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Voorwoord 

“De smaak van Stilte”. Van dit eerste boek van Bieke zijn inmiddels acht herdrukken 
verschenen.  Dit feit alleen al laat zien hoezeer Bieke mensen weet te raken met 
haar authentieke , letterlijk tot op het bot doorleefde getuigenissen: verhalen 
over haar innerlijke zoektocht en over de betekenis die het zen-boeddhisme 
daarbij voor haar had.
Zoiets vraagt om een vervolg. En aan die vraag probeert deze nieuwe uitgave 
te voldoen: een verzameling teksten van haar hand, waarvan de meeste als 
afzonderlijke publicaties in verschillende tijdschriften verschenen waren.
Het getuigenis van Bieke reikt echter veel verder dan wat ze op papier heeft gezet: 
het is voor mij en voor zeer veel anderen allereerst  wat ze al jarenlang uitdrukt 
in haar dagelijkse leven. Ik bedoel de moed  om de fysieke ontreddering en 
voortdurende pijn uit te houden, haar diepe oer-vertrouwen of geloof ondanks 
alles, haar blijvende grote betrokkenheid op anderen, op alles om haar heen. En 
wat ik altijd zo verrassend vind bij onze ontmoetingen: haar grote gevoel voor 
humor, zelfs in de moeilijkste situaties.
Wat Bieke doormaakt  zou ik dichterbij willen brengen aan de hand van een 
ander getuigenis: dat van der Amerikaanse dichter en essayist Christian Wiman. 
Diens leven en innerlijke weg vertonen namelijk zoveel overeenkomsten met die 
van Bieke. Jaren lang ongeneselijk ziek, met voortdurende, soms nauwelijks uit 
te houden pijn, schrijft ook  hij het relaas van zijn innerlijke groei in een boek 
waarvan de titel al voor zich spreekt: My bright Abyss: Mijn heldere afgrond.
 ’Heldere afgrond’: het is een formulering die  zowel in de christelijke mystieke 
traditie (Simeon Neotheologos) als in het zen- boeddhisme bekend is, .Wiman 
beschrijft daarin zijn innerlijke ommekeer, die hij ergens kort en krachtig 
verwoordt in de regel: “Christus ( en men zou Christus hier evengoed kunnen 
vervangen door de bodhisattva. T.L.)   is niet een antwoord op het bestaan, het is 
een manier van zijn “. En zijn  geloof noemt hij: “een doorlopende apocalyps,  met 
daar middenin de diepe impliciete vrede”.
Dit is ook de weg die Bieke is gegaan en  die haar leerde thuis te komen bij haarzelf, 
zoals de ondertitel van haar eerste boek luidt. Het is opnieuw deze weg, waarvan 
Bieke verslag doet in haar hier gepubliceerde  teksten. Het is tenslotte ook de weg, 
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die haar gebracht heeft tot wat in het zen-boeddhisme de transmissie genoemd 
wordt. En die transmissie is veel meer dan de officiële, traditionele uitdrukking 
daarvan in het ritueel dat vorig jaar bij haar thuis plaats vond : het overhandigen 
van document en leraars- gewaad.  Het is allereerst de transmissie van hart tot 
hart , die besloten ligt in de hierboven geciteerde woorden van Wiman: : een 
doorlopende apocalyps met midden daarin de diepe impliciete vrede. Het ritueel 
is enkel de formele uitdrukking daarvan. 

Ik ben er  van  overtuigd dat  dit nieuwe boek van Bieke veel zal bijdragen tot deze 
diepste transmissie van hart tot hart .

Ton Lathouwers
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De stoutmoedige vogel van Kornul

Met blote handen loop ik de rivier in 
Met lege nieuwe handen waad ik de rivier uit

Hans Faverey

De laatste tijd kom ik regelmatig in het ziekenhuis. En dan in de minst comfortabele 
positie: niet als werknemer, ook niet als bezoeker, maar als patiënt. De afdeling 
waar ik moet zijn loodst mij langs een glazen vide, die een creatie in geoxideerd 
staal herbergt van beeldend kunstenaar Kornul. Je ziet een troep watervogels 
op ware grootte, de één met de kop opzij, de ander met de kop omlaag, nog 
een ander met de kop in het zand, enz. Eentje echter staat een meter of twee 
voorop en kijkt uitdagend achterom naar de troep vogels achter zich: Durven we 
of durven we niet? (Het kunstwerk heeft als titel: ‘Shall we cross the line?’) 
Ik knap er telkens van op, als ik er voorbij kom. Ik vind de vogels en de titel van 
het werk ontroerend. Zeker op een plek als deze, waar je scherper dan elders 
met levensvragen geconfronteerd wordt. Er wordt niets ingevuld. Er gaat enkel 
iets uit van: ‘Komaan, wacht niet. Waag het erop!’. Aan de voorbijganger om te 
bepalen wat er precies gewaagd moet worden. Op een gegeven namiddag kan 
ik de stoutmoedige vogel die op kop stond echter nergens meer vinden. Tot ik 
hem plots in het oog krijg, midden in de groep, keurig tussen de rest geplaatst. 
Wellicht kreeg de ruimte een beurt en heeft de schoonmaakploeg gedacht: ‘hé, 
die staat verkeerd’.
Geamuseerd aanschouwde ik de troep die nu enkel nog troep was en vergat even 
waarvoor ik in het ziekenhuis was. Wat een grappig voorval! Maar zo onschuldig 
is het misschien niet. Openbaart het niet iets van ons allemaal? De neiging om 
onze positie van ‘enkeling’ uit de weg te gaan en ons, voor het gemak en voor het 
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plezier, aan te sluiten bij de een of andere club. Tot het leven ons confronteert met 
onze fundamentele eenzaamheid, met de enkeling die we zijn, met tegenslag, 
onmacht, verlies (in wat voor vorm ook). En zelfs de beste club op dat moment 
geen soelaas meer biedt. Plots staan we zelf voor de uitdaging: durven we of 
durven we niet?

Als men mij vraagt wat er precies gewaagd moet worden, zeg ik: een avontuur 
van afdalen, en wel in het eigen hart. En wat je op weg in jezelf ook tegenkomt - 
donkere gedachten, angst, woede, verlangen, hoop, venijn -, kijk het recht in het 
gelaat. Vloek en schreeuw desnoods, zoals Job. Maar ga je hart, ga de enkeling 
die je bent, niet uit de weg. ‘Ook al heb je de indruk helemaal afgestroopt te 
worden, tot er niets meer overblijft van wie je bent (of dacht te zijn)’, zoals iemand 
mij onlangs schreef. ‘Want juist dan en juist daar gebeurt het soms ook dat je 
“naakte mens” wordt en dat er alleen nog verbondenheid, betrokkenheid en 
kwetsbaarheid overblijft.’ Ons lijden is dan niet meer van onszelf, maar ook van 
iedereen om ons heen. Verlossing, ontwaken, verlichting – wat dat ook mag zijn 
– evengoed. Dat is voor mij ‘innerlijke revolutie’. 
In het roepen en in het luisteren naar het roepen opent zich een volkomen nieuw 
perspectief. Een oneindig perspectief dat alles en iedereen omvat en optilt uit alle 
schijnzekerheden. Het Mahayana boeddhisme, en in het bijzonder de gestalte van 
Kwan Yin, raakt mij omwille van dit perspectief: een hartstochtelijk streven naar 
de verlossing van alle wezens. Een streven waarvan ook de psalmen in de Joods-
Christelijke traditie doordrongen zijn. Een menselijkerwijs onmogelijke taak, die 
niettemin gerealiseerd wordt in een existentiële ervaring van ‘ommekeer’, in het 
hart van wie de moed opbrengt ‘enkeling’ te zijn. ‘Ashraya paravritti, revolution of 
the fundaments,’ zoals zenleraar Ton Lathouwers het keer op keer in zijn teisho 
zegt.
Ik ben weliswaar niet meer dan een voorbijganger. Mijn man zag iets totaal 
anders in de vogels. Volgens hem ging het kunstwerk eerder over een troep 
versus een groep. Wat mij betreft had de titel van deze column evengoed ‘van 
troep naar groep’ kunnen zijn. Spontaan vormen we een troep. Zoals vogels in de 
lucht moeiteloos en zonder nadenken naast elkaar zwermen. Een groep vormen 
gaat niet vanzelf. Daarvoor is er verbondenheid nodig. En paradoxaal genoeg 
ontstaat dit slechts in het opnemen van onze positie als enkeling. 
De stoutmoedige vogel van Kornul kijkt echter niet alleen uitdagend achterom 
naar de troep vogels achter zich of naar de toevallige voorbijgangers in het 
ziekenhuis waar hij staat opgesteld. Hij kijkt ons allemaal aan. Wie waagt zich 
nog?



Bungelend in een of andere boom

Ver voorbij het pad van goed en fout, 
meningen en oordelen

bevindt zich een open plek: 
daar ontmoet ik je graag.

Rumi

Enkele dagen geleden nam ik een boek uit het rek. Ik wou het eens grondig 
afstoffen. Ik had het nog niet vast of er viel iets op de grond. Het was een 
postkaart. Twintig jaar terug gekregen van een vriendin, toen ik in Nederland in 
een klooster woonde. Al die tijd zat de kaart blijkbaar in dat boek. Ik herlas wat 
mijn vriendin mij destijds geschreven had, draaide de kaart vervolgens om en 
stond oog in oog met een grappige aap, bungelend in een of andere boom. “Hoe 
hoger een aap klimt, hoe beter je zijn achterste ziet,” stond erbij geschreven. 
Toeval of niet, ik weet het niet. Maar ik moest glimlachen. Hier zat ik dan. Niet 
wetend hoe te beginnen aan een column over “ethisch handelen”. Want laat ons 
eerlijk zijn: dit is geen gemakkelijk onderwerp. Niets zo delicaat als spreken over 
ethiek. En komt de inspiratie zomaar uit de lucht - of liever uit een boek - vallen. 
Zonder ethisch handelen is er geen menselijkheid. Schrap de ethiek en het leven 
wordt onleefbaar. Geen wonder dat alle grote spirituele tradities er steeds weer 
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toe oproepen. Van de tien geboden, de Bergrede en de talrijke geschriften over 
deugden in het christendom tot de zes paramita’s in het mahayana boeddhisme, 
waarvan de Sila paramita staat voor deugd, moraal, juist handelen. Of de drie 
voorschriften in de zentraditie bij een jukai ceremonie (doe geen kwaad ontstaan, 
doe het goede, breng het goede voor anderen tot stand), gevolgd door nog eens 
dertien voorschriften waartoe degene die toevlucht neemt zich verbindt. Om een 
paar voorbeelden te noemen uit de twee tradities waar ik toevallig een beetje in 
thuis ben geraakt. 

