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DEUR
Geen tv
kijken, om
vijf uur ’s
ochtends
opstaan en
elke dag een
uur sporten.
Verslaggeef-
ster Marjo-
lein Knol
deed een
Helweek.

I k ben kapot. Het is half zes ’s
ochtends en ik loop langs de
Wilhelminakade in Gronin-

gen. Waar ben ik mee bezig? Wat is
hier het nut van? Ik vraag het
mezelf hardop af. Het is al licht,
maar de straten zijn verlaten. Een
keer kom ik studenten tegen die
thuis komen van het stappen. Een
jongen en meisje, dicht tegen
elkaar onder een lantaarnpaal. Ik
kijk ernaar alsof het theater is.

Onder mijn jas draag ik vier
lagen kleren, maar ik ril van de
kou. Na een halfuur lopen werkt
de frisse lucht niet meer om me
wakker te houden. Mijn voeten
beginnen te slepen. Af en toe raak
ik zomaar een stoeptegel op een
vreemde manier. Ik voel me dron-
ken. Ik kan mijn ogen niet meer
focussen. En dan val ik een secon-
de weg.

Ik strek m’n knieën, til m’n
hoofd weer op en recht m’n rug,
maar knikkebol opnieuw terwijl ik
door de stad slof. Om de twee
stappen val ik half in slaap. Ik
probeer me te herpakken, geef
mezelf een klap in m’n gezicht en
adem diep in en uit. Toch strom-
pel ik als een of andere dronken
zwerver naar huis, waar ik niets
anders kan doen dan de wekker
zetten en in bed stappen. Een
halfuur maximaal. Straks moet ik
werken en autorijden.

,,Is dit wel verantwoord?’’,
vraagt mijn chef als ze erachter
komt dat ik amper heb geslapen.
,,Moet je wel werken vandaag?’’ Ik
leg uit dat dit allemaal bij de Hel-
week hoort om grenzen te verleg-
gen en het maximale uit jezelf te
halen. Ze kijkt me totaal niet over-
tuigd aan.

Niet slapen hoort bij de vijfde
dag van de Helweek. Dit is een
do-it-yourself methode van de
Noorse mental coach Erik Ber-
trand Larssen. Na zijn tijd in het
leger, waar Larssen een zware
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Nationale Helweek
Verslaggeefster Marjolein Knol deed
begin deze maand haar eigen Hel-
week, naar aanleiding van het gelijk-
namige boek van Erik Bertrand
Larssen. Haar verhalen zijn van dag
tot dag terug te lezen op: www.mar-
joleinknol.wordpress.com. Er be-
staan ook nationale Helweken. De
eerstvolgende is van 21 tot en met
27 september.

introductieweek doorstond, be-
sloot hij zijn ervaringen te gebrui-
ken bij zijn werk als mental coach.
Hij schreef het boek Helweek.

HAAST
De zondag voor mijn Helweek
begint, lees ik bij mijn ouders in
de tuin het hele boek pas goed
door. Zoals altijd heb ik het te lang
uitgesteld en nu ineens heb ik
haast. Ik ben bij hoofdstuk vijf als
de visite van mijn ouders even bij
me komt zitten. Popko is een
goede vriend van mijn ouders, die
mij al kent van toen ik als peuter
rondhuppelde over straat.

Hij is heel geïnteresseerd in
mijn helse plan en vraagt wat ik
zoal wil doen komende week. Ik
begin over ‘eindelijk die motorrij-
lessen reserveren’, ‘de cursus
Spaans bestellen waar ik al twee
maanden geleden aan wilde begin-
nen’ en ‘zangles nemen’.

,,Ja dat wil iedereen wel.’’ Zegt
hij. ,,Maar wat wil jij?’’

Ik val stil. Ik weet het niet.
Wat ik niet vertel, is dat ik in

een soort van twintigercrisis zit.
Terwijl vrienden van me werkloos
zijn na twee masters, vind ik het
moeilijk te accepteren dat ik full-
time werk en een vaste baan heb.
Dit werk doe ik over twintig jaar
misschien nog steeds. En dat is
heel eng als je 23 bent. Want ik wil
nog van alles, maar voel me elke
avond zo moe dat avondeten ma-
ken al een uitdaging op zich is.

De Helweek moet de oplossing
zijn voor alles, besluit ik. En vol
goede moed lees ik verder in het
boek. Maar ’s avonds, als de visite
weer naar huis is en ik terug naar
Groningen rijd, ben ik zenuwach-
tig. Want nu is het grote moment
aangebroken. Ik voel me weer 16,
vlak voor mijn eindexamen. Ik
doe geen oog dicht.

KIPLEKKER
Het is woensdag en ik ben al opHet is woensdag en ik ben al op
dag drie. Kiplekker voel ik me. Elke
dag sta ik om vijf uur ’s ochtends
op, zonder op de snoozeknop te
drukken. Ik sport dagelijks mini-
maal een uur, er staat geen afwas
op het aanrecht, de gigantische
berg was is al op dag één wegge-
werkt en ik ben ronduit trots op
mezelf. Voel me sterk.

