
 
 

 

 

STILTEWEEK IN BEVER door Aafke de Jong – de Vries 

 

Fijn was het om een paar dagen in een goed verzorgde omgeving te mogen 

stilstaan bij de eigen innerlijke roerselen. De aanwezigheid van anderen die ook 

behoefte hadden aan rust in hun hoofd en hart, hielpen daarbij. We spraken niet 

met elkaar, dat was de afspraak, behalve als je daartoe echt de noodzaak voelde. 

Het zwijgen tijdens de groepssessies is geen keer doorbroken. Het samenzijn in 

stilte had voor mij een troostend en bevestigend effect: ik had mezelf (met enige 

moeite) toegestaan om me een paar dagen met mijn eigen gemoedsbewegingen 

bezig te houden en de zwijgende aanwezigheid van de anderen liet mij voelen dat 

mij dat net zo gegund werd als ik het hen gunde. In het begin was het even 

wennen, voor de een wat langer dan voor de ander, maar uiteindelijk ontstond er 

een sfeer die voor iedereen (zo bleek bij de evaluatie) vriendelijk en steunend 

was. 

 

De begeleiders van het Centrum voor Zijnsoriëntatie, Chris Kersten en Ronny van 

der Kamp, hadden een  meditatieschema opgesteld: van ’s ochtends 8.00 uur tot 

’s avonds 21.30 uur waren er blokjes van verschillende meditatiesessie, 

afgewisseld met gezamenlijke drink- en eetpauzes en ‘persoonlijke tijd’, waarin 

we onze eigen gang konden gaan. Dit op het oog streng lijkende regime had als 

uitgangspunt dat je naar de stiltedagen kwam omdat je jezelf gunde om 

vriendelijk voor jezelf te zijn, voor je diepste wezen te willen zorgen. Je werd bij 

de sessies verwacht zolang je niet had laten weten dat je liever wilde uitslapen of 

iets anders wilde doen waarbij je je op dat moment beter voelde. Discipline, 

gepaard aan vriendelijkheid, dat was voor mij een helende combinatie: je kon je 

onttrekken, je mocht je onttrekken. En ik deed dat zo nu en dan, als ik daaraan 

behoefte had, zonder schuldgevoelens. 

 

‘Deze week hoeft je hoofd niet te werken,’ beloofde Chris ons op de 

kennismakingsbijeenkomst op de eerste avond. Wat een opluchting voelde ik 

toen. Mijn eigen denkhoofd, dat mij zoveel opdrachten gaf, de afgelopen tijd, dat 

ik er doodmoe van was en niet meer bij mijn gevoel kon komen, mocht uitrusten; 

mijn lichaam, waarvan ik de signalen zo lang had genegeerd, kreeg nu weer de 

kans om zijn eigen wijsheid aan mij mee te delen. 



 
 

 

 

Gaandeweg de meditaties stopte ik als vanzelf en steeds makkelijker en sneller, 

met het ‘denken in woorden’, het rationaliseren, het lineaire oorzaak- en gevolg-

denken, het oordelen over dat wat ik deed, dacht en voelde. Daarvoor in de 

plaats kwam het ervaren van gevoelens die diep in het lichaam lagen opgeslagen. 

De eerste dagen in Bever dienden die beelden zich vooral aan in de vorm van 

bewegingen en wiebeligheden  in hoofd en hart, gekoppeld aan beladen 

herinneringen.Zij dienden zich aan als vermoeide of pijnlijke plekken die in eerste 

instantie beelden opriepen van herinneringen die me hebben gevormd tot de 

mens, met haar vaak onbewuste oordelen over zichzelf, die ik nu ben. Die 

beelden spraken rechtstreeks tot mij, met een emotionele lading en een daaraan 

gepaard inzicht, dat nu eens niet alleen ‘in het hoofd’ werd verwerkt, maar juist 

in het hart. Het mooie was dat dit alles er gewoon mocht zijn, van mezelf en van 

anderen.  

