke spataderen. Mensen vragen weleens:
waarom doe je daar niks aan? Maar daar ben ik helemaal
niet mee bezig. Ik heb al veertien jaar niks meer laten doen.
Nederlanders hebben iets tegen de cosmetische chirurgie,
maar er zijn honderdduizend mensen per jaar die iets laten
doen, dus dat is heel hypocriet. Dat we er iets tegen hebben, komt door onze calvinistische volksaard: doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg. En daar ben ik dus helemáál niet van. Ik ga mijn eigen gang en zeg wat ik denk.’
Marijke’s Genoeg-tip:
‘Met de schillen van de mango, peer of kiwi maak ik mijn
gezicht schoon. Dat is super vochtinbrengend. Na een uur
voelt je huid als fluweel, daar kan de duurste crème niet
tegenop.’
Herfst 2013 Genoeg
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Ver voor onze huidige jaartelling beschreef de Chinese Zhuang Zi hoe het mogelijk is vrolijk
en vrij te leven als je je laat meevoeren met de stroom van het leven. De Zhuang Zi is een van
de belangrijkste teksten van het taoïsme geworden.
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aanzien of rijkdom. Zijn levenshouding vat Zhuang Zi samen met de woorden wu wei, wat zoiets betekent als ‘doen
door niets te doen’. Zo iemand laat ‘het goud liggen in de
bergen, de parels in de zee, zoekt geen profijt in handel. […]
Hij acht succes geen reden voor faam, noch vindt hij armoede beschamend.’
En waarom zou je ook, als alle waardevolle dingen niet alleen ooit weer vergaan, maar ook slechts waardevol zijn omdat wij ze ‘waardevol’ noemen? Zwemmen de vissen niet
langs de mooiste vrouw van het land zonder naar haar op te
kijken? Wie daarom de dingen niet meer vanuit zijn eigen
perspectief benadert, maar de Tao volgt, zal zorgeloos en vrij
kunnen leven. Terwijl de meeste mensen een jachtig en druk leven leiden, is
de heilige mens als een baby, die kalm
is en rustig en meedeint op de stroom
van gebeurtenissen.
De Zhuang Zi is een boek met tekstfragmenten van Zhuang Zi zelf en van
volgelingen die schreven in zijn geest.
Het staat vol interessante, grappige
en levensechte verhalen over allerlei
andere figuren die er zo hun eigen
levensstijl op nahielden. Vaak zijn het
mensen met eenvoudige beroepen die
over de meeste wijsheid beschikken.
Zoals een naamloze tuinman die bezig
was een moestuin te beplanten. Zigong
de handelsreiziger zag hem zweten en
ploeteren en vertelde hem over een machine die het werk veel gemakkelijker
zou kunnen maken. Maar de tuinman
zei met een lach: ‘Mijn meester heeft
mij geleerd dat daar waar machines
zijn, je ook beslist zorgen met machines krijgt. En daar waar zorgen met machines zijn, krijg je
ook noodzakelijkerwijs een machinehart. Als er eenmaal zo’n
machinehart in je borst zit, dan is het daar gedaan met het
zuiver witte licht.’ Dat zuiver witte licht staat voor de innerlijke vrijheid om je te voegen naar de stroom van het leven en
juist op die manier zorg te dragen voor het leven.

‘Als een mens zich met
de stroom van leven laat
meevoeren, komt alles
ongemerkt tot stand’

Nieuwe Liefde is een opiniekwartaalblad
voor meer medemenselijkheid. Het
wil mensen verbinden op basis van de
gemeenschappelijke behoefte aan een
meer menswaardige en betere wereld.
Geef jezelf of een ander een abonnement
cadeau (nu slechts € 22,50 i.p.v. € 29,50
per jaar) en krijg gratis het fotoboek
The Most Beautiful People in the World.

eel berichten uit China gaan tegenwoordig over
explosieve economische groei, grandioze fabrieken en overvolle steden. Toch vormt juist dit land
de bakermat van het taoïsme, een religieuze en
filosofische stroming die inspireert tot een leven met minder. Zhuang Zi is samen met Lao Zi een van de belangrijkste
grondleggers van het taoïsme. Hij leefde bijna tweeënhalf
duizend jaar geleden. Er is maar weinig met zekerheid over
zijn leven bekend. Hij werkte als klerk, was waarschijnlijk
getrouwd en had kinderen.
Eigenzinnig was hij zeker, getuige de vele verhalen die over
hem de ronde doen. Koning Wei, bijvoorbeeld, had gehoord dat Zhuang Zi een wijs man
was en wilde hem minister van zijn
land maken. Daarom zond hij zijn
afgezant met kostbare geschenken
naar hem toe om hem over te halen. Maar Zhuang Zi barstte in
lachen uit en zei: ‘Dacht je werkelijk dat ik me door jouw koning in
het gareel zou laten slaan? Vooruit!
Scheer je weg! Ik blijf liever in mijn
modderpoel spelen en doen waar ik
zelf zin in heb.’
Waar gebeurd of niet, het is Zhuang Zi ten voeten uit. Zijn denken
staat in het teken van de zoektocht
naar persoonlijke vrijheid door je te
laten meevoeren met de stroom van
het leven. Deze stroom van leven is
de Tao, het kernbegrip waaraan het
taoïsme zijn naam ontleent en dat
de gehele Chinese filosofie beheerst.
Het staat voor de samenhang van
alle dingen, het voortdurende proces van opkomst, groei en ondergang. Tao is de harmonieuze toestand waarin de dingen zich ontwikkelen en gedragen
volgens hun eigen logica. Als een mens zich met deze stroom
laat meevoeren, komt alles ongemerkt tot stand. Alles heeft
zijn eigen loop, het heeft geen zin je daartegen te verzetten.
Wie dat inzicht heeft bereikt, hecht niet langer aan succes,
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