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TeksT: MaarTje verhoeven, beeld: bonniTa posTMa

Yogadocente oona Giesen overleefde een ernstig auto-ongeluk, maar kon zeven jaar lang niet zitten van de pijn. de lessen 
die ze toen leerde, brengt ze nu over op haar leerlingen op het idyllische Griekse eiland paros. bureauredacteur Maartje 
verhoeven bezocht haar, en kwam zichzelf tegen.

_ yoga 27 __ yoga 26 _



de yogales begint pas om 
half tien – kan ik eerst 
hardlopen, denk ik fanatiek 

ensen die yoga beoefenen zijn toch altijd op 
zoek, hè?’ zegt fotografe Bonnita tegen mij in 
het vliegtuig. Ik denk dat dat wel klopt. Ook ik 
ben zo’n dolende ziel, op zoek naar de kern van 

mijn leven, naar diepgang. Ik móét altijd zoveel van mezelf. En ik 
voel me daardoor vaak geremd om helemaal vanuit mijn hart te 
leven. Yoga helpt me, heeft me de afgelopen jaren al erg geholpen 
om dichter bij mezelf te komen.
Ik heb veel zin in deze reis, want we gaan Iyengar yoga beoefenen. 
Ik ben dol op de precisie en strikte alignment daarvan. Op Paros 
wordt wel een mildere en meer persoonlijke vorm gegeven dan 
Iyengar zelf voorschreef, en op de foto’s zag ik een altaartje in de 
yogaruimte staan. Fijn, want ik ben ook niet vies van een beetje 
filosofie en spiritualiteit. 
Een warme, zachte eilandwind aait de huid van mijn armen en 
benen. Op het vliegveldje – ter grootte van een huiskamer – staat 
yogadocente Oona Giesen al op ons te wachten. Samen met een 
klein blond mannetje, haar zoontje Thomas. Na een korte rond-
leiding door het vissersdorp Aliki brengt ze ons naar het hotel. 
Daar worden direct mijn andere zintuigen geprikkeld door een 
zoete jasmijngeur en de dieproze kleur van de bougainville die 
rijkelijk over de net gewitte muren hangt. Wat een lieflijk paradijs 
vind ik Paros, nu al! Hier kan ik wel tot mezelf komen.
Oona woont tien jaar op het eiland en doet al heel lang aan yoga. 
Haar eerste lessen kreeg ze van haar moeder, Jeanne Buntinx. ‘Zij 
is zo’n echte oude hippie,’ vertelt Oona. ‘Zij ging als een van de 
eersten naar de grote meester Iyengar in India om daar yoga te 
leren, en kreeg zijn zegen om zelf les te geven. Als meisje van acht 
ging ik al mee naar haar Amsterdamse yogaschool.’
De eerste yogales begint hier om half tien ’s morgens – dat zijn nog 
eens luxe tijden. ‘Ja, op Paros slaapt men veel,’ zegt Oona, ‘en de 
cursisten hebben tenslotte vakantie.’ Nou, dan kan ik vóór de les 
nog lekker hardlopen, denk ik fanatiek. 

De filosoof

Wanneer ik ’s morgens naar buiten loop, de marmeren trap af, 
trippelt een schor miauwende kat gezellig met me mee. Als mijn 
bodyguard zal hij elke ochtend voor mijn deur liggen wachten 
tot ik naar buiten kom. Door de ontbijtruimte dansen klanken 
van vrolijk vioolspel en melancholische pianomuziek. Vers van 
de boom geplukte abrikozen en sinaasappels liggen op tafel. Mijn 
Griekse yoghurt met honing zet ik vast klaar op het geruite stoffen 
kleedje. Het is net alsof dit zich allemaal afspeelt in de Franse film 
Amélie… maar dan de Griekse versie. 

