
Walsen in het gangpad 
en andere verhalen over contact in tijden van corona

We leven ondertussen al een paar weken in 
een waanzinnig snel veranderde 
maatschappij. Dat we in staat zijn om - met 
zoveel mensen tegelijk, in zo’n korte tijd - zó 
om te schakelen: dat maakt enorme indruk 
op me. Ik zie persoonlijk helemaal het nut van
de maatregelen: om onze zorg te ontlasten. 
Dat helpt me om eraan mee te doen. 

Tegelijkertijd hoop ik dat we snel weer met 
zijn allen in beweging kunnen komen, zodat 
het middel niet erger wordt dan de kwaal.

En dan ben ik reuze benieuwd waar we onze 
vers ontdekte slagkracht allemaal nog meer 
voor willen inzetten. Ik kan wel een paar 
dingen bedenken...

Te midden van de huidige intensiteit maak ik 
kleine, maar wonderlijke momenten mee in 

de wereld van contact op afstand. Het leek me fijn om een aantal van die ervaringen 
te delen. Niet omdat ze zo bijzonder zijn. Meer omdat ze ook nu gewoon nog 
mogelijk blijken te zijn. Het is fijn om ook oog te houden voor de goedheid, ruimte 
en vrijheid waar we nog steeds contact mee kunnen maken.

Namasté,
Jeroen



I.
Ik kom thuis van iets waar ik normaal geen betekenis aan geef – of lichte stress 
van ken. Een bezoek aan de supermarkt. Moet gebeuren. In het beste geval is het
een snelle happening. In het ergste geval is het er te druk en zijn de mensen te 
zeer met zichzelf bezig: niet zelden botst er iemand tegen me op. 

Maar in plaats van bonkig boodschappen doen, heb ik te midden van alle 
corona-maatregelen een wonderlijke ervaring. Ik kom gelukkig thuis. Van de 
supermarkt, met een warme gloed in mijn hart. 

Wat is me nou toch overkomen?

Het begint al met de rustige rij klanten die allemaal op een aangegeven plekje 
wachten op de stoep. Er is met tape een horizontale ladder op de grond 
afgebakend. In elk hokje een persoon. De een rustig wachtend, de ander 
reikhalzend uitkijkend naar het plekje voor hem. Als een jonge man de winkel 
verlaat om plaats te maken voor een nieuwe klant, voel ik de hele rij oplichten. 
We zijn allemaal weer net iets dichter bij onze boodschappen, omdat hij klaar is. 
Ik voel me dankbaar naar hem. Naar zomaar iemand. Het is ineens zo helder dat 
zijn acties voor mij iets uitmaken. Dat we verbonden zijn. 

Dan schuif ik naar het volgende hokje. Overzichtelijk, eerlijk en ruim opgezet. 
Hoe anders dan de gemiddelde rij uit het tijdperk van voor corona. Mijn normale 
alertheid of er iemand probeert voor te dringen? Het is er niet. Mijn lichte gevoel 
van opgeslotenheid in een rij van mensen die net te dichtbij staan? Afwezig. 
Ik haal adem in mijn hokje van schilderstape.
   
Weer verlaat iemand de winkel. Alle mensen in de rij bewegen als één lichaam op
de maat van de schuifdeuren van de AH. De beveiligingsbeambte is de dirigent. 
Met een gehandschoend gebaar bespeelt zij de rijen - in en uit. Haar glimlach 
spat uiteen op mijn netvlies. Dankbaarheid stroomt opnieuw uit me, naar deze 
vrouw die in mijn ogen een rotklus klaart. Ze doet dat met zoveel goedheid en 
geduld dat ik me even uit het veld geslagen voel. 

Ik verwachtte een serie chagrijnige, inhalige, overwerkte klanten en personeel, 
maar kom terecht in een paradijs van afstemming en compassie. 



Ben ik het? Of heeft iedereen ineens oog voor elkaar? Er is rust voor nodig om 
anderhalve meter afstand te houden. Dat maakt boodschappen doen voor mij 
onverwachts een feest. Hoe vaak schrok ik van iemand die nog net even snel 
voor me langs schoot als ik bukte naar de sinaasappels. Of die tegen me op 
botste met kar en al omdat hij bellend de hoek omreed. Niet vandaag. Ik doe met
iedereen de afstandsdans. 