Tegelijk is geen mens in staat tot zuiver ethisch handelen. Ook hier hebben alle 
grote tradities weet van. Ethish handelen heeft inderdaad iets weg van bungelen 
in een boom. Het is een verdomd moeilijke evenwichtsoefening. Voor je het 
weet verval je ondanks goede bedoelingen toch in immoreel gedrag of kleeft 
er aan geslaagde pogingen iets van een verstokte rechtvaardige. Bovendien is 
de werkelijkheid oneindig complex. In de meeste situaties valt de grens tussen 
goed en kwaad niet zomaar te trekken. Daders blijken ook slachtoffers te zijn 
en omgekeerd. Waar ligt dan de grens tussen goed en kwaad? Loopt die niet 
veeleer dwars door onszelf? Met haar ondeugend kaartje stuurde mijn vriendin 
mij destijds een diep spirituele gedachte: Het besef dat we allemaal een aap zijn 
met een achterste, is voor iedereen, waar hij of zij zich ook bevindt, een heilzame 
gedachte.
Wat mij persoonlijk echter het diepste raakt, in alle grote spirituele tradities, is dat 
ze, voorbij het pad van goed en fout, van meningen en oordelen, iets proberen 
open te houden. Vanuit het verlangen: all must be saved, all will be saved. En 
daarvoor zitten. Of de psalmen bidden, zoals christelijke monniken het doen. Je 
telkens weer verbinden, met de gehele mensheid, met alle levende wezens. “Hoe 
talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden.” 
De sesshins bij zenleraar Ton Lathouwers hebben mij in dit opzicht geraakt. Keer 
op keer verwijst hij in zijn toespraken naar de gestalte van Kwan Yin. Naar het 
verhaal dat over deze bodhissatva van het grote mededogen verteld wordt. 
Hoe ze op het punt stond het licht te bereiken en een kind hoort huilen, hoe ze 
daarna alle smeekbeden hoort en vervolgens de gelofte aflegt: ‘Ik zal het licht 
niet ingaan, zolang niet alles en iedereen daarin deelt.’ Die solidariteit. Die stap. 
Die sprong. Dat is de kern van Zen. Van elke religie.
In het spoor van de Japanse zenmeester Hisamatsu pleit Ton Lathouwers ervoor 
om te zitten, in aandacht en stilte, met de onmogelijke vraag die het bestaan 
is. Met de paradox die het is. En blijft. Op alle gebied. Met de scheuren, met de 
breuken, met alles. Hij pleit ervoor om bij de vraag te blijven. Want het bestaan is 
en blijft een vraag, zeker in ethische kwesties. Sommige dingen zijn onvergeeflijk, 
kunnen en mogen ook niet vergeven worden. En toch, haaks daarop, het 
perspectief durven openhouden van verlossing en bevrijding, voor alles en 
iedereen. Dat is pas bungelen.
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Op aanraden van één van de medezitters bij de Maha Karuna Ch’an koop ik de 
biografie van Vasalis, geschreven door Maaike Meijer. Ik ben er net in begonnen, 
als ik onverwacht een andere biografie in handen krijg. Een vrouw die mijn boek 
gelezen heeft, belt mij op met de vraag of ik iets van haar zus wil lezen. Twintig 
jaar geleden stierf die zus aan kanker. Ze schreef af en toe. Na haar dood bundelde 
haar man een aantal van haar teksten. De dag erop leg ik Vasalis voor onbepaalde 
tijd opzij en verdiep me, niet zonder schroom, in de teksten van Greet Colaert. 
‘Vandaag waait de wind zo merkwaardig en zo krachtig om het huis, dat het 
lijkt alsof het ware verhaal van het leven zich verzamelt om de betekenis ervan 
eindelijk in het gezicht te blazen.’ Haar woorden hebben mij meteen te pakken. 
Net als Vasalis schreef Colaert gedichten en hield ze een dagboek bij. De poëzie 
van Vasalis mag dan misschien sterker zijn, hier is een grote vrouw aan het woord. 
Iemand die, temidden van een druk gezins- en beroepsleven, ongezien en 
ongeweten een innerlijke weg probeerde te gaan en die daarvoor, met vallen en 
opstaan, haar toevlucht nam tot de stilte en de afzondering van het lezen en het 
schrijven. Ik ben geraakt door wat deze vrouw bij elkaar heeft gelezen. Door wat 
ze zoekend en tastend onder woorden brengt. Door haar houding ten opzichte 
van het leven en wat haar overkomt. Door haar diepte. Ze aanvaardt de dood als 
horend bij het leven. ‘Een paar jaren meer of minder, wat doet het ertoe,’ schrijft 
ze meer dan eens. ‘Ik heb een goed en vol leven gehad.’ Ze is dan net de veertig 
voorbij.                   

Er is een eenzaamheid in ons die luistert
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Twee passages blijven al dagen in mij hangen. De fascinerende zin ‘Er is 
een eenzaamheid in ons die luistert’, woorden die ze overgenomen heeft 
uit een of ander boek over Joodse theologie. En naar het einde toe - ze is dan 
terminaal ziek – een paragraaf over ‘liefde als samenvallen met jezelf’. Zonder dat 
deze vrouw over zen gehoord heeft, laat ze twee dingen vallen die voor mij met 
de kern van zen en ook alles met het thema van dit nummer te maken hebben. 

Er is een eenzaamheid in ons die luistert. In deze zin uit Joodse hoek hoor ik 
een echo van de Sutra Dharani van de grote mededogende: ‘Dat ik mag ingaan 
tot dit hart dat luistert. Het is van alle zingeving de volheid, grond en loutering 
van al wat leeft. Alles is onverlicht, is onverlost. Oh aarde, aarde! Ik ween om de 
schepping! Ik roep om jou!’
Wat bedoel ik daarmee? Dat het schijnbaar individuele en egocentrische 
zitten in de meditatie voor mij alles te maken heeft met de ander, met ‘sangha’ 
dus. Dat het schijnbaar machteloze zitten in de meditatie te maken heeft met 
verantwoordelijkheid nemen, ten opzichte van jezelf en tegelijk ten opzichte 
van alle anderen. ‘Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te 
bevrijden.’ En tegelijk beseffen dat je dit niet kunt. En het desondanks doen. En 
niet wij moeten het doen. De eenzaamheid in ons doet het. Er is een eenzaamheid 
in ons die luistert en die verbindt. Het enige wat wij kunnen doen, moeten doen 
is: in die eenzaamheid gaan staan, niet weglopen van en voor onszelf, de moed 
opbrengen om samen te leren vallen met onszelf. 
Dat is voor mij een eerste betekenis van sangha, – datgene waar het in de 
meditatie uiteindelijk om gaat: de grenzeloze solidariteit die opengaat in de 
eenzaamheid in ons die luistert. Maar er is nog een tweede betekenis. Sangha 
staat ook voor de concrete relatie met de ander, denk ik. Sangha verwijst ook 
naar de omgang met de enkele anderen die ons gegeven zijn of op één of andere 
manier ons pad kruisen. En mediteren heeft volgens mij ook alles met die sangha 
te maken. 
Zitten als oefening in ‘samenvallen met jezelf’. Omdat juist dat paradoxalerwijs 
de relatie met de ander mogelijk maakt, de ander die anders is, mag en moet 
zijn. Colaert gaat in haar dagboek uitvoerig op die gedachte in. De innerlijke 
weg heeft voor haar maar één doel, dat is duidelijk. Dat doel ligt in de relatie met 
de ander. En ze spitst het toe op haar eigen concrete, specifieke situatie: haar 
dierbaren (man en kinderen) die ze misschien straks los moet laten in de dood. 
Het is één van de meest indrukwekkende passages in haar dagboek. 
‘De allerlaatste eenzaamheid is voor mij niet de dood,’ schrijft ze. ‘De allerlaatste, 
allerdiepste eenzaamheid is het besef tenslotte eindelijk met jezelf één te zijn. 
(…) Het samenvallen met jezelf brengt dan met zich mee dat je niet van anderen 
eist dat zij de eenheid met jezelf tot stand brengen. Dàn is het liefdegevoel 
voltooid. En ik bedoel helemaal geen ziekelijke eigenwaan of hoogmoed, als ik 
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zeg samenvallen met jezelf. Ik begrijp nog altijd dat wij maar scherven zijn van 
een geheel. (…) En toch zeg ik: Het is pas in dit samenvallen met jezelf dat je de 
echte diepte van het liefhebben bereikt. Als een mens wil samenvallen met een 
ander (hem bezitten, ingrijpen, behoeden, bij zich houden) dan valt hij om. Vroeg 
of laat. Je maakt brokken – je kwetst, doodt, beschuldigt. Pas als je afstand doet 
en met jezelf samenvalt, komt de echte energie vrij.’  

Ten diepste zijn we ‘sangha’. Zoals we ook ‘boedha’ en ‘dharma’ zijn. Dat is wat 
ik bedoel. We zijn ‘relatie’. We zijn ‘openheid op de ander’. Als we maar eenzaam 
durven zijn. Als we maar samen durven vallen met onszelf. Zolang we dat niet 
doen, blijven we gevangen in alles egocentrisch naar ons toe halen, niets laten 
zijn wat het is en de ander ‘gebruiken’ voor onszelf. Je gebruikt de ander en het 
andere – tevergeefs overigens - om de eenheid met jezelf tot stand te brengen. 
Samenvallen met jezelf is de ‘volheid’ in jezelf zoeken en weten, de ander bij wijze 
van spreken niet ‘nodig’ hebben en juist daardoor naar de ander als ander toe 
kunnen gaan. 
Ten diepste zijn we ‘eenzaamheid die luistert’. Het is toch mijn ervaring dat juist 
in het schijnbaar machteloze zitten – als je lang genoeg zit – een grenzeloze 
solidariteit opengaat. Eenzaamheid opent je voor elke mens, ook de mens die 
alleen maar afkeer en antipathie bij je oproept. Niet dat dit altijd voelbaar is. 
Meestal hoegenaamd niet. Zoals we er ook maar zelden in slagen om de volheid 
werkelijk in onszelf te zoeken en te ervaren in plaats van bij een ander of iets 
buiten ons. Maar af en toe gebeurt het dat we daar even aan raken. En dan is de 
enige, ware sangha geboren!
En natuurlijk staat sangha voor mij ook voor een concrete gemeenschap van 
zenbeoefenaars. Ik ben dankbaar dat er zoiets als de sangha van de Maha Karuna 
Ch’an bestaat en dat die sangha vier keer per jaar, vanuit alle mogelijke hoeken 
in Vlaanderen en Nederland, samenkomt om te mediteren. Zoals ik ook dankbaar 
ben dat ik wekelijks kan aansluiten bij een kleine groep van medezitters, ook al 
zijn we slechts met vijf. Maar in die beperkte, tastbare sangha gaat het voor mij om 
de oefening in ‘samenvallen met jezelf’, om de poging je medemens niet louter 
voor jezelf te gebruiken en nog dieper om de grenzeloze, onzichtbare sangha 
die geboren wordt uit de ‘eenzaamheid in ons die luistert’. En natuurlijk betekent 
sangha voor mij ook concrete, daadwerkelijke betrokkenheid op en solidariteit 
met mensen, in de vorm van steun aan één of ander project of inzet voor één of 
ander goed doel. Of gewoon doen wat gedaan moet worden, op de plek waar je 
staat. Waar die dimensie ontbreekt, wordt de innerlijke weg een leugen. Maar als 
die inzet niet gebeurt vanuit de oefening in ‘samenvallen met jezelf’ en vanuit de 
‘eenzaamheid in ons die luistert’, mist ze dan niet evengoed haar doel?



12

Hoe zou het met de zwaluwen zijn?

‘Loslaten is winnen.’ 
Martina Ooms

Dit voorjaar zat ik voor een Toscaans huis op het terras te ontbijten. Ik nipte aan 
mijn koffie, liet mijn blik de verte in glijden en genoot van het fantastische uitzicht. 
Plots werd mijn aandacht gescherpt door een vreemd en licht krakend geluid. 
Nieuwsgierig keek ik rond. Pal naast mij, voor de ingang van ons vakantieverblijf, 
zag ik iets wits op de grond liggen. Net het hoedje van Calimero, maar dan in 
miniatuurversie. Calimero zelf was nergens te bespeuren. Niet lang daarna vielen 
er nog meer hoedjes uit de lucht. In een paar minuten tijd lagen er wel tien 
halve eierdopjes op de grond. Ik keek omhoog en zag onder aan de dakgoten 
zwaluwnesten hangen. Daar zaten de Calimero’s! Hun ouders vlogen al af en aan, 
om de kersverse jongen te voeden.
Nu verzamelen zich de zwaluwen hier om te vertrekken naar warmere oorden. 
Wij mensen zijn net terug uit onze vele vakantiebestemmingen, verspreid over de 
vier windstreken. En terwijl ik aan mijn keukentafel haastig zit te ontbijten, vraag 
ik me af of we het ‘vlieg’vermogen dat ons eigen is niet veel te vaak onbenut 
laten. De voorbije maanden heb ik niet alleen genoten van zwaluwjongen en 
Toscaanse landschappen. Ik was ook getuige van enkele staaltjes vliegkunst in 
eigen land. Toevallig twee maal in Gent. 
De Japanse zenmeester Shodo Harada Roshi werd in een kerk uitgenodigd voor 
een dharmalezing met kalligrafie-demonstratie. Met enkele woorden en rake 
penseeltrekken maakte hij duidelijk waar het in zen over gaat. Hoe onze geest 
als het water van de zee is. Hoe hij aan de oppervlakte voortdurend bewogen 
wordt door wat er op ons afkomt. Hoe de wind nu eens zus, dan weer zo waait 
en ons afwisselend blij en droevig stemt. En hoe zazen (het zitten in aandacht 
en stilte) uiteindelijk niets anders is dan, door het tumult van deze golven heen 
of onder het geraas aan de oppervlakte door, de diepte van je eigen geest leren 
kennen, waar het altijd stil en rustig is. ‘In de bijbel noemt men dit de hemel 
binnengaan,’ zei hij. ‘Er staat ook dat je daarvoor moet worden als een kind.’ De 
eenvoud waarmee deze Japanner linken legde met een voor hem totaal vreemde 
traditie, was hartverwarmend; de diepte van zijn kalligrafiewerk, temidden van 
de christelijke kunst in de kerk, indrukwekkend. 
Zenleraar Frank De Waele trof mij door een gelijkaardige eenvoud en diepte. In 
één van zijn teisho’s vertelde hij over zijn ontmoeting met een orthodoxe priester. 
De man leed aan ALS en vroeg hem kort voor zijn overlijden: ‘Geef mij een woord’
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Frank zei dat hij niet wist wat hij moest zeggen en vervolgens aarzelend verwees 
naar een ervaring in zijn eigen leven: ‘Ooit heb ik iets moeten loslaten, en dat was 
niet gemakkelijk. Maar op het moment dat ik het kon loslaten, ontstond er ruimte. 
Als je in het leven veel moet loslaten, vermoed ik dat er veel ruimte ontstaat. En 
als je op een dag alles moet loslaten - je partner, je kinderen, je leven, je naam, 
wie je was -, veronderstel ik dat alles ruimte wordt.’ De priester zei daarop: ‘In mijn 
traditie noemt men dit “de grote stilte”.’ Hij zweeg even en vervolgde: ‘Zelf heb ik 
dit nooit ervaren. Maar ik geloof toch dat God liefde is en ik geef me daaraan over.’ 
Frank Sensei vertelde hoe die woorden voor hem een eyeopener waren. Hoe hij 
op dat moment begreep dat diepe ervaringen niet het belangrijkste zijn. Waar 
het om gaat, is de zelfgave, de overgave. En of dat dan aan de Leegte is, aan God, 
aan Allah, of als atheïst aan het niets, doet er eigenlijk niet veel toe. 
Een Japanse abt te gast in een Gentse kerk. Een christelijk-orthodoxe priester die 
een woord vraagt aan een zenmeester, die zich op zijn beurt laat bevragen door 
het (ant)woord van de ander. Het deed me weer eens beseffen hoeveel rijkdom er 
schuilt in openheid en ontmoeting. We zweren vaak bij één weg en één traditie. 
Maar zijn tradities niet als eierschalen waar we eerst in groeien en ooit uit moeten 
breken? Het kan toch niet de bedoeling zijn levenslang alleen maar in een ei te 
blijven zitten? Vroeg of laat verlaat elke zwaluw zijn nest.
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Intiem met jezelf is intiem met het Al