Ik maak een praatje met Michalis, de bijzonder zorgzame eigenaar 
van het hotel. Hij vertelt graag over de Griekse filosofie – ik noem 
hem voortaan ‘the philosopher’ – en over wat er allemaal misgaat in 
de wereld. ‘Mensen hebben geen contact meer met elkaar, ze zijn 
te druk en raken weg van hun ziel,’ zegt hij. Dat raakt me. Zelf zit 
ik midden in een verbouwing, en het was druk op het werk in de 
aanloop naar deze reis. Soms mis ik dan ruimte voor contact met 
anderen, de warmte daarvan, dingen kunnen delen met mensen. 
Dat kan me echt verdrietig maken. 
Michalis komt uit een beroemde Griekse muzikantenfamilie, wat 
zijn smaakvolle muziekkeuze verklaart. Op Paros lijken sowieso 
bijzondere mensen neer te strijken, er wonen veel kunstenaars, 

Boven: Oona met Thomas

Rechts: Oona kreeg als meisje 

al yogales van haar moeder
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dichters en muzikanten. Soms hoor je ineens gitaargepingel op het 
strand, dan zit een groepje oude mannetjes lekker te spelen. Men 
neemt het leven hier zoals het komt, en geniet. 
Nu eerst een rondje hardlopen voordat ik aan het ontbijt begin.

Levensreddende yoga

‘Dit was vroeger een geitenstal,’ zegt Oona als we in haar studio 
staan. Nu hangen er hippe yogaswings aan het bamboe plafond. 
Het is er lekker koel, want de muren zijn wel een meter dik en de 
granieten vloer voelt fris aan – wel zo prettig in zo’n warm land. 
‘Er is geen competitie in de les en verwacht niet van jezelf dat een 
houding honderd procent perfect is. Je hoeft niet de moeilijkste 
yogaoefeningen te kunnen doen. Als je maar yoga doet. Zelf 
oefent, liefst elke dag. En leer je lijf voelen, daar gaat het om!’ zegt 
Oona. Aan dit laatste heeft zij zelf haar leven te danken. Ze kwam 
al jaren naar Paros om er in de zomermaanden yogales te geven. In 
de nazomer van 1998 werd alles anders. De eerste regen viel, de 
weg werd spekglad en de jeep waarin Oona met haar vriendin reed, 
slipte van de weg af. Ze sloegen zeven keer over de kop. ‘Ik was me 
bewust van mijn longen en de ruimte die erin zit. Ik voelde dat 
mijn rechterlong was ingeklapt. Door mijn ademhalingstechnie-
ken wist ik weer lucht in mijn longen te brengen.’ Dat ze op eigen 
benen het ziekenhuis in liep, was eigenlijk onmogelijk, want een 
van haar ruggenwervels bleek totaal verbrijzeld. Al haar organen 
waren beschadigd en ze had veel bloed verloren. Niemand dacht 
dat ze dit zou overleven, ook de artsen niet. Maar dankzij haar 
getrainde yogalijf, zware operaties en heel lang revalideren, kwam 
ze erbovenop. Ze bedacht zelf welke yogaoefeningen ze kon doen 
om haar lichaam te versterken. Haar fysiotherapeut had nauwe-
lijks iets toe te voegen. Door het ongeluk realiseert ze zich hoe 
belangrijk het is om je eigen lichaam aan te voelen en te begrijpen, 
en dit wil ze haar leerlingen ook meegeven.
We starten de les met een eenvoudige ademhalingsoefening. Oona 
geeft ons de tijd om contact te maken met onze binnenwereld, en 
ik voel de adem mijn lichaam in stromen. De les verloopt rustig, 
alle oefeningen worden met aandacht uitgevoerd. Het verbaast 
me even als ik merk dat ik na tweeënhalf uur nog geen druppel 
zweet heb geproduceerd. Dit is anders dan de pittige Vinyasa’s die 
ik gewend ben, het is eigenlijk één lange meditatie. En Oona ziet 
alles en corrigeert ons fantastisch. 
We liggen voorover over een bolster in de Kindhouding. ‘Breng de 
adem nu breed in de flanken.’ Ze komt bij iedereen langs en duwt 
met haar handen stevig in mijn zij – ah, daar! Het voelt goed om 
dat stressstuk van mijn rug breed te maken. Het is net een massage, 

gewoon door te ademen. Plotseling voel ik tranen opkomen. Ze 
biggelen langzaam over het kussen. Ik ervaar ruimte. Wat een ont-
lading! Ik kan spanning loslaten, ik hoef even niets meer. De eerste 
laag van de ui is afgepeld, denk ik. Ik besluit mijn trimschoenen de 
rest van de week links te laten liggen. 

Waar zijn de verhalen?

Toch mis ik iets. In de lessen die ik in Amsterdam volg, zijn altijd 
mythische verhalen verweven, wijze lessen, zoals die uit de Yoga 
sutra’s. Die brengen me verder. Aan de ene kant geniet ik van 
de ontspanning die deze yoga me oplevert, aan de andere kant 
frustreert het me dat er verder niet veel gebeurt. Terwijl anderen 
genietend en enthousiast de les uit lopen, voel ik gewoon…. niets. 