Bij het fruit komt het tot een hoogtepunt. Op de hoek staan zowel de mango’s als
de ananassen opgestapeld. Precies het fruit waarvan Marije me vroeg om mee te
nemen voor het ontbijt. Wie de vrouw tegenover me op pad heeft gestuurd, weet
ik niet, maar ze heeft hetzelfde lijstje als ik. Zo ontstaat onze spontane tango bij 
de mango’s. Als twee baltsende flamingo’s dansen we om elkaar heen. We kijken 
elkaar aan, een stapje naar links, en, ‘o sorry’, een stapje naar rechts. Heel even 
was het geen anderhalve meter meer. 

We verontschuldigen ons tegelijkertijd, waarbij we als beginnend danspaar 
opnieuw positie innemen. Nu zij de ananas en ik de mango’s. ‘Is deze ook rijp?’ 
vraag ik haar. Mijn stuntelige poging om het contact wat verder te openen. Ik zag 
haar in de mango knijpen, dus ik probeer eens wat. Ik knijp er zelf in en vraag me
af hoe corona-proof dit is. Maar voordat we een volgende pas-de-deux inglijden, 
heeft de vrouw een ananas die haar bevalt. Zonder bel of wisselsignaal van de 
dansmeester, glijdt ze door over de vloer naar een andere afdeling en nieuwe 
danspartners. 

Ik gloei van plezier. De wals 
die in mijn hoofd klinkt, voert
me door een heerlijk rustig 
middenpad. Moeiteloos glij ik
langs mensen die voor het 
eerst allemaal die kleine 
bewegingen maken waaraan 
ik aflees dat ze het ook hun 
verantwoordelijkheid vinden 
dat we afstand houden van 
elkaar. Hoe anders dan een 
paar zaterdagen geleden, 

toen mensen nog zonder gêne hun kar dwars op het pad zetten, zodat er nog 
geen hobbit doorheen kon? 

Vandaag kletst niemand met elkaar. Al is het uit angst voor elkaars speeksel: ik 
gedij er wel bij. Geen opstoppingen, geroddel, dwarse karren. Iedereen wil uit 



mijn buurt blijven en of ze er nou bij glimlachen of me aankijken alsof ik Mr 
Corona zelve ben; het is mij om het even. Ik glij als een Thaise zomerbries door 
de schappen alsof het palmen zijn, waar ik me een paar weken geleden nog 
tussendoor voelde bonken als in een oude flipperkast. 

Ik ga zo op in het moment dat ik geen besef heb van de mensen die op hetzelfde 
moment raspend – en vooral alleen – aan hun einde komen. Of de mensen die 
moeten kiezen wie wel en wie niet naar die begrafenis mag komen. De mensen 
die de patiënten onder hun vingers vandaan zien glippen. En dat mijn moeder 
mogelijk een van die mensen zou kunnen worden – hoewel ze heel voorzichtig is.
Ik heb in het moment ook geen contact met het gegeven dat Jong Tantra niet 
doorgaat, een week die me heel erg aan het hart gaat. Dat ik niet met Eef een 
groep energieke jonge mensen kan meenemen op het intieme avontuur dat we 
zo mooi aanbieden op ons geliefde centrum. Of het spannende avontuur van de 
Tantra Training die ik voor het eerst ga geven, samen met Carla, Eelco en 
opnieuw Eef: die we hebben uitgesteld. 

Op een ander moment zal het me allemaal weer bezighouden. Dan zal ik mijn 
deel van de schrik, teleurstelling en frustratie voelen. Maar nu is het er allemaal 
even niet, in m’n miniretraite in de supermarkt.   

II.
Vanmorgen voelde ik in mijn meditatie de noodzaak om af te dalen. Er komt een 
uitspraak in me op van een Vipassanameester: “Mediteer elke dag een uur. 
Behalve als je het druk hebt. Mediteer dan twee uur.” Ik krijg het er niet in 
geperst, maar ik voel wel hoe belangrijk het voor me is om mijn diepte te blijven 
raken. Hoe ik meer ben dan de man die thuis constant schakelt met schaarse 
tijd, de juiste inlogcode bij een zoomafspraak zoekt en focus probeert te houden 
tijdens zijn werkuren. Hoe ik óók in deze coronatijd diepte, ruimte en stroming 
ben. 

Ik vibreer weliswaar mee op de spanningen en angsten die door het veld gieren, 
maar in mijn eigen wereld heb ik het eigenlijk heel goed. 

En ik heb hulp. En wat voor hulp.



Ik ben gezegend met een superleraar. Een meester van het moment. 
Het is een blonde Viking van vier jaar en zijn specialiteit is Lego. Iedere middag – 
want dan werkt Marije – vraagt hij me volledig hier en nu te zijn. 