Die dag kan ik na mijn werk een
goede vriend meenemen in de
auto van Assen naar Groningen.
Toeval. Ik belde hem op en hij zei:

,,Hee, ik ben net bij m’n ouders
geweest. Ik sta op het station!’’ En
nu zit hij naast me in de auto en
vertel ik enthousiast over mijn
Helweek. En dat het zo goed gaat.

Ik verwacht dat hij me zal felici-
teren. Maar in plaats daarvan kijkt
de vriend me een beetje verbaasd
aan. ,,Het klinkt helemaal niet als
een hel. Ik leef eigenlijk altijd zo.’’

Ik slik. Zijn uitspraak maakt me
somber. Natuurlijk: veel mensen
leven altijd alsof ze een Helweek
hebben. Vroeg opstaan, zaken
direct aanpakken, veel sporten,
geen tv kijken en ga zo maar door.
De meest succesvolle mensen
leven actief en intens. Waarom
vind ik dat dan lastig?

WEKKER
De volgende morgen klinkt om
vijf uur het deuntje van mijn
wekker en ik spring uit bed. Snel-
ler dan ooit sta ik buiten, met
mijn hardloopkleren aan. De lucht
voelt fris, de vogels fluiten en ik
ben de enige in het Noorderplant-
soen. Al snel ren ik in een vast
tempo.

Ik adem zwaar in. Voel de koude
lucht langs mijn rechterwang.
Adem uit. Mijn paardenstaart
kriebelt in mijn nek. In. Een eend
kijkt verstoord op uit zijn slaap. Ik
moet er om lachen. Uit. Dan komt
het besef met een klap. In. Ik besef
dat ik leef. Uit. Echt leef. Ik adem
nog dieper in, zodat ik de koude
lucht in mijn longen voel. Puur
geluk stroomt door mijn aderen.
Uit. Heel mijn lijf tintelt. Dit is het
dus. Hier zocht ik naar.

Plots komt de regen met bakken
naar beneden. Ik spreid mijn ar-
men en open al rennend mijn
handen. De druppels vallen op
mijn vingers. Mijn handpalm. Ik
til mijn kin op en sluit even mijn
ogen. Mijn ademhaling versnelt.
Hoewel mijn lijf met de dag ver-
moeider is, mijn wallen donkerder
worden en mijn spierpijn erger,
voel ik me steeds sterker. Ik veran-
der mijn dagelijkse leven radicaal.
En hoewel veel mensen altijd zo
leven, is het voor mij een grootse
overwinning.

ZWAAR
Het is zondagochtend, zeven uur,Het is zondagochtend, zeven uur,
en ik lees het laatste hoofdstuk
van Helweek. Deze week heb ik
keihard gewerkt, weinig geslapen
en ben ik mezelf tegengekomen.
Vooral vrijdag – de dag nadat ik

niet heb geslapen – was zwaar. Ik
maakte spelfouten in mijn stuk-
ken. Mijn hele lichaam deed zeer.
En het enige waar ik naar verlang-
de was mijn bed. De neiging om
terug te gaan naar mijn vertrouw-
de, veilige, vroegere zelf was heel
verschrikkelijk groot. Maar ik deed
het niet.

En nu, terwijl ik de laatste blad-
zijde van het boek omsla, ben ik
een beetje verdrietig dat Helweek
bijna over is. Teleurgesteld zelfs.
Het klinkt gek, maar straks is de
stok achter de deur verdwenen. De
regels waar ik op terug kan vallen.

Ik denk terug aan het gesprek
dat ik had met Popko, de goede
vriend van mijn ouders. Deze
week heb ik geen cursus Spaans
besteld, motorrijlessen gereser-
veerd of een zanglerares opge-
zocht. Maar ik vind het niet erg.

In de afgelopen zes jaar verhuis-
de ik negen keer. Elk jaar vluchtte
ik door een grote reis te maken,
een nieuwe studie te doen of door
andere vrienden te zoeken. Want
als ik op reis ben, durf ik te leven.
Dan heb ik aandacht voor alles om
me heen. Dat is voor mij de Hel-
week: thuis zijn alsof ik op reis
ben. En hoewel veel mensen altijd
al zo leven, is het voor mij een
grootse overwinning. Ik ben niet
meer bang mezelf tegen te komen.

De regels
* Start maandagochtend en stop
zondagavond
* Sta elke ochtend om vijf uur op
* Ga elke avond om tien uur naar bed
* Werk extreem hard, wees gefocust
en plichtsgetrouw
* Wees bewust van jouw modus en
focus
* Ga weloverwogen om met verschil-
lende rollen
* Wees de hele week positief en
handel oplossingsgericht
* Wees daadkrachtig en proactief
* Neem kwalitatieve rust
* Besteed extra aandacht aan kleding
en uiterlijk
* Laat alle privéaangelegenheden tot
de avond wachten
* Gebruik geen social media onder
werktijd
* Beperk gesprekken met collega’s tot
een minimum
* Sport minstens één keer per dag
* Eet de hele week gezond
* Laat de tv uit