‘verwacht geen perfectie van 
jezelf’, zegt oona. ‘je lijf leren 
voelen, daar gaat het om’

Hoteleigenaar Michalis, ‘de filosoof’

Daaronder: Maartje op de kop
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oona legt een  
stok langs onze 
ruggen: ‘voel 
hoe recht je 
wervelkolom nu is’

Ik raak wat ongeduldig. Ik had op meer gehoopt. Ik vraag Oona 
of het een bewuste keuze is om weinig filosofie te gebruiken in 
de les. ‘Dingen zoals geweldloos handelen en goed zijn voor een 
ander vind ik eigenlijk vanzelfsprekend,’ zegt ze. ‘Na mijn ongeluk 
is dat nog sterker geworden. Ik ben iedereen op het eiland, mijn 
vrienden zo ontzettend dankbaar. Zij betaalden mee aan mijn ope-
raties en organiseerden zelfs bloeddonorfeestjes om me snel aan de 
zeldzame bloedgroep O te helpen. Ik wilde in die tijd heel bewust 
elke dag iets goeds terug doen voor de wereld. Ik gaf zwerfhon-
den te eten of hielp een omaatje met oversteken, en liep dan ook 
helemaal met haar mee naar huis. “Wees tevreden met wat je wél 
hebt” is mijn levensmotto geworden. Ik moest dit wel denken om 
mezelf overeind te houden, letterlijk en figuurlijk.’ Ze kon zeven 
jaar lang niet zitten van de pijn, maar beoefende elke dag yoga. ‘Ik 
was een Amsterdamse kroegtijger, hield van de drukke stad, maar 
merkte dat het me niet hielp bij het revalideren. Ik had een rustige 
omgeving nodig, ruimte om de discipline op te brengen om meer 
te oefenen. Ik besloot niet meer alleen in de zomers naar Paros te 
komen, maar me hier te settelen.’ 
Zo sterk als zij is en hoe ze zichzelf accepteert… Een beter verhaal 
had ze me niet kunnen vertellen. Tevreden zijn met wat je wél 
hebt. Ja, zo simpel kan het zijn. Dit is vrijheid.

Groepsgesprek

Twee avonden eten we samen met de groep een heerlijke  
traditionele Griekse maaltijd. Aan tafel ontstaan intense gesprek-
ken. Een Engelse psychologe en een Schotse docente hebben 
beiden een sabbatical. ‘Misschien gaan we wel hier wonen,’ zeggen 
ze. Onze gesprekken gaan over het verlangen naar eenvoud, meer 
genieten, dichter bij onszelf komen, bij elkaar, bij de natuur, onze 
ware natuur. Echte zoekende-ziel-gesprekken, lach ik in mezelf. 
‘Yes!’ roept de mooie Griekse Maria Lena passievol. ‘I don’t need 
much money, I want to be in nature, enjoy life, sit on top of the  
mountain.’ Even vind ik mezelf weer zo gewoontjes, zo geremd. 
Ben ik te bang om zo’n keuze te maken? Maar: wil ik eigenlijk 
wel leven als Maria Lena? Waarom moet ik zo zijn van mezelf ? 
Dan denk ik weer aan wat Oona zei. Ik ben blij. Kijk mij, op deze  
schitterende plek, voor mijn droombaan…
Als Michalis ervoor in de stemming is, brengt hij je voor een  
wandeling bij zonsondergang naar het mooiste plekje van het 
eiland, op de berg, bij een oude tempel. ‘Kijk, hier is de meeste 
aardstraling, daarom bouwde men de tempel hier. In de Griekse 
filosofie gaat men ervanuit dat alles uit energie bestaat.’ Ik hang 
aan zijn lippen. We noemen Michalis onze goeroe en onszelf de 



Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Ontdek ook het ongerepte noorden van Fuerteventura. Je 

verblijft in een villa met tuin, yogashala en zwembadje, met 

dagelijks yoga- en pilateslessen.

Prijs: vanaf € 595,- p.p., inclusief verblijf in gedeelde kamer, 

brunch, alle lessen, 5 x diner, 1 massage van een uur en 2 

excursies naar markt, zee en duingebied.