 

Hoe beter ik naar mijn lichaam luisterde, hoe beter ik ging zitten tijdens de 

meditaties. Ik ‘zakte uit mijn hoofd’ en raakte steeds meer ‘geaard’. Dat ging 

gepaard met een steeds helder wordend inzicht van wat waarneembaar was in 

mijn lichaam: ik voelde wat mij dwars zit, welke gebeurtenissen en daaraan 

gekoppelde oordelen mijn energie blokkeren, wat ik eigenlijk met mijn energie en 

passies zou willen doen. Ik kon zonder die vervelende oordelende stem in mijn 

hoofd waarnemen, gewaar zijn, ervaren wie ik ben; accepteren wie ik ben en met 

nieuwsgierigheid kijken naar wat er in mij verborgen zit en wat ‘eruit wil.’  

 

Dit ging niet helemaal zo soepel als hier staat, want mijn lichaam reageerde nu 

en dan met heftig verzet, maar dat hinderde eigenlijk niet echt. Ook dat werd ik 

zonder oordelen gewaar.  

 

Wanneer je daaraan behoefte had, kon je een privé-sessie met een van de 

begeleiders hebben om te praten over je ervaringen en om steun of tips te 

krijgen om het contact met je diepere zelf te verbeteren of te verstevigen. Daar 

heb ik twee keer gebruik van gemaakt en dat was voor mij voldoende. Mede 

daardoor raakte ik razendsnel verankerd in mijn lichaam, ik ervoer mijn lichaam 

en mijn essentie (wat dat is, weet ik nog niet, maar ik heb het wel gevoeld) als 

een kanaal waar de ‘hemelse’ en ‘aardse’ energieën ongehinderd doorheen  



 
 

 

 

konden stromen. Ik heb mezelf als schakel ervaren in een groot geheel. 

Wonderlijke ervaringen zijn dat. Ze worden vaak spiritueel genoemd en dat klinkt 

al snel zweverig, maar het is tegelijkertijd heel aardgebonden.  

Het meest wonderlijke voor mij was dat ik heel sterk heb ervaren hoeveel tijd ik 

tussen de meditaties door had om dat te doen waar ik zin in had. Zelfs als ik 

‘maar tien minuten’ had, had ik de rust om die goed te besteden. Thuis liet ik me 

door mijn gestresste denkhoofd wijsmaken dat ‘tien minuten veeeel te kort is 

voor al dat belangrijke dat ik heel goed moet doen.’ (Let op de oordelende 

woordjes ‘belangrijk’, ‘goed’ ‘moet’…) In Rosario heb ik de tijd beleefd als vrije 

tijd, als tijd waarin ik me vrij mocht voelen om te doen wat ik nodig had. Er was 

niemand van wie ik ‘iets moest.’  

 

De laatste ochtend bleek dat iedereen in zijn/haar tempo een vergelijkbaar 

proces heeft doorgemaakt van behoefte aan rust en verwerking van wat er is 

meegemaakt, via emoties en verzet daartegen, naar in zichzelf gevonden rust en 

zichzelf gegeven acceptatie. Dat betekent niet dat we allemaal als Grote Verlichte 

Zielen uit onze retraite zijn teruggekeerd, maar wel dat we onze zieltjes heel wat 

lichter zijn geworden.  

 

De zorg voor lichaam en ziel, gegeven door onze begeleiders en door Rosario 

(een mooie locatie met goede bedden, goed eten en een fijne bibliotheek die dag 

en nacht tot onze beschikking stond) en de vriendelijke, zwijgende aanwezigheid 

van de andere deelnemers, het heeft er allemaal aan bijgedragen dat deze dagen 

voor mij een helende uitwerking hebben. De bevestiging die van deze combinatie 

uitging heb ik ervaren als een steuntje in de rug bij wat ik bij mezelf moest 

veroveren: de bevestiging dat ik mocht zijn waar ik was en wie ik was. Deze 

ervaring zal als een schijnwerper met opgeladen batterijen de volgende schreden 

op mijn pad verlichten. En ik verheug me op een herhaling, omdat ik ervaren heb 

hoe fijn het is om tijdig de batterijen te herladen. 