En nu, even niets
Ik wil alleen zijn

met de oneindige zee
Ik wil voor een lange periode niet spreken

Stilte wil ik kennen
Ik wil weten of ik besta…

Pablo Neruda

‘Afstand schept een nieuwe vorm van nabijheid,’ zei een monnik mij. Of het een 
boeddhistische monnik was of een christelijke, doet er niet toe. De ‘monnik’ is van 
alle tijden en alle culturen. Het is een archetype dat staat voor een verlangen dat 
we allemaal in ons dragen. Stilte is trouwens stilte, of het nu de stilte van zen, van 
abdijen of van dichters is.
Die monnik zei het tegen me, toen ik in mijn jonge jaren in een opwelling naar 
Nederland besloot te verhuizen en afscheid van hem kwam nemen. Ik zat in een 
moeilijke periode en had behoefte aan afstand. Een zo groot mogelijke afstand. 
Dat kan gebeuren in een mensenleven. Eigenlijk wilde ik naar Schotland. Ik had 
gelezen over een kluizenaar ergens in de Outer Hebrides, en koesterde de hoop 
me daar een tijd lang terug te kunnen trekken in de wijde natuur, ver van de 
bewoonde wereld. Ik wilde, net als Pablo Neruda, even niets en alleen zijn met 
de oneindige zee. Die hoop bleek ijdel. Het plan was niet haalbaar. En toch werd 
de zee voor de periode van een dik jaar mijn enige gezel. Weliswaar niet op 
een onbewoond eiland in Schotland, maar in een klooster aan de rand van het 
Noordhollands Duinreservaat.
Ik vond het niet simpel om alles achter te laten. De behoefte aan alleen zijn was 
echter sterker. De woorden van die monnik maakten het afscheid zachter. We 
zouden elkaar schrijven, wat we in de loop van dat jaar inderdaad ook gedaan 
hebben. Het heeft iets om jezelf, terwijl je denkbeeldig een gesprek voert met een 
ander, aan het papier toe te vertrouwen. Nog leuker is het om een brief te krijgen, 
hem in je handen te houden, de geur van de enveloppe op te snuiven, hem te 
openen en vervolgens te lezen. Ik genoot van deze nieuwe vorm van nabijheid, 
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die juist mogelijk was door de afstand. Je ontmoet elkaar anders in een brief dan 
in een gesprek. Het over en weer is intenser, de communicatie bedachtzamer. 
Dat er in zijn opmerking een dubbele bodem zat, ontging mij. Dat zou ik pas veel 
later ontdekken, na vele uren van alleen zijn met de zee.

Monnik komt van het Griekse woord μονος, dat zowel ‘alleen’ betekent als 
‘één’. Monniken zoeken de eenzaamheid op. Ze zonderen zich af. Ze nemen 
afstand. Om zo tot intimiteit en tot eenheid te komen. Zenleraar Frank De Waele 
gebruikt de uitdrukking ‘intiem zijn met jezelf’. Christelijke monniken spreken 
over ‘wonen bij jezelf’. Maar in beide tradities legt men er zich op toe om, in het 
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alleen zijn, de eenheid terug te vinden die onze oorspronkelijke menselijke staat 
is. ‘Oorspronkelijk gelaat’ heet het in het boeddhisme. En één is één. Niet twee. 
Intimiteit met jezelf is intimiteit met het Al. Dat is het wonderlijke. 

Die eenheid is er al, benadrukken monniken. En tegelijk is het een weg van je er 
dag na dag toe samen te rapen. Want laat mij dat er maar even eerlijk bij zeggen: 
de intimiteit waar het hier over gaat, is verre van gemakkelijk. Wie ooit een begin 
maakte met dit ‘intiem zijn met jezelf’, zittend op een kussen tijdens een sesshin, 
zal dit volmondig beamen. Er valt weinig eenheid te bespeuren vanbinnen, 
eerder verstrooidheid en versplintering. Toch gebeurt het dat die eenheid ons 
deel is. En dit ervaren is bestaansbevestigend. Het doet ons anders in het leven 
staan. Het vergroot onze betrokkenheid. Het maakt ons tot mensen die in staat 
zijn verantwoordelijkheid te nemen.
Er bestaat dus afstand die pure intimiteit is. Van alles gescheiden is niet van alles 
gescheiden. Het is juist met alles verbonden. Dat was wat die monnik eigenlijk 
bedoelde. Er zijn nogal wat uren verstreken, daar aan de rand van de duinen, alleen 
met de zee, vooraleer de ware toedracht van zijn woorden tot mij doordrong. 
Tegenwoordig woon ik niet langer aan de rand. Rond mij gonst opnieuw de stad 
en ik sta weer volop in het leven. Maar ergens diep vanbinnen leeft er nog steeds 
een monnik in me en ruist de zee onverminderd voort…
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Koppig lied

Ik open mijn computer en vind een mail met de vraag een stuk teisho uit te kiezen 
en daar een reactie op te schrijven. Dit naar aanleiding van 25 jaar Maha Karuna. 
‘Leuk idee!’ mail ik terug. Niet lang daarna zit ik echter met de handen in het haar. 
Typisch ik: ik kan niet kiezen. Voor mij zijn die teisho’s zo rijk dat ik er onmogelijk 
iets uit kan lichten. Ik krijg het gevoel dat ik de veelzijdigheid van die woorden en 
van het leven geweld aandoe, als ik dat doe. Niettemin blijf ik het een leuk idee 
vinden. Toch maar proberen dan?
Grasduinend in de rubriek ‘lezen en luisteren’ op de website van de Maha Karuna, 
stel ik vast dat ik eigenlijk om het even welke teisho kan nemen. Elke keer opnieuw 
grijpt het me wel aan: Dat het gaat om iets wat nooit uit te drukken is. Dat dit 
iets in elke taal gezegd kan worden en niet alleen in de zentaal. De verwijzing 
naar allerlei auteurs en de prachtige citaten. De humor tussendoor, enzovoort. 
Na enkele teisho’s herbeluisterd te hebben, sluit ik mijn computer af. Nee, denk 
ik, laat mij teruggaan naar het prille begin.

Juni 2000. Ton Lathouwers kruist mijn pad. Heel toevallig krijg ik het boek Meer 
dan een mens kan doen in handen. Het was mijn eerste contact met de Maha 
Karuna Ch’an en met zen. En ik mag honderd worden, nog zal ik me fysiek kunnen 
herinneren wat het lezen van dit boek mij deed. Het won me voorgoed voor dit 
pad.
Wat me toen heel diep geraakt heeft en nog altijd raakt, is het hoofdstuk ‘Kunnen 
wij de verdoemden liefhebben?’ De koan van Hisamatsu… ‘Niets werkt, wat ga 
je doen?’ Het pleidooi van Hisamatsu om te zitten, in aandacht en stilte, met de 
onmogelijke vraag die het bestaan is. Met de paradox die het is. En blijft. Op 
alle gebied. Met de scheuren, met de breuken, met alles. Zijn pleidooi om bij 
de vraag te blijven. Dat wij moeten toestaan dat wij in en door de vraag ontzet 
worden. Dat zich juist daar, en alleen daar, een volkomen nieuw perspectief 
opent. Een oneindig perspectief dat alles en iedereen omvat en optilt uit alle 
schijnzekerheden. En, verder in dat hoofdstuk, een passage van Massao Abe, waar 
hij de kern van het mahayana-boeddhisme tracht te verduidelijken aan de hand 
van de christelijke term kenosis, ontlediging. De gedachte van Abe dat elk lijden 
een diepe, mysterieuze vorm van ontlediging is, die menselijk gezien heilloos is, 
maar tegelijk ook een onbegrijpelijke vorm van heil in zich draagt.
Ik voelde me aangesproken door dat bij de vraag blijven. Nooit eerder had ik dit 
zo gelezen. Ik had heel wat literatuur doorgenomen, hoofdzakelijk uit christelijke 
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hoek. En gedeeltelijk was die lectuur herkenbaar. Maar ergens blokkeerde ik er 
ook op. Ik vond er de ongerijmdheden van het leven niet in terug. Naar mijn 
aanvoelen werd er veel teveel een antwoord van gemaakt. Ik miste de paradox. 
Ik miste de vraag. Als het antwoord ‘eenmalig’ en ‘eens en voorgoed’ gegeven is, 
waar blijf je dan met de vraag? De fundamentele vraag die ik in mezelf bespeur en 
om me heen, in deze wereld. De vraag der vragen, in alle tijden.  

Wat ik hier las, was totaal anders. Dit was ervaringstaal – de enige taal die ik 
vertrouw. Hier kreeg ik te horen dat er geen andere weg is dan ‘de paradoxen van 
het leven doorleven’ en zelf een weg van ontlediging te gaan. Dat er in en door 
die ontlediging een omslag kan plaatsvinden. Een omslag waarvoor alle woorden 
tekortschieten en waarover je alleen maar kunt stamelen. En dat die omslag op 
het niveau van de ervaring een regelrecht wonder is! Maar dat je daar op geen 
enkele manier een theorie van kunt maken. Integendeel. Als je er een theorie van 
maakt, wordt het griezelig. Het bestaan is en blijft een paradox. Punt.
Voor mij was het zo bevrijdend en herkenbaar dit te lezen. En ik weet wel. Van 
de zentaal wordt evengoed een theorie en een antwoord gemaakt. Niet meer en 
niet minder dan in het christendom. Maar voor mij brak die taal iets open, in en 
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‘

door de teisho’s van Ton. En daardoor kreeg ik ook opnieuw voeling met de vraag 
en de paradox in het christendom.

Juni 2012. Simeon Ten Holt kruist mijn pad. Heel toevallig hoor ik via internet 
fragmenten uit zijn Canto Ostinato. Ik wilde een documentaire van de BOS 
herbekijken en het lukte niet. Lukraak klikte ik op iets anders en zo belandde ik bij 
de uitzending waarin regisseur Ramong Gieling op zoek gaat naar de invloed die 
dat muziekstuk heeft gehad op de levens van diverse mensen. Ik was onmiddellijk 
in de ban van deze minimalistische muziek. In het zomerklooster van Jan Oegema 
hoorde ik opnieuw over de canto en kreeg ik het stuk in zijn geheel te horen.
Canto Ostinato betekent letterlijk ‘koppig lied’. En dat is het ook. Nooit eerder 
heb ik zoiets gehoord! Ten Holt noemt het ‘de neerslag van een tocht die 
gericht is op een doel dat niet bekend is en waar vooral veel tijd en geduld 
voor nodig is’. Je moet inderdaad tijd hebben om naar het stuk te luisteren. Het 
is een avondvullende bezigheid, kun je wel zeggen. Aan één stuk door klinkt 
er pianomuziek, met heel veel herhalingen die als golven over je heenspoelen 
en langzaam op je inwerken, af en aan, en dat gaat zo maar door, uren aan een 
stuk. Een niet-aflatende stroom van klanken, nu eens zacht kabbelend, dan weer 
aanzwellend tot een woeste rivier, even verrukkelijk en weerbarstig als het leven 
zelf. En ja, je moet ook behoorlijk wat geduld hebben. De muziek geeft zich niet 
zomaar prijs. Je moet op je tanden bijten en je door iets heen worstelen. 
En dan te bedenken dat Ten Holt daar jarenlang in het diepste geheim aan 
gewerkt heeft, omdat het geheel tegen de code van de moderne muziekwereld 
in ging. Ook in die zin is het lied ‘koppig’ te noemen.
In Stil de tijd wijdt Joke Hermsen een essay aan deze muziek en verwijst ze naar 
de memoires van Ten Holt. Daarin zegt die man indrukwekkende dingen. In de 
jaren zestig en zeventig stortte Ten Holt zich op het schrijven van atonale, seriële 
muziek, die hem echter na verloop van tijd innerlijk volledig verschraalde. Hij 
belandde in een diepe crisis. ‘Ik kreeg er genoeg van om louter vanuit mijn hoofd, 
mijn intellect te componeren, en niet vanuit mijn gevoel,’ schrijft hij. ‘Mijn vingers 
jeukten van verlangen naar de piano.’ Geleidelijk aan zette deze crisis zich om in 
wat hij een ‘innerlijk proces van transformatie’ noemt, dat tot het weerzien met de 
tonaliteit zou voeren, getuige daarvan onder andere zijn Canto ostinato. 
Hij schrijft: ‘De kunstenaar wordt vroeg of laat in zijn leven het woud ingestuurd 
en krijgt van niemand anders dan zichzelf de opdracht met zijn bijltje een weg 
te banen naar de plek waar hij zichzelf zal tegenkomen’. Als de kunstenaar die 
open blek bereikt, ‘zal hij aan de voet komen te staan van een citadel die wordt 
omsloten door een gracht waarin monsters de wacht houden. Er is brug noch 
poort die toegang geeft’. De opdracht toch binnen te komen lijkt even onmogelijk 
als absurd, ‘maar toch is dat de opdracht en is men ertoe geroepen’. Hoewel er 
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alle reden is om op de vlucht te slaan en ervan af te zien, blijft dit de enige kans 
op creatieve groei, mits de citadel met veel geduld en ‘passieve activiteit’ wordt 
veroverd. De beloning voor al deze inspanningen noemt hij vervolgens ‘een 
toegang tot het kennen’ alsook en vooral ‘een gekend worden’.