Nu school dicht is en gezinnen om ons heen verschillende keuzes maken, zijn 
Marije en ik zijn voornaamste speelkameraadjes. Een alledaagse cursus 
mindfulness. Zodra ik probeer mijn aandacht te verdelen - nog een beetje 
schrijven, nog een stille brainstorm met mezelf – dan doet hij iets om me er weer
bij te trekken.

Toegegeven, niet alle vormen even aantrekkelijk!

Ik vraag me af of hij later herinneringen zal hebben aan deze tijd. Ervaart hij het 
als abrupt? Gespannen? Of vindt hij het wel lekker om veel thuis zijn met ons? 
Vrij. Wat ik kan doen is er zoveel mogelijk voor hem zijn. Dus als de Lego roept, is
het bouwen geblazen! 



III.
Wat als de anderhalve meter nog zeker anderhalf jaar duurt? Het lijkt er meer en 
meer op. Hoe kunnen we groepen geven? In een zaal zitten met flink onderlinge 
afstand lukt nog wel, maar naar de wc gaan? Corvee? Slapen met een ander op je
kamer? Scenario’s schieten door mijn hoofd.

Het kabinet vraagt elke sector om na te denken hoe ze weer kan opstarten terwijl
de afstand van 1.5 meter gehandhaafd blijft. In welke sector valt het centrum? 
Hoe kunnen wij voorzichtig weer opstarten? Kleine groepen? Digitaal aanbod?  
Ik ben er nog niet met mijn hele creativiteit. Ik zie de cirkel van collega’s voor me. 
Wat hebben we mensen te bieden als we op afstand blijven? Hoe kunnen we 
toch intiem met elkaar in contact zijn?
Worden we uitgedaagd om Tantra opnieuw uit te vinden? Ineens voel ik me 
onderdeel van een traditie die lang niet altijd en overal met open armen is 
ontvangen en daardoor creatief heeft moeten zijn met voortbestaan. 

Wie weet wonen we straks in een hutje in het bos en ontvangen we weer, net als 
vroeger, twee of drie leerlingen per keer…

IV.
Mijn mind draait dagelijks tenminste één keer helemaal de versnelling in. Dan 
snelt hij vooruit als Huginn en Muninn, de mythische raven van Odin1. Scenario’s 
overwegend, problemen voorziend, risico’s inschattend, angsten bezwerend: zo 
vliegen ze door mijn innerlijke landschap. 

Maar dan herinner ik me weer dat ík Odin ben. Een onverwachts beeld dat me 
helpt. Geen Tantrische god inderdaad, maar de Germaanse god van de wijsheid, 
met wortels in het westen. Ik ben degene die mijn innerlijke raven terug kan 
fluiten. Die kan vertragen. Die kan ademhalen en wachten en doen wat er nu, op 

1Deze twee raven staan voor 'gedachte' en 'geheugen'. Ze snellen alle kanten op waar Odin ze heen stuurt, om 
hem te vertellen hoe het met de wereld is. 



dit moment, nodig is. Die kan checken of ik werkelijk iets oversla - of dat een deel
van me krampachtig probeert om mijn gebrek aan invloed op de wereld te 
pareren. 

Ik check mijn email, mijn appjes, mijn to do list – en ja: ik ben bij.

Dus haal ik diep adem. Beweeg mijn armen en benen. Ik strek me en verken de 
extremiteiten van mijn lijf. Waar kan ik vrij bewegen? Waar zit ik vast en kan ik 
mezelf vriendelijk uitnodigen mezelf meer te bewonen? 

Ik laat mijn zwaartepunt afdalen van mijn voorhoofd en licht gespannen nek, 
langs mijn ruggengraat naar mijn hara, en lager nog, mijn billen en mijn bekken. 
Ik voel hoe mijn voetzolen zich openen naar de vloer. Ik geef me eraan over. De 
neerwaartse beweging van mijn uitademing werkt samen met de zwaartekracht. 
Ik glij in mezelf. Mijn hoofd klaart op en in mijn hart slaat een vlammetje aan. 
Er valt me een nieuwe vrijheid te binnen. Mijn lijf mag nu nog meer doen wat het 
wil. Hoe heerlijk rekt mijn innerlijke panter zich uit in de zon... 

Ik voel me zoveel meer dan de duizenden gedachten die proberen grip te krijgen 
op mijn toekomst. Vraag me niet hoe, want ík doe het niet. Maar als het me 
gebeurt, dan neem ik een diepe ademteug en proef ik de lente. 

Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid, op alle niveaus.

Alle goeds,
Jeroen