Lezers van Yoga Magazine mogen een mooi T-shirt uitkie-

zen uit de eigen yogakledinglijn.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Ervaar hoe weldadig de dynamische yogasessies van Johan 

Noorloos zijn. We brengen een week met elkaar door in een 

prachtig gerestaureerde Zuid-Spaanse finca. Met yogalessen 

in de buitenlucht, levensfilosofie, voedzame vegetarische 

maaltijden en wandelingen in de omgeving.

Prijs: vanaf € 890,- p.p.

Data: 22-29 juli en 1-7 september 2014

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
In Zuid-Portugal vonden wij de ideale plek om met je gezin 

naartoe te gaan. Lekker yogalessen volgen, terwijl de kinde-

ren spelen op het terrein of zich vermaken met de oppas. 

Prijs: vanaf € 350 p.p.

Kijk voor deze en andere aanbiedingen 

op www.yogaonline.nl/reizen

AAnbieding 

Tevreden zijn met wat er 
is – ja, zo simpel kan het 
zijn, dat is vrijheid

volgelingen en lachen hard. Maar als de zon op z’n mooist is en 
richting zee zakt, worden we allemaal stil. Op dat moment voel ik 
me met iedereen verbonden. Echt contact, in de stilte. 

Ruimte maken

Door de ontspanning van de yogahoudingen ontstaan in de dagen 
die volgen ruimte en rust in mijn geest. Ik denk steeds minder 
vaak dat ik ‘dit moet doen of dat’. Ik hoef ook niet meer altijd 
aardig te zijn voor iedereen, ook als ik niet lekker in mijn vel zit. 
Ondertussen bén ik aardig, gewoon vanuit mezelf. Ik voel me 
vrolijk, ik straal. De verhalen die ik miste in de lessen, vind ik nu 
overal om me heen. 
Er komt ook letterlijk ruimte tussen de ruggenwervels, want daar 
draait alles om in de lessen van Oona: ‘Verlenging van de wervel-
kolom is in alle houdingen de basis. Daar zitten alle zenuwen, die 
zo van zuurstof en voedingsstoffen worden voorzien.’ Bij ieder van 
ons komt ze langs met een lange stok, die ze op onze ruggen legt. 
‘Voel hoe recht je wervelkolom nu is. Je lichaam onthoudt op een 
gegeven moment de houding. Denk voortaan in elke houding aan 
deze stok achter je rug en corrigeer jezelf.’ Ik voel me fysiek sterker 
worden en zelfverzekerder, krachtiger.
Op de laatste dag ben ik wat onrustig, en ineens komt er een 
enorme storm opzetten. Het vliegtuigje waarmee ik van het eiland 
zal vertrekken, kan niet landen. Even voel ik me verloren, weg is de 
ruimte. Ik moet naar huis, er moet nog zoveel gebeuren, ik moet 
werken… De vluchten voor de rest van de week blijken volgeboekt. 
‘Tenzij je mazzel hebt, dan nemen ze je heel misschien morgen-
ochtend mee,’ wordt er gezegd. Oké Maartje, zet nu de yoga maar 
in en heb vertrouwen… Daar is Michalis om me op te vangen: 
‘Maak je geen zorgen over je verblijf vannacht.’ Iedereen is zo lief 
voor me. ‘Het eiland wil je nog hier hebben, wil je nog iets leren,’ 
grapt Anna, de beste vriendin van Oona. 
De volgende ochtend visualiseer ik de stok achter mijn rug. Ik ga 
rechtop staan met een open houding en zie een krachtige vrouw 
op mijn netgemaakte selfie. Mooi als Maria Lena, blij met wat ik 
heb, vol ruimte en vol inspiratie van de levenslessen van Oona, de 
verhalen van Michalis… Een minuut vóór vertrek van het vlieg-
tuigje naar Athene hoor ik dat ik mee mag, yes! 
Ik blijf een nacht in Athene, omdat mijn vlucht naar huis de vol-
gende dag pas vertrekt. In m’n eentje ga ik op een terrasje zitten. 
Een jonge Griek helpt me charmant. Hij heeft een Om-teken in 
zijn nek getatoeëerd, ik vraag hem waarom. Hij zegt: ‘I believe in 
Oneness, we are all one.’ Zo vrij wil ik ook zijn. Ook deze eenvou-
dige, inspirerende ontmoeting neem ik dankbaar mee naar huis.
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