Een aangrijpende illustratie, vind ik, van Hisamatsu’s koan ‘niets werkt, wat ga 
je doen?’. Uit een totaal andere hoek, van een muzikant, een componist. Iets 
verderop in het essay tref ik tot mijn verrassing ook de kenosisgedachte van 
Massao Abe aan. ‘Onteigening’ noemt Ten Holt het. Dit aanboren van het zelf, die 
queeste in het woud, gaat gepaard met een zekere overstijging van het rationele 
ik of een onteigening van zichzelf.
Hij schrijft: ‘Creativiteit gaat altijd gepaard met onteigening, dat wil zeggen 
met de herziening van alle waarden en gewoonten die zich tot dat ogenblik als 
zaligmakend hebben laten gelden’. Creativiteit is de speurtocht naar het nieuwe, 
naar dat iets dat zich in ons verstand alleen als niet-iets heeft genesteld. Daarom 
moeten alle vaststaande waarheden en inzichten opnieuw ontmanteld en in die 
zin onteigend worden, inclusief de overtuigingen van de kunstenaar zelf. Want 
deze creatieve onteigening vindt alleen plaats ‘in een mens die zijn eenzaamheid 
aanvaardt’ en een ‘creatieve opstelling tegenover zichzelf en het leven aanneemt’.
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kijk eens hoe echt

De diepte ontdekkingen
zijn in de gewoonste dingen.

Constant Permeke

Ietwat onwennig zit ik op een stoel, in een klaslokaal van een voormalig 
dorpsschooltje. Vijftien paar ogen zijn op mij gericht voor een tekenles. De 
lessen worden ingericht voor mensen met kanker, met de bedoeling achteraf 
een tentoonstelling te houden. Ik werd bij het project betrokken om de expositie 
tekstueel te ondersteunen. Ik kwam dus eigenlijk een selectie haiku’s presenteren. 
Wist ik veel dat ik tot model gebombardeerd zou worden.
Ik probeer niet te bewegen, terwijl ik zit. Stiekem sla ik de gezichten rond mij 
gade. Sommigen bijten op hun onderlip. Anderen fronsen hun wenkbrauwen. 
Maar niemand wendt de blik ook maar een seconde van mij af. Dit is een oefening 
in blind tekenen. De vijftien paar ogen moeten mijn gezicht natekenen, zonder 
naar het papier te kijken. De hand volgt met een potlood waar het oog naar kijkt. 
De resultaten zijn hilarisch. Bij het eerste portret prijkt mijn neus vijf centimeter 
naast mijn gezicht. Bij het tweede zitten mijn ogen aan elkaar geklit, als was ik 
een scheelkijker. We lachen heel wat af. Het ijs is gebroken. En de haiku’s worden 
enthousiast onthaald.
De lerares is beeldend kunstenaar Els Vermandere. Na afloop spreek ik haar aan: 
‘Waarom die gekke oefening?’ ‘Elke seconde van ons wakkere leven zijn we bezig 
met kijken,’ antwoordt ze. ‘We kijken naar bomen, dieren, mensen, de wolken of 
het gezicht van onze geliefde. Maar zijn we werkelijk in staat om te zien? Ik geef 
oefeningen in leren zien.’ Ze haalt een boek aan, van Betty Edwards, over tekenen 
met je rechter hersenhelft: ‘Links staat onder andere voor logica, taal, orde(nen) 
en oordeel. Rechts voor ruimtelijk waarnemen, intuïtie en gevoel. In onze 
maatschappij krijgt de linker hersenhelft de meeste training. Tekenen is praktisch 
de enige activiteit waarvoor je je linker hersendeel niet nodig hebt. Hoewel ‘links’ 
zich maar wat graag wil bemoeien, is het beter dat die zich tijdens het tekenen 
koest houdt. Daarom geef ik dergelijke oefeningen. Met waarnemend tekenen 
moet je leren om je verstand uit te schakelen. De meeste mensen zijn geneigd 
om veel te snel te kijken. Daardoor denk je dingen te zien, die anders zijn dan 
ze werkelijk zijn. Bovendien vullen de hersenen een hoop dingen in, die we niet 
echt zien.’ 
Ik luister geboeid. Ik zeg haar dat ik veel met zenmeditatie bezig ben. Misschien 
gaat het in Zen evengoed over het stimuleren van je rechter hersenhelft? ‘Ik 
weet het niet,’ lach ik haar toe. ‘Ik ben geen wetenschapper. Maar het gaat in 
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elk geval over “door de ratio heen breken”.’ Ik vertel haar over mijn zenretraites 
bij Ton Lathouwers, en zijn verwijzing naar de Japanse zenmeester Hisamatsu 
en diens eigenzinnige interpretatie van het paradijsverhaal in Genesis. Als een 
waarschuwing aan het adres van een cultuur die eenzijdig de klemtoon legt 
op de ratio. Logica en kennis hebben hun waarde. Onmiskenbaar. Maar wat het 
diepste betreft, moeten we afstand nemen van alle begrippen en ons in niet-
weten durven onderdompelen. Nu is het haar beurt om geboeid te luisteren.

Volgens Hisamatsu is dit oeroude verhaal niet zomaar een primitieve mythe. Het 
drukt uit wat er met de mens gebeurd is. Hij heeft gegeten van de boom van de 
kennis van goed en kwaad. En wat gebeurt er dan? De wereld stolt en van het 
paradijs is er geen klap meer over. Je gaat de wereld vangen in begrippen. Het 
wordt verklaarbaar. Maar het versteent. Dat de mens van die boom niet mag eten, 
is geen verbod. Het is een waarschuwing. Het is de boom des doods. De wereld 
gaat dood als je van die boom eet. Je hebt dan alleen nog mensen die over alles 
praten en redeneren. Maar ze zien het wonder niet meer. Ze zijn levende doden 
geworden. Het zitten in aandacht en stilte in zenmeditatie, is een manier om 
afstand te nemen van al die begrippen. Het is een oefening in zuiver waarnemen. 
‘Maar dan iets minder gek dan de oefening waarvan ik hier zojuist het slachtoffer 
was!’ grap ik. 
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Apprendre à ne rien faire 
Que vivre le rien.

Guillevic

Toen ik vroeger van school kwam, vroeg mijn moeder steevast: “Wat heb je 
vandaag gedaan?” Ik begon dan enthousiast aan een opsomming. Als ik nu 
van een sesshin kom, vraagt mijn oude moeder me: “Wat doen jullie daar 
eigenlijk?” “In stilte op een kussen zitten,” zeg ik dan. Waarop ze meewarig 
het hoofd schudt. Het kan er bij haar niet in. Betalen om niets te doen.  
Het overvalt me soms ook tijdens een sesshin: “Wat doe ik hier eigenlijk?” Zitten, 
rondjes lopen en weer gaan zitten. Vijf dagen lang. Terwijl de gedachten in mijn 
hoofd alleen maar in kringetjes draaien, met mezelf als middelpunt: ik, ik en nog 
eens ik. Als we stil zijn, is het lang niet stil in ons. Als we niets doen, blijkt onze 
geest behoorlijk actief te zijn. (Als we druk bezig zijn, is hij dat evengoed. Alleen 
merken we het op dat moment niet.) Het lijkt vanbinnen wel een facebook-
pagina. Een eindeloze stroom van berichten passeert de revue. En wij maar 
klikken en becommentariëren: ‘vind ik leuk’, ‘vind ik niet leuk’. 

Zenmonnik Tom Hannes bedacht een originele naam voor de grillige, niet te 
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stoppen en niet te controleren activiteit van onze geest. Hij noemt het speels 
‘het konijn in ons brein’. En hoe werkt dat konijn in ons? Heel simpel. Het schat 
een situatie positief of negatief in en reageert bliksemsnel. Zo snel dat we soms 
reageren op een situatie voor we er ons nog maar bewust van zijn. We grijpen naar 
wat we willen, wijzen af wat we onaangenaam vinden en leggen de wereld vast in 
simplistische schema’s. Zo zitten we in elkaar. Op bijna alles wat gebeurt, reageren 
we met één van die drie reacties. Het is een oeroude reflex die we met de andere 
diersoorten gemeen hebben en die we ook nodig hebben, om te overleven. Maar 
hij breekt ons evengoed zuur op. In onze complexe mensenwereld vormt deze 
onbewuste reflex zelden de meest adequate reactie. Integendeel, we raken er 
steeds opnieuw door in de problemen en het kost ons handenvol energie. Is het 
toeval dat de drie basisreacties van het konijn (grijpen, afwijzen en vastleggen) 
de deur openzetten naar de drie vergiften in het boeddhisme (gehechtheid, 
afkeer en verblinding)?

Tijdens het zitten in stilte blijft het konijn in ons brein actief. Met dit verschil: je 
reageert er niet op. Je doet even niets. Je neemt enkel waar. De berichten blijven 
met andere woorden verschijnen. Maar je stopt bij wijze van spreken met klikken 
en er commentaar op te geven. Tenminste, dat is de oefening. Want mister rabbit 
heeft ons steeds weer liggen. Binnen de kortste tijd zitten we op ons kussen toch 
weer commentaar te geven op facebook. Hannes hamert dan ook op het belang 
van ‘terugkeren’. De instructie bij zazen is niet ‘blijf constant bij je ademhaling’, wel 
‘keer constant terug’. 

Er is een ongebreidelde vrijheid in het steeds opnieuw terugkeren naar je 
ademhaling. “Als je geest nergens op blijft steken, toont de echte geest zich,” zegt 
de Diamantsoetra. Dit is niet zomaar op bestelling verkrijgbaar. “Het kan even 
verrassend zijn als een houten man die begint te dansen,” schrijft Hannes. “En het 
kan zo ontroerend en bovennatuurlijk lijken als een stenen vrouw die begint te 
zingen. Maar het is heel gewoon. Het is de realiteit van de Boeddha die we nu zijn, 
die we altijd geweest zijn, maar ons konijn heeft de grootste moeite om er langer 
dan twee seconden op te vertrouwen.” Hij pleit ervoor om van ons hele leven een 
oefening te maken. Zen is uiteindelijk een levenshouding.

De oefening in meditatie – en bij uitbreiding in ons hele leven - zou je dus kunnen 
omschrijven als een ‘doen door niets te doen’. Door je geest te observeren, ga je je 
konijnenkuren steeds duidelijker zien. Door niet te reageren, kleef je er niet langer 
aan vast. Er ontstaat als het ware een tussenruimte, waarin een vrij en spontaan 
handelen mogelijk wordt, in en voor de wereld. Het beestje blijft je parten spelen. 
Maar het heeft zijn allesomvattende greep verloren. Je leert ermee lachen. Als 
mijn moeder nog eens vraagt wat ik tijdens een sesshin doe, zeg ik voortaan: 
“Lachen en konijnen temmen.”
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Trotseer de werkelijkheid

Zowat alle grote spirituele tradities onderstrepen het belang van één of andere 
vorm van begeleiding. In het ch’anboeddhisme, dat zijn oorsprong vindt bij 
Bodhidharma, kent men de directe meester-leerling verhouding, van hart 
tot hart. In het christendom heb je de woestijnvaders, die als kluizenaar in de 
Egyptische woestijn leefden en als wijze geestelijke leraars werden beschouwd. 
Soefibroederschappen centreren zich rond de zâwîa, een oord waard de 
gemeenschap leeft, werkt en bidt onder de leiding van een meester (sjeik), etc. 
Het is een kwestie die bij mij altijd een zekere wrevel oproept. Al kan ik niet 
ontkennen dat ‘leraren’ een prominente rol gespeeld hebben in mijn leven. Ik denk 
aan de overleden abt van de Catsberg André Louf en de benedictijnermonnik 
Benoît Standaert. En later het contact met de zenleraren Ton Lathouwers en Frank 
De Waele. Eén voor één hebben deze meesters iets in mij wakker gemaakt of 
versterkt dat reeds in mij aanwezig was: het verlangen namelijk om vanbinnen op 
weg te gaan. Die weg heb je zelf te gaan. Niemand kan het in je plaats. Geen mens 
kan je er de weg wijzen. Het Zelf is een land dat je alleen zelf kunt verkennen, 
door tijd te maken voor stilte en het eigen innerlijk te betreden. Ik heb dan ook 
geen enkele moeite met het geestelijk leraarschap op zich. Integendeel, ik acht 
het onmisbaar. Waar ik moeite mee heb, is een bepaalde houding van de kant 
van de leerling.
De valkuil lijkt mij dat je allerlei opvattingen over de weg naar binnen gaat 
aanhangen, voorgespiegeld door de één of andere leraar, en daar vervolgens (al 
dan niet krampachtig) aan probeert te beantwoorden. Ieder mens is echter uniek, 
zo beklemtonen meesters. Daarom behelst elke innerlijke weg noodzakelijkerwijs 
eenzaamheid. Niets van buitenaf kan ons helpen. We hebben alleen ons eigen 
hart. 
“Waarom zoeken jullie het buiten je?’ schrijft meester Eckhart. “Waarom blijf je 
niet in jezelf en grijp je niet aan wat goed is in jezelf? Jullie dragen immers de 
hele waarheid wezenlijk in je.” Ch’anmeester Linji Hui-Chao spreekt in dezelfde 
zin: “Volgers van de weg, jullie hier, die jullie bezigheden hier onder mijn ogen 
verrichten, jullie zijn niet verschillend van de Boeddha en de patriarchen. Maar 
jullie geloven dat niet en blijven maar iets buiten je zoeken. Maak die vergissing 
niet. Er is geen dhamma buiten je. En zelfs wat in je is kan niet gevat worden.” 
Meesters nemen geen blad voor de mond. Ze schudden aan hun leerlingen. Ze 
schudden hen door elkaar. Ze schudden hen wakker, niet zelden met de nodige 
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humor. Zoals blijkt uit een andere spreuk van Linji: “Het probleem tegenwoordig 
met ch’anstudenten is, dat ze zich vastklampen aan woorden en op die basis 
proberen te begrijpen. Ze schrijven in een dik notitieboek op wat een of andere 
oude, waardeloze figuur heeft gezegd. Ze verpakken het voorzichtig in drie lagen 
papier, laten het aan niemand zien, noemen het ‘de duistere betekenis’ en bergen 
het op alsof het iets kostbaars is. Wat een vergissing! Blinde idioten, wat voor sap 
denk je te kunnen vinden in oude, uitgedroogde bonen?” 
Waarlijk grote meesters verwijzen de leerling steeds opnieuw naar het eigen 
innerlijk. Hier toont zich de meester! Waar dit niet gebeurt, beland je volgens mij 
heel gauw in het sectaire en dat roept bij mij alleen maar afkeer op. En dan een 
tweede kenmerk van deskundig leraarschap: ze doen dit met de nodige humor 
en zelfrelativering. Meesters die zichzelf te veel au sérieux nemen vertrouw ik niet.
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Leraren zijn dus niet onbelangrijk. Ze hebben een trigger-functie. Ze geven 
de aanzet tot. Ze prikkelen ons. Ze dagen ons uit. De eigenlijke leraar is echter 
niemand anders dan het leven of de werkelijkheid zelf. Enkele weken geleden 
kwam een prille dertiger onze zengroep in Kortrijk vervoegen. Op facebook vond 
ik iets over zijn twee zenleraressen. Benieuwd wie dat zouden zijn klikte ik de link 
open. In een kort artikel deed hij het relaas van zijn poging de avond tevoren om 
thuis een half uurtje te mediteren. Zijn kinderen lagen in bed. Zijn vrouw was 
weg. Hij had het huis voor zich alleen. 
Na vijf minuten kwam zijn dochtertje van vier de woonkamer binnen: “Papa, 
ik moet plassen.” Zeven minuten later: “Mag ik alstublieft nog een snoepje?” 
Nog enkele minuten verder: “Papààà, ik kan niet slapen…” Uiteindelijk begon 
de kleinste te huilen en moest hij zijn poging staken. Zijn verslag deed mij 
glimlachen. De zenleraressen over wie hij het had waren blijkbaar zijn dochtertjes 
van vier en van twee. Tegelijk besefte ik met een schok de ernst van zijn woorden. 
Hij had gelijk: onze concrete werkelijkheid, dat is onze leraar. 
Ook dit wordt benadrukt in alle grote tradities. ‘Hoe grenzeloos de werkelijkheid 
ook is, ik beloof haar te zien,’ luidt één van de vier geloften van de bodhisattva in 
de zentraditie. En er bestaat ook een spreuk van de woestijnvaders die precies 
daarover gaat: Op een dag zei een oudvader: ‘Het is veel gemakkelijker te reizen 
dan halt te houden.’ Zijn leerlingen wilden weten waarom. ‘Zolang we reizen,’ 
antwoordde de oudvader, ‘kunnen we ons vastklampen aan een droom. Wanneer 
we halt houden moeten we de realiteit onder ogen zien.’ ‘Maar hoe kunnen we 
dan nog veranderen en groeien, als we geen doel of dromen meer hebben?’, 
vroegen de leerlingen. ‘De diepste verandering is die die we niet gewild hebben,’ 
antwoordde de meester. ‘Trotseer de werkelijkheid en een verandering die je niet 
gewild hebt zal zich voltrekken.’
Halt houden om de werkelijkheid te trotseren… Die werkelijkheid kan vanalles 
zijn: je partner die je wil spreken, een kind dat moet plassen, de realiteit op de 
werkvloer, de confrontatie met ziekte en verlies, whatever. Maar de betekenis is 
duidelijk: ga er niet voor op de loop. Leef in het hier en nu, op de plek waar je 
staat.
Monniken leggen de gelofte van stabiliteit af. Hun spiritualiteit gaat er van uit 
dat je ergens ‘geplant’ moet zijn om te kunnen groeien, en dat het er om gaat te 
groeien waar je geplant bent, in deze situatie, in dat gezin, op dat werk, en niet 
ergens anders! Niet weglopen is het motto. Ook niet bij pijn en teleurstellingen 
– die in elke vorm van samenleven en samenwerken onvermijdelijk zijn. Ook niet 
als die ander of anderen minder mooi, saaier dan eerst, moeilijker dan gedacht 
blijken te zijn. De gelofte van stabiliteit verwijst naar een levenshouding van: niet 
proberen te ontsnappen aan de realiteit van het heden, niet vluchten voor jezelf 
in fantasieën en illusies, niet weglopen van datgene waartoe je je geëngageerd 
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hebt. En waarom niet? Omdat we geen grotere leermeester hebben dan het 
leven zelf!
Shikantaza, het alleen maar zitten, is in wezen dezelfde oefening. Zazen, het zitten 
in aandacht en stilte, op de vierkante meter van je bestaan, in confrontatie met 
de naakte werkelijkheid. En dat zitten uithouden, ook al komen er dingen tussen. 
Want precies in dat zitten, in het halt houden, in het trotseren van onze concrete 
werkelijkheid zoals die is, met alles erop en eraan, voltrekt zich een verandering 
en groeien we. 

‘Trotseer de werkelijkheid.’ ‘Er is geen dhamma buiten je.’ ‘Je draagt de hele 
waarheid wezenlijk in je.’ Heb met andere woorden de moed om bij jezelf te 
blijven. Dat is de uitdaging waar we allemaal voor staan. En juist hier kan de 
ontmoeting met een leraar goud waard zijn! Nico Tydeman schrijft daar heel 
ontroerend over, in zijn boek Dansen in het duister. Hij drukt precies uit wat de 
ontmoeting met een leraar voor mij betekend heeft. Want laat ons eerlijk zijn: 
het is niet altijd eenvoudig om de werkelijkheid te trotseren. Het leven doet zich 
immers voelen als een pijnlijke, steeds groter wordende wond. Het bestaan doet 
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zich voor als onbegrijpelijk en onmogelijk. Het is niet gemakkelijk om je leven 
onder ogen te zien zoals het is. Wie durft beweren dat hij die confrontatie in zijn 
eentje kan doorstaan?
Volgens Tydeman is de leraar een metgezel op een duister pad. Iemand die op 
basis van eigen training en ervaring uitnodigt om alle weten en zekerheid achter 
te laten en leert te vertrouwen op niet-weten, dat nooit kleiner wordt, maar 
steeds in omvang toeneemt. De leraar helpt zijn leerlingen bij het moeizame en 
soms afschuwelijke werk zichzelf oprecht onder ogen te zien. Hij moedigt aan de 
ernst en mateloosheid van het lijden te beseffen en de ware oorzaak er van op het 
spoor te komen. Hij onderricht de meditatie en wijst er op dat er niets te zoeken, 
niets te bereiken, niets te vinden is.
Hij schrijft: “Voortdurend zal de leraar beklemtonen dat het gewone, alledaagse 
leven, met zijn onvermijdelijke zorg voor relaties, kinderen, werk, geld en vrije 
tijd de enige ware manifestatie is van het geestelijk pad. Maar dit alledaagse, 
zorgzame leven kent in het bewustzijn een onderstroom, waar een ‘omkering van 
alle waarden’ kan plaatsvinden. Daarbij gaat het niet langer om macht, succes, 
winst, wetenschap of het productieve leven, maar om de machteloosheid, het 
falen, de onwetendheid, het sterven. En dit laatste niet als alternatief, maar als 
bron voor alle daadkracht en creativiteit.”

Wat in de spirituele begeleiding op het spel staat is het leraarschap van het 
leven zelf, waarbij de leerling (die we allemaal zijn) uitgedaagd wordt om halt 
te houden, de realiteit onder ogen te zien en al het bekende achter zich te laten. 
Volgens de woestijnvaders voltrekt er zich dan een diepgaande verandering. 
Tydeman spreekt over ‘een omkering van alle waarden’, in de onderstroom van ons 
bewustzijn. Een ommekeer die ons fundamenteel anders in het leven doet staan: 
met meer humor en zelfrelativering, en vooral ook: met meer medemenselijkheid. 
Dag Hammarskjöld verwoordt het nog anders. “Geleid worden,” schrijft hij, “door 
datgene wat enkel ten volle begint te leven wanneer wij opgehouden hebben 
te bestaan – als belanghebbenden of betweters. Kunnen luisteren en aandacht 
schenken aan datgene in ons wat er is, zij het nog in duisternis en in stilte.” Daar 
gaat het om. Dat is de leraar die ik wil volgen! 
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Een tijd geleden las ik Religie voor atheïsten. Daarin toont de Zwitserse filosoof 
Alain de Botton, zelf atheïst, aan hoe er op allerlei domeinen in onze seculiere 
samenleving iets verloren is gegaan waar religies in lukten. Dit waardevolle 
probeert hij te recuperen. De toon en zijn voorstellen doen je soms aarzelen of 
hij het allemaal wel serieus bedoelt. Niettemin stemt zijn betoog tot nadenken. 
Hij heeft het over gemeenschapszin, goedheid, onderwijs, architectuur en kunst. 
Voor zover ik het mij echter kan herinneren, zegt hij niets over liturgie. Vreemd. Als 
er iets is dat ik mij in deze seculiere maatschappij afvraag, is het: Waar en wanneer 
zingen wij nog? En wat zijn we, met het verdwijnen van wekelijkse kerkdiensten 
en hun ongecompliceerde samenzang, kwijtgeraakt?

Bij Niko Tydeman lees ik: ‘Zen gaat over de grote vragen van het leven. Waardoor 
worden wij aangeraakt en wat is het dat ons aanraakt? Dat klinkt mysterieus en 
dat is het ook. Door regelmatig te ‘zitten’, krijgen we iets meer contact met dat 
mysterie en leren we de bewegingen van onze geest beter kennen. We ervaren 
dat gedachten en gevoelens vluchtig zijn, dat wij niet onze gedachten en 

waarover zal ik zingen?
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gevoelens zijn. (…) Er ontstaat ruimte voor iets dat groter is dan wijzelf. Ruimte 
voor het mysterie.’  Het is mijn ervaring dat we ook contact krijgen met dit grotere, 
met wat ons aanraakt, met het mysterie, door samen te zingen. 

Ik zing regelmatig mee in het koor, tijdens de goddelijke liturgie in een orthodox 
kerkje bij ons in de buurt. Dit is een gezongen dienst, van het begin tot het einde. 
Gelegenheid om de bewegingen van je geest te observeren is er niet. Laat staan 
om ervan los te komen. Tekst na tekst wordt er gezongen. Psalmen, hymnen, 
troparia, etc. En als er geen tekst gezongen wordt, zijn er voorbeden. Door het 
koor telkens beantwoord met ‘gospodi pomiluj’ of ‘kyrie eleison’. Ruimte om bij 
jezelf stil te staan is er niet. En toch stel ik elke keer opnieuw vast hoe er, in en door 
het zingen van al die teksten, ruimte ontstaat voor het mysterie. Even tastbaar 
en intens als tijdens een sesshin. Zitten en zingen, stem en stilte, we hebben het 
allebei van doen. Het opent ons allebei voor het mysterie. 
Dat er ruimte ontstaat voor iets dat groter is dan wijzelf, lijkt mij het essentiële. 
Alle rituelen, gebaren, gebeden en praktijken, van welke godsdienst ook, hebben 
geen ander doel dan dit in de mens bewerken. Voor zover ze tenminste niet tot 
dogma verstard zijn. De Botton neemt terecht afstand van het dogmatische van 
religie. Hij schrapt echter ook dit grotere. En daarom gaat hij mijns inziens de mist 
in met al zijn voorstellen. Hoe kun je de boom in zijn wortels aantasten en denken 
dat je de vruchten kunt blijven plukken?

Toch is zijn analyse verhelderend. Ik kom er straks op terug. Eerst, als ik mag, 
even nog iets over het zingen. In Steyl worden de sutra’s gezongen. Op Russisch-
orthodoxe melodie nog wel. Misschien niet tot ieders vreugde, maar in elk geval 
wel die van mij. Ik was aangenaam verrast. Diep geraakt ook. En dat heeft alles te 
maken met het feit dat het een melodie is die cultureel gezien in ons resoneert. 
We hebben er bij wijze van spreken de klankkast voor. Er is zeker ook iets voor 
te zeggen om de sutra’s op traditionele wijze te reciteren, in het chinees of het 
japans. Maar als ik eerlijk ben, blijft dit vreemd voor mij. Het blijft iets buiten me. 
Het resoneert niet vanbinnen. Of toch niet zoals cultureel vertrouwde muziek dit 
doet. Zingen kent, net als spreken, zoiets als een moedertaal, denk ik. 
Verder ben ik blij dat de sutra’s in het nederlands gezongen worden. Ook dat is 
voor mij een meerwaarde. En dat brengt mij terug bij het betoog van De Botton. 
In het hoofdstuk over onderwijs wijst hij op het belang van ‘herhaling’. Hij schrijft: 
‘Ideeën moeten niet alleen op welsprekende wijze worden gepresenteerd, maar 
ook voortdurend opnieuw in herinnering worden gebracht. Drie of vijf of tien 
keer per dag moeten we gedwongen worden aan waarheden te denken die ons 
dierbaar zijn en die we anders niet kunnen vasthouden. (…) Het zou goed zijn 
als we structuur verleenden aan ons innerlijk leven en onze beste gedachten 
versterkten, om tegenwicht te kunnen bieden aan de constante afleiding en 
versnippering.’ 
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Eén van de manieren waarop religies dit doen, door De Botton als dusdanig 
niet vermeld, is door middel van zang en liturgie. Elke religie ontwikkelt zoiets 
als liturgie, waarbij een beperkt aantal teksten steeds opnieuw gezongen of 
gereciteerd worden. In het christendom zijn dit hoofdzakelijk de psalmen, in het 
boeddhisme de sutra’s. Religies werken met het principe van herhaling. Ze weten 
immers hoe snel wij versnipperd raken en de essentie uit het oog verliezen. 
Ze weten dat de mens uiteindelijk maar een zwak beestje is en geven hem op 
gezette tijden een duwtje in de rug.
Maar er is meer: Door die teksten steeds opnieuw te zingen, ken je ze op den duur 
uit het hoofd of, zoals de Fransen zeggen, ‘par coeur’. Je draagt ze bij wijze van 
spreken altijd bij je. En daardoor kunnen ze ook ‘op de markt’ beginnen werken, 
in je dagelijkse leven. Misschien is het je al overkomen? Je fietst naar je werk, staat 
in het station op de trein te wachten, schuift in de winkel aan richting kassa, en 
zonder aanleiding borrelt er een stukje sutra op. Nogal crazy misschien, maar het 
houdt je wel alert.
Verder zijn religies zo wijs te beseffen dat dingen tijd nodig hebben om tot ons 
door te dringen. Ook daarom is die herhaling belangrijk. Een sutra, psalm of tekst 
kan jaren dode letter blijven. Je zingt hem keer op keer, zonder dat het je iets 
zegt. En dan ineens springt er iets uit, gaat er iets open, dringt een passage in 
zijn volle kracht en diepte tot je door. Zoals onlangs bij de orthodoxen, temidden 
van de eindeloze rij voorbeden, de zin: ‘Voor hen die U zoeken en voor hen die U 
niet zoeken.’ Of, tijdens de laatste sesshin, de regel uit de Hymne aan de wijsheid 
voorbij alle wijsheid: ‘Wie Jou ziet is nog gebonden. Maar wie Jou niet ziet is dat 
evenzeer. En ook is waar dat wie Jou ziet bevrijd is, doch wie Jou niet ziet is dat 
eveneens.’ 
Op dat moment ‘ontmoet’ je de tekst en wordt hij in je hart gegrift. Woorden die 
op die manier zijn opengegaan, vergeet je niet meer. Ze vergezellen je levenslang. 
Maar daarvoor moeten ze wel in je eigen taal gezongen worden, of op zijn minst 
in een taal die je voldoende machtig bent.

De grote waarde van het zingen van de sutra’s tijdens een sesshin, ligt voor 
mij hierin: Temidden van de stilte klinken er dagelijks oeroude teksten. Steeds 
opnieuw komen dezelfde teksten aan bod. Maar wat je ermee doet – of wat die 
teksten met jou doen – wordt volledig opengelaten. Die teksten worden enkel 
aangereikt als mogelijke deuren. Niemand die bepaalt wie, waar, wanneer en 
door welke deur naar binnen moet. De sutra’s gaan met elk van ons een eigen 
weg. Dat is voor mij de rijkdom. Bij een leer vult men in, legt men op, zet men 
vast, doet men dicht, sluit men op, maakt men klein. Liturgie daarentegen houdt 
alles open. De tekst kan ademen en zijn wat hij is: poëzie. Gelaagd. Meerstemmig. 
Open op het onuitsprekelijke. Zingen is religie op zijn best. 
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dorst
Zuiver van hart, trekken we,

lerend, de wereld door
en raken in de ban van alles om ons heen.

 Je bent steeds ergens naar op zoek,
maar het ontgaat je

dat je wat je zoekt al bent.

(Rumi, Divani, Kwatrijn 549)

Onlangs kreeg ik een dichtbundel cadeau. Van de Zuid-Afrikaanse dichteres en 
schrijfster Antjie Krog. Na enig ge-google belandde ik in een kort interview met 
haar. Met de merkwaardige titel Voorbij het ik. Over de zwarte bevolking in Zuid-
Afrika en wat haar in hen raakt.
Krog vertelt in dat videofragment hoe ze, als student en als Westerling, 
individualisme verafgood heeft en hoe ze dat hoogst individuele, op zichzelf 
staande ik, door de contacten in de townships, is beginnen te bevragen. Ligt de 
ultieme vrijheid werkelijk in het individuele ik dat alle ruimte krijgt? Is het niet erg 
eenzijdig om zo te leven? Belichaamt de zwarte bevolking, met hun houding van 
“we are interwoven”, niet iets dat minstens even noodzakelijk en misschien zelfs 
wezenlijk is? 
Het verschil zit hem dus niet zozeer in de huidskleur, aldus Krog, maar in een 
ander denken over “ik”. Dit viel met name op in de overgang van de apartheid 
naar een veelkleurige samenleving. De zwarte bevolking koos ervoor om met 
de blanke op weg te gaan en samen een weg te zoeken, in plaats van hen te 
zien als een te bevechten groep. En dit konden ze doen, omdat ze de blanke 
beschouwden als “deel van zichzelf”. 
Het valt me op hoezeer haar woorden raken aan één van de basisintuïties in het 
boeddhisme, zeker in het mahayana-boeddhisme (waartoe ook Zen behoort): 
“the interconnectedness of all things”. Krog laat die term op een gegeven 
moment zelfs letterlijk vallen. Het ik waarin wij onszelf gewoonlijk beleven en 
ons tegenover de ander stellen, bestaat niet. Onze ware identiteit ligt elders, 
in het onzichtbare dat ons met alles en iedereen verbindt. De bewustwording 
hiervan is de grond van het mededogen dat zo wezenlijk is in het boeddhisme. 
Iets waarvan de zwarte bevolking in Zuid-Afrika op een indringende manier 
getuigenis van heeft afgelegd.
En toch besteden we het grootste deel van onze tijd en onze krachten aan dat 
op zichzelf staande ik. Heel ons doen en laten is erop gericht ons individuele ik 
alle ruimte te geven. Het boeddhisme doorziet meesterlijk wat ons menselijk 
handelen werkelijk aandrijft: Dorst. 
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‘Een dorst zo allesoverheersend dat we hem zonder overdrijven kunnen 
omschrijven als een verslaving, een krampachtig najagen zonder er ooit genoeg 
van te krijgen,’ schrijft Dhammaketu in Boeddha Nu. Dorst. Krampachtig najagen. 
Grijpen. Botweg, maar evengoed subtiel. En op heel veel vlakken. Die dorst kan 
zich werkelijk overal op zetten. En iedereen is er aan onderhevig. Ook de meest 
solide en emotioneel evenwichtige mensen en zelfs spiritueel hoog ontwikkelde 
personen. En wee degene die er ons op wijst. Dan blijken we behoorlijk lange 
tenen te hebben!
Is het mogelijk ooit helemaal los te komen van “dorst”? Ik betwijfel het. Ik zie het 
als een zwaartekracht waaraan we blijvend onderhevig zijn. Maar we kunnen 
de zwaartekracht leren zien. En misschien ontstaat dan de mogelijkheid om er 
niet restloos door bepaald te worden. Mensen zoals Mandela en Desmond Tutu 
– om het even bij het interview met Krog te houden – laten dit toch zien. Tussen 
de niet-aflatende dorst van het ik in ontdekten ze hoe dat ik op een dieper vlak 
“interwoven” is… met de ander(en), met het universum, met de aarde, met alles, 
zelfs met de doden. 
We moeten er niet naar op zoek. We zijn al wat we zoeken. We zijn “interwoven”. 
We zijn dat “wij”. Misschien moeten we enkel ophouden het buiten ons te zoeken. 
De naar buiten gerichte neigingen van onze geest leren zien, zonder ze evenwel 
te volgen. En leren loslaten. Dat vooral. De drang naar macht en bezit, de etiketten 
die we op onszelf en anderen plakken, de grenzen die we trekken tussen goed 
en kwaad, de zekerheden waaraan we onszelf vastklampen. Dorst die zich op 
het materiële zet en op het najagen van zinnelijk genot, lijkt mij nog de meest 
onschuldige vorm van verslaving. Veel nefaster en amper gezien is hoe diep we 
verslaafd zijn aan concepten, zekerheden en oordelen.
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het boompje dat de herfst niet in wilde

alleen vertrouwen,
ook de bloesems dwarrelen neer 

op deze wijze.

Issa

Tijdens de herfstvakantie klinken we bij een stel op de vriendschap. Hun woning 
is pas vernieuwd en biedt uitzicht op een kleine maar gezellige tuin. Al pratend 
wordt mijn aandacht getrokken door een boompje bij de buren. De stam is niet 
te zien, maar de kruin, die boven de omheining uitsteekt, beweegt plots. Een 
ogenblik later staan de takken weer roerloos in de herfstlucht. Kort daarna echter 
schudt en beeft het boompje opnieuw, langer nu. 
Plots verschijnt de buurman boven de omheining. Blijkbaar staat er vandaag 
in zijn agenda: herfstbladeren ruimen. Probleem: de bladeren zijn nog niet van 
de boom. Vanop een trapladder grijpt hij het boompje bij de kruin en schudt 
de takken stevig door elkaar. Tevergeefs, de bladeren vertikken het te vallen. Hij 
verdwijnt en verschijnt even later opnieuw met een dikke tuinhandschoen aan. 
Eén voor één gaat hij de takken vervolgens te lijf, ritst de bladeren eraf als waren 
het stukjes vlees op een barbecuespies en hij iemand met reuzehonger, tot hij 
met een gevoel van verzadiging een kale kruin aanschouwt. Opgeruimd staat 
netjes!
Je kunt er om lachen en dat hebben we die middag ook gedaan. De man bezorgde 
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ons, zonder dat hij het wist, heel wat vermaak. Maar volgens mij toont zijn gedrag 
ook iets. We zijn zo gewend de dingen te beheersen en naar onze hand te zetten, 
dat we het evident vinden, tot in het absurde toe. Elk moet dit absurde voor 
zichzelf maar invullen. Hoe dan ook, de man lijkt mij geen uitzondering. Kunnen 
wij de dingen nog laten zijn? In welke mate hebben wij voor onszelf nog voeling 
met ‘zijn’? Beseffen wij trouwens dat we zelf ‘een stuk natuur’ zijn? 

We leven in een tijd die het individu centraal stelt. Het autonoom denkende, 
handelende en genietende subject. Iemand wees mij er echter op dat de term 
‘subject’ van het Latijnse subiectus komt, dat ‘geplaatst onder’ betekent. De 
dingen begrijpen en beheersen – kenmerkend voor onze cultuur - is boven de 
natuur gaan staan. In de etymologie van het woord subject lijkt echter ook het 
besef bewaard dat we tegelijk onder de natuur staan. Een intrigerende gedachte, 
die ik terugvind bij de Hongaarse schrijver Imre Kertész. In Dagboek van een 
galeislaaf wijst hij op beide connotaties: de kracht én de begrensdheid van de 
rede, logica en dingen beheersen. 
In de ogen van Kertész kunnen we de natuur alleen verkennen, niet kennen. 
We kunnen misschien onze weg vinden in de ingewikkeldste labyrinten, maar 
ze overzien kunnen we nooit. We behoren immers zelf tot de natuur. Dit is het 
geheim van ons leven. Hij schrijft: ‘De zogenaamde “natuurwetten” zijn onze 
wetten, producten van onze logica en ze geven de begrenzing aan van onze 
mogelijkheden. Ze maken ons bewust van het feit dat we deel uitmaken van de 
natuur, dat wij daarin geworteld zijn. Deze wetten zijn voor ons een richtsnoer 
waarmee wij onze weg kunnen vinden in de natuur. Dit alles bevestigt echter 
alleen maar dat de waarheid – de enige, onkenbare, onzegbare waarheid, de 
waarheid van het zijn – net buiten ons bereik ligt.’ 
Deel uitmaken van, geworteld zijn in, zijn, de waarheid van het zijn, geheim… Is 
het niet daarover dat religie gaat, of zou moeten gaan? In hoeverre Kertész religie 
beaamt, weet ik niet. Daarvoor ben ik niet vertrouwd genoeg met zijn geschriften. 
Maar hij verwoordt alvast hoe ik tegen religie aankijk. Wij maken deel uit van een 
onmetelijk universum. En het geheim daarvan is niet toegankelijk via de ratio, de 
rede. ‘Met het denken kun je net zomin de ware bron van je wezen bereiken, als je 
door zand te koken rijst kunt krijgen,’ zegt de Boeddha. 
Ligt de enige, onkenbare en onzegbare waarheid van het zijn hiermee buiten 
ons bereik? Natuurlijk niet. We behoren ertoe. Het leeft, hier en nu, voor elk van 
ons, op de plek waar we staan. Het ademt in ons. Het is de werkelijkheid waarin 
we leven, bewegen en zijn. Op geen enkele manier te bevatten. We kunnen 
ons er enkel door laten omvatten, ons overgevend aan de (loop der) dingen. 
Haiku-dichter Kobayashi Issa wist het: ‘alleen vertrouwen; ook de herfstbladeren 
dwarrelen neer op deze wijze.’
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op mensenmaat

‘If you are unable to find the thruth right where you are,
where else do you expect to find it?’

Dogen Zenji

Een documentaire over grootsteden. Het is winter. Ergens op een plein in New 
York zie je hoe iemand zich bukt, sneeuw opraapt en begint te gooien. In een 
mum van tijd ontstaat er een sneeuwballengevecht, tussen mensen die elkaar 
compleet niet kennen. Ik heb het over de film ‘The human scale’ van de Deense 
stadsarchitect Jan Gehl. Jarenlang bestudeerde hij menselijk gedrag in steden 
en boog hij zich over de vraag hoe je een stad zo kunt inrichten, dat hij mensen 
met elkaar verbindt. De grootstad aanvaarden betekent volgens Gehl dat je 
de mensenmaat respecteert en deze opnieuw aanwezig brengt. ‘First life, then 
spaces, then buildings.’ En het werkt. Een paar bewuste keuzes en ingrijpende 
veranderingen (autovrije straten, uitnodigende pleinen, meer groen), en er 
ontstaat een samenleving in plaats van anonimiteit en vereenzaming. Wat een 
geluk dat mensen zich niet altijd neerleggen bij wat is! 
Het thema van dit nummer is ‘acceptatie’. En laat mij het maar onmiddellijk 
bekennen. Het is een term waar ik op gespannen voet mee sta. Mijn 
levensomstandigheden zijn daar wellicht niet vreemd aan. Je kunt heel wat 
proberen te accepteren: je verleden, je karakter, je beperkingen, die van een 
ander, de beperktheid van het leven, de wisselende weersomstandigheden, het 
klimmen en dalen, teleurstellingen die je overkomen, het feit dat ons lichaam 
evolueert van jong naar oud (en niet andersom), de dood, enz. In al deze gevallen 
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schept aanvaarding ruimte. Er komt energie vrij. Het maakt je een vrijer en vooral 
ook een gelukkiger mens. En iedereen vaart er wel bij, mens en maatschappij.

Er zijn echter grenzen aan acceptatie. Bepaalde dingen die mijzelf en ook 
anderen overkomen, zijn niet te accepteren. Ook niet na jaren. Punt. ‘Men 
woont in een wond die niet went,’ dicht Leonard Nolens in zijn nieuwe bundel 
‘Opzichtige stilte’. Het zijn herkenbare woorden, ook al worstel ik met een totaal 
andere problematiek. Waar het mijn ziekte betreft, moet niemand over ‘de kracht 
van acceptatie’ beginnen. Als mijn lichaam afgepeigerd wordt door pijn, denkt 
geen haar op mijn hoofd aan aanvaarden. Het enige wat ik op dat moment kan 
bedenken is: hield dit maar op. Kan iemand trouwens voor een ander bepalen 
wat wel of juist niet aanvaardbaar is?
Persoonlijk heb ik het meer voor paradoxale termen en uitdrukkingen. Het 
beeld in de Zen traditie bijvoorbeeld van ‘zitten voor de poortloze muur’. Of de 
uitdrukking van de Japanse Zenmeester Hisamatsu ‘Ga staan waar geen plek is 
om te staan’. Of – waarom niet - de christelijke uitdrukking ‘je kruis opnemen’. 
Het gaat mij om de gelaagdheid in die termen, om de nuancering. Alle drie 
drukken ze een vorm van acceptatie uit, zonder dat men zich weliswaar neerlegt 
bij wat is. Dit laatste is voor mij essentieel. Het onaanvaardbare kan en mag 
niet vergoelijkt worden. Integendeel, het moet benoemd worden zoals het is: 
een poortloze muur, een kruis, onverdraaglijk en onaanvaardbaar. Hisamatsu 
spreekt over ‘een onverdraaglijke bodemloosheid, zonder dat we een uitweg 
hebben of zien.’ Tegelijk wordt er in deze uitdrukkingen iets gedaan. In plaats van 
te berusten of heroïsch-stoïcijns te aanvaarden, wordt er gehandeld. Er wordt 
bewust gekozen. In het op zich nemen, in het gaan staan, in het zitten… kiest 
men voor een spoor van stilte en niet-weten, van waken en wachten en richt men 
zich op de religieuze diepten in zichzelf. Het is weigeren te aanvaarden dat de 
muur, het kruis het laatste woord is.
De Amerikaanse essayist en dichter Christian Wiman deed hetzelfde al schrijvend. 
In ‘My Bright Abyss’, geschreven middenin de crisis van een ongeneeslijke 
bloedkanker, getuigt hij van een ommekeer. Hij beschrijft hoe alles wat hij ‘ik’ 
of ‘mijzelf’ noemt in deze crisis, in dit uur van God afgebroken wordt. Hij noemt 
geloof ‘een doorlopende apocalyps, met daar middenin de diepe impliciete 
vrede. Wiman weet: er komt aan twijfel, zelfs aan wanhoop, geen eind. En toch: 
twijfel en wanhoop zijn de sleutel. Ze zetten de deur naar God op een kier. Het 
'eeuwig leven' volgt niet op dit leven. De andere wereld is hier, in de heldere 
afgrond van het bestaan. 
Acceptatie? Ja én nee dus. Als ‘grootsteden op mensenmaat’ zoveel meer leven en 
verbinding voortbrengen, opteer ik ook voor ‘aanvaarding op mensenmaat’. ‘First 
life, then words, then ideas.’
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opklimmen naar het Ene

Tussen de dingen 
bestaat een diepe betekenis.

Toch, wanneer ik haar tracht uit te drukken,
geraak ik verdwaald in ‘geen woorden’.

(naar de Chinese dichter Tao Ch’ien)

Elke mens gaat een weg door het leven, zowel monniken als bankiers, voetballers 
als verpleegkundigen, kunstenaars als moeders, topmanagers als gedetineerden. 
En waar brengt die weg ons? 
De voorbije maand hoorde ik twee vriendinnen. De ene begeleidt mensen die 
een misdrijf gepleegd hebben. In het lokaal waar de gesprekken doorgaan, hangt 
toevallig een schoolbord. Op een dag schreef ze op dat bord: ‘Die kleinste kers 
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se liggie kan die diepste donker breek.’ (Het vlammetje van de kleinste kaars kan 
het diepste donker breken.) Die paar woorden op dat bord, uit een lied van de 
Zuid-Afrikaanse artieste Amanda Strydom, deden iets met de mensen die op 
gesprek kwamen. Sindsdien schrijft ze er regelmatig een quote of gedicht op. Een 
andere vriendin gaat wekelijks naar een dagcentrum voor mensen met autisme. 
De hulpverleners daar zijn toevallig ook kunstenaar. Mijn vriendin vertelde mij 
hoe helend dit voor haar is. Niet enkel omdat er aandacht is voor het artistieke 
en ruimte voor tentoonstellingsbezoeken. Maar vooral omdat deze kunstenaar-
hulpverleners op een andere manier contact aangaan. 

Blijkbaar bewerkt kunst soms iets. En kijken sommige kunstenaars met een 
bevrijde(nde) blik. Kunst is blijkbaar een weg die ergens toe leidt. Ik laat even een 
kunstenaar zelf aan het woord. 
De Nederlandse kunstschilder Pieter van de Pol spreekt over schilderen als ‘een 
deel in jezelf zoeken wat authentiek is, wat geen compromissen aangaat’ en 
hoe er rust en stilte nodig is om daar te komen. Hij spreekt over ‘afdalen in je 
zielsgebied’ en ‘springen in het diepe’. ‘Gewoon beginnen en durven te blunderen’. 
Maar ‘schilderen alsof je leven ervan afhangt’. En ‘dat het dan niet meer uitmaakt 
wie je bent, hoe je heet’. 
De metaforen die Van de Pol gebruikt en de belevingen die hij beschrijft, kunnen 
net zo goed uit een boek over Zen of mystiek komen. Dit raakvlak tussen kunst en 
spiritualiteit boeit mij. Niet alleen monniken onderzoeken de mogelijkheden van 
het hart. Ook kunstenaars doen dit, tot op de bodem. Alsof ze voeling hebben met 
het leven zonder sluiers, zonder leugens, zonder dat het zijn ware gelaat verbergt. 
De ‘ware mens zonder rang of stand’ van zenmeester Linji. Soms vervullen 
kunstenaars bijna zelfs een soort priesterlijke functie. Ik denk bijvoorbeeld 
aan het initiatief ‘De eenzame uitvaart’, waarbij dichters in een beurtrol een 
gedicht schrijven voor mensen die eenzaam gestorven zijn en dit op de uitvaart 
voordragen, als een hulde en een laatste groet. Is het dan verwonderlijk dat de 
kracht van kunst weet door te dringen tot in onze instellingen en gevangenissen?
Op de Waerbeke Conferentie 2014, een trefdag voor stiltemakers, stond tot mijn 
verbazing een lezing met kunstfilosoof Francis Smets op het programma. Over 
schoonheid, metafysica en stilte. Hij belicht een ander aspect dat mij wezenlijk 
lijkt in ‘kunst als weg’. De kunstpraktijk is volgens Smets te ver gegaan in het 
loslaten van het metafysische. Hij pleit ervoor om in de actuele kunst opnieuw de 
schoonheid op te zoeken. Schoonheid is een medium in de spirituele zoektocht 
van de mens. Het moment van schoonheid is een mystiek schouwen. 
Neem nu de landschapsschilderkunst van het traditionele China. Deze was een 
oefening die de harmonie tussen mens en universum probeerde levendig te 
maken en op die manier de ‘diepe betekenis’ van alle dingen intuïtief wilde laten 
ervaren. Het schilderij bracht de toeschouwer in contact met datgene waarvoor 
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‘geen woorden’ zijn. Smets verwijst ook naar de schoonheidsleer van Plotinus. 
Boven al het werkelijke en het denkbare is er de mystieke ervaring van het Ene 
waar alles uit voortkomt, maar dat ook alles overstijgt en daardoor ongrijpbaar 
blijft. Schoonheid is: het terug opklimmen naar dit Ene, waar alles uit voortkomt. 
Dit wordt evenwel nooit bereikt, waardoor er ‘een onzichtbare sluier van rouw’ 
blijft hangen over elke schoonheid. 

Kunst als weg behelst in mijn ogen ook de verwoording en verbeelding van 
het ongerijmde, van de pijnpunten in het bestaan. Anders wordt kunst naïef 
en nietszeggend. Maar ik volg Smets in zijn pleidooi. We bevinden ons op heel 
uiteenlopende wegen, - vertoevend tussen het vele, opklimmend naar het Ene 
of misschien verstrikt geraakt in wat dan ook. Maar leeft het verlangen naar 
schoonheid, authenticiteit en verbinding - en het heimwee omdat het tegelijk 
ongrijpbaar blijft - niet in ons allemaal?
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www…

Begin dit jaar hield ik toezicht op een tentoonstelling over het boeddhisme bij 
ons in de buurt. Er waren zentekeningen te zien van Frank De Waele, kalligrafieën 
van William Van Gaver en verder authentieke Tibetaanse thangka’s. Lama Karta 
was bereid enkele unieke meesterwerken die normaal in het Boeddhistisch 
Instituut Yeunten Ling in Hoei te bezichtigen zijn, voor de tentoonstelling ter 
beschikking te stellen, op voorwaarde dat er toezicht was. Daarom recruteerden 
de initiatiefnemers van de tentoonstelling uit de drie boeddhistische strekkingen 
die Kortrijk rijk is, vrijwilligers. Ook uit onze zengroep.
Het schilderen van thangka’s was, en is, een hoog ontwikkelde en belangrijke 
uitdrukking van religieuze expressie in Tibet. Het is een medium waardoor 
de hoogste idealen van het boeddhisme naar buiten geroepen worden en tot 
leven worden gebracht. Een afbeelding van een Boeddha functioneert als een 
‘landkaart’ bij onderricht. Monniken trokken vroeger van dorp naar dorp om er, 
aan de hand van thangka’s die ze opgerold met zich meedroegen, de leer van de 
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Boeddha uit te leggen. De afbeeldingen tonen immers kwaliteiten die iedereen 
kan ontwikkelen in zijn leven. Daarnaast functioneert een thangka als focus en 
ondersteuning bij bijvoorbeeld meditatie. Op een dieper niveau zijn thangka’s 
de visuele expressie van de volledig ontwaakte staat van verlichting, het ultieme 
doel van het boeddhistische spirituele pad. De kleurrijke doeken deden mij aan 
iconen denken: minutieus geschilderd en ongetwijfeld net als de christelijke 
iconografie vol symboliek.
Er kwam amper volk af op de tentoonstelling. Het was namelijk het eerste 
weekend van de koopjes. Daardoor had ik ruim de tijd om de rolschilderingen 
uit Tibet te bekijken. Ik wandelde achtereenvolgens langs een afbeelding van de 
historische Boeddha, de Groene Tara, Avalokiteshvara en Manjushri tot mijn ogen 
getrokken werden naar een afbeelding op een andere muur die compleet uit de 
toon viel. Nieuwsgierig ging ik dichterbij. Er keek mij een felle, bijna demonische 
zesarmige verschijning aan, dansend te midden van een vuurhaard, opgeschikt 
met halloween-achtige sieraden, zwaaiend met wapens, rollend met enorme 
ogen en zijn hoektanden griezelig ontbloot. ‘Mahakala,’ stond erbij. En verder: 
‘De verpersoonlijking van het oneindige mededogen van alle Boeddha’s in zijn 
toornige vorm’. 
De woeste gestalte won meteen mijn sympathie. Deze thangka van de toornige 
godheden deed mij iets. Ik was geraakt. Dat een vreedzaam en zachtmoedig volk 
als het Tibetaanse ook belang hecht aan zoiets als ‘woedende wijsheid’. Prachtig! 
Er is een genade die juist in de woede, juist in de opstand en het wild om zich 
heen schoppen opengaat. Als ik in mijn door lijden getekende leven genade op 
het spoor ben gekomen, dan is dat in de eerste plaats al schoppend, of poëtischer 
geformuleerd ‘al dansend in een vuurzee’ (de halloween-achtige sieraden laat 
ik maar achterwege), maar hoe dan ook in een soort Spaanse furie die ‘gehakt’ 
maakt van elk mogelijk antwoord op de pijnlijke vraag van het lijden. ‘If you meet 
the Buddha, kill him.’ Wilde, woedende wijsheid. www… 

In de folder van de tentoonstelling werd vermeld dat het schilderen van 
thangka’s een boeddhistische praktijk is die vele uren en dagen in beslag neemt 
en dat degene die schildert daarbij voortdurend het lijden en het welzijn van alle 
levende wezens voor ogen moet houden. Ook dat raakte mij. Het drukt voor mij 
net als de thangka van de toornige godheden iets wezenlijks uit over genade. 
Dat het perspectief van bevrijding en welzijn enkel opengaat als je het lijden 
van alle levende wezens indachtig bent en blijft, d.w.z. in al zijn rauwheid 
en onrechtvaardigheid onder ogen ziet en tot je door laat dringen. Zoals de 
Avatamsaka Sutra het uitdrukt: ‘Dit is de plaats van al diegenen, die getekend 
zijn door liefde en mededogen. Wanneer zij zien hoe andere levende wezens 
lijden, zijn zij bereid in dit lijden af te dalen, en precies diezelfde pijn te ervaren 
in zichzelf.’ Of zoals Hisamatsu het in zijn gelofte aan de mensheid verwoordt: 
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‘je bewust worden van de doodstrijd, persoonlijk én maatschappelijk’. Dat elk 
perspectief dat voorbijgaat aan het lijden en de doodstrijd, met andere woorden 
vals is.  
Het is iets wat mij altijd ook geraakt heeft in de psalmen. De wijsheid in de 
psalmen dat je van de klacht moet vertrekken, dat je lang genoeg bij de klacht 
moet blijven, wil je ooit te weten komen wat loven is. En er zijn dingen die 
vragen om een leven lang bij de klacht te blijven. In de Joodse traditie, zegt de 
benedictijnermonnik Benoit Standaert, wordt het eerste boek van de psalmen 
(ps 1-41) het boek van de Nacht genoemd. Donkerte is het vertrekpunt. Dood. 
Geen plek meer om te staan. 
Het boek van de psalmen is één lange klacht die doorklinkt tot op het einde (ps 
143). Het is één roepen uit diepten van ellende van het volk van Israël en wij zijn 
natuurlijk dat volk. Het is ook onze klacht. Het is de ellende van onze wereld. 
Het is de onmogelijke vraag van het leven waar wij op zoveel manieren op 
botsen: conflicten die niet opgelost raken, onrecht dat niet recht gezet wordt, 
ziekte die niet te genezen is, pijn die niet te verhelpen is, dood waaraan niet te 
ontkomen valt. Maar evengoed: het karakter van je partner dat niet te veranderen 
valt, kinderen die niet doen wat je gehoopt had, de muren waar je in je eigen 
karakter op botst. Wie de psalmen reciteert, wordt ondergedompeld in allerlei 
onmogelijke situaties. Open en bloot wordt het God allemaal voor de voeten 
gegooid: dit en dat… 
En juist door dat te doen, verandert het klagen gaandeweg – ongemerkt - in 
lofzang, ook al blijft ellende ellende. De klaagzang evolueert in de loop van de 
150 psalmen tot louter lofzang. Er komt als het ware een perspectiefwissel. Het 
begint met je tranen de vrije loop laten, en eindigt dat God (wie of wat Hij of Zij of 
Het ook is) gezien, vermoed, gehoord wordt. Het is merkwaardig, maar zo werkt 
het. 
 
Ik betrap mezelf erop dat ik hoe langer hoe weigerachtiger ben om genade 
met gevoel te associëren. Genade is niet zozeer gelegen in een ‘gevoel’ van 
verbondenheid, denk ik. Genade is het ‘besef’ van verbondenheid. Je daarom 
verbinden met het lijden en het welzijn van alle levende wezens, telkens 
opnieuw. Zoals bij die thangka’s, zoals in de Avatamsaka Sutra en de gelofte aan 
de mensheid, zoals in de psalmen. Gevoelsmatig kun je bij wijze van spreken 
potdicht zitten en toch dat besef van verbondenheid levend voor ogen hebben 
en houden. 
In datzelfde koopjesweekend zag ik op tv al zappend een uitzending met Leo 
Fijen, in gesprek met een karmelietes die het prachtig uitdrukte. ‘God is als 
internet,’ zei ze. ‘Eén klik met de muis van je computer en je bent met de hele 
wereld verbonden.’ Dat is genade! We zijn allemaal met elkaar verbonden. Het 
web van Indra. God als internet. The World Wide Web: www…
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Wie nooit begint

‘Dat wat je niet vast kunt houden,
noch jou kan ontglippen –

Dat ben jij.’

Naropa

‘Wat is het innerlijk van de mens toch hol en tegelijkertijd vol rotzooi!’, schreef 
Blaise Pascal. Ik las het deze morgen op de filosofiekalender die we tijdens de 
feestdagen cadeau kregen. Niet meteen een uitspraak die je verwacht bij deze 
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zeventiende-eeuwse denker, bekend 
om zijn ‘Pensées’. Verbaasd scheurde 
ik de quote van de dag af, draaide 
het blaadje van de kalender om en 
las het vervolg op de achterkant: 
‘Eenieder moet zijn gedachten maar 
eens onderzoeken: men zal merken 
dat die volledig in beslag worden 
genomen door het verleden of de 
toekomst. We denken haast nooit 
aan de tegenwoordige tijd en als wij 
eraan denken, is het om er ideeën op 
te doen voor onze toekomstplannen. 
Het heden is nooit ons doel.’ 

‘Die Blaise Pascal zit er verdorie niet 
naast,’ dacht ik. Hoeveel minuten zijn 
er, als je Zen beoefent, nodig om te 
merken dat je gedachten door van 
alles in beslag worden genomen, 
behalve het heden? Het verleden 
en de toekomst, dat is wat ons 
bezighoudt, ook tijdens de meditatie: 
leuke herinneringen, moeilijke 
situaties, gesprekken, ontmoetingen, 
dingen die we nog willen of moeten 
doen. Maar evengoed: angsten, 
verlangens, verdriet, boosheid, 
verwachtingen, hoop. Steeds weer 

nemen onze gedachten en gevoelens een loopje met ons. Soms best amusant, 
soms helaas ook behoorlijk beklemmend en frustrerend. Houd je het dan niet 
beter voor bekeken? 
Me dunkt van niet. Het zitten in aandacht en stilte is een krachtige vorm van 
zelfonderzoek.  ‘De Boeddhaweg bestuderen is het zelf bestuderen,’ zegt Dogen 
Zenji. Tijdens de meditatie leer je de aard van het beestje dat onze geest is wel 
kennen: op en neer, even onbestendig als het weer. Deze bewegingen zien en 
omarmen (ook al is het rotzooi), zonder er in mee te gaan… Het is een waardevolle 
oefening. Alleen zo worden we op een dag misschien een klein beetje volwassen. 
In plaats dat onze gedachten met ons aan de haal gaan, worden we – al was het 
maar af en toe - zelf meester van de dans. Om het met de Waalse zanger Julos 
Beaucarne te zeggen: l’ esprit mène la danse. 
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Is er nog meer? Dogen gaat in elk geval een stap verder: ‘Het zelf bestuderen 
is het zelf vergeten,’ vervolgt hij in de Genjo koan. In de Zen wordt dit onder 
andere uitgedrukt in het gekende beeld van ‘de vlinder in de klok’. Het arme 
diertje belandt in het duister van een bronzen klok, zit daar hopeloos gevangen 
en blijft maar proberen om een weg uit de beklemming te vinden. Tot alle kracht 
en energie letterlijk opgebruikt zijn en er niets anders op zit dan zich uitgeput te 
laten vallen… de grenzeloze ruimte in, een onverwachte vrijheid tegemoet.
Vergaat het ons in het leven niet net zo? Kennen we niet allemaal crisissen die ons 
net als de vlinder klem zetten en op onszelf terugwerpen, in een verschrikkelijk 
isolement - hoe