
1100 vrienden
 
Vijf dagen vipassana
 

Marjolijn van Heemstra is
theatermaker en schrijver. Ze
vertelt over goede vrienden, vage
kennissen en sociale media.
Reacties naar
info@marjolijnvanheemstra.nl

MARJOLIJN VAN HEEMSTRA

Facebookvriend M kondigt aan dat
hij een midweek van de radar gaat.
Een vipassana retraite, vijf dagen in
stilte mediteren. Geen idee waar ik
aan begin, schrijft hij, wish me luck,
update over vijf dagen.

Ik had ook geen idee waar ik aan
begon toen ik vorige zomer vanaf
het vliegveld in Rome op de bus
naar Fara Sabina stapte voor een
retraite. Ik kwam rechtstreeks van
een theaterfestival in Zwitserland
en was doodmoe. Terwijl de bus
omhoog slingerde naar het klooster
googlede ik nog snel even wat
informatie over vipassana. Een
eenvoudige, praktische techniek,
las ik. Zelfobservatie en zelfkennis.
Om dat laatste was het me niet per
se te doen, ik had vooral heel veel
zin in rust en vijf dagen zitten leek
me de perfecte time out.

Dat ik het gruwelijk mis had,
realiseerde ik me nog dezelfde
middag.

Ik was te laat en werd direct na
aankomst naar de meditatieruimte
gebracht waar de rest van de
deelnemers al bezig was. Zachtjes
rolde ik mijn matje uit en ging
zitten. Niet denken, was de
opdracht. Stil zitten, en terug naar
je adem. Al na tien minuten was de
pijn in mijn benen ondraaglijk, was
ik mijn adem kwijt en verdwaald in
gepieker, gepeins en lukrake
associaties.

Zeker een kwartier lang dacht ik
aan 'Goede Tijden Slechte Tijden',
aan alle personages uit het eerste
seizoen - Arnie, Jef, Roos, Peter,
Suzanne, Linda, Jessica - mijn
brein leek niet meer dan een
gigantisch reservoir vol onzinnige
feiten. Ik dacht aan fruitvliegjes,
probeerde de geneticaproef te
reconstrueren die we ooit bij
biologie deden, genotypes,
fenotypes, iets met recessief en
dominant, ik verveelde me
helemaal dood, raakte het gevoel in
mijn benen kwijt en toen in mijn
onderrug, raakte in paniek omdat ik
dacht dat ik langzaam aan het
verdwijnen was, begon te
hyperventileren, vond mijn adem
weer terug, probeerde na te gaan
hoeveel kilometer ik in mijn leven
gerend had, was kwaad op mezelf,
op mijn moeder die mij deze
retraite had voorgesteld, op de
gong die maar niet klonk, op de
man die de meditatie leidde, ik
ergerde me aan de ademhaling van
de mensen om mij heen, aan mijn
eigen ademhaling, aan mezelf -
toen na een uur de gong klonk, was
ik uitgeput.

En had ik nog 38 meditatie-uren te
gaan.

's Avonds zette ik stiekem mijn
telefoon aan. Checkte mijn mail en
Facebook.

Ik werd rustig van al die informatie,
van de buitenwereld waarop ik
gewoon mocht reageren zonder al
te veel zelfobservatie.

Maar in de loop van de dagen werd
mijn hoofd leger, de pijn in mijn
benen draaglijker, de verveling
minder, ik begon anders te kijken
naar de groep om mij heen, of
eigenlijk gewoon: minder te kijken.

Beetje bij beetje verdween ik in de
gigantische ruimte in mijn hoofd.

De laatste twee dagen bleef mijn
telefoon uit. Ik voelde me te
vormloos, te leeg om ergens op te
reageren. Pas een week na
thuiskomst was ik weer in staat een
e-mail te beantwoorden, het duurde
twee weken voor ik Facebook
aankon. Facebookvriend M is
inmiddels negen dagen van de
radar. Ik wens hem nog minstens
een week toe.
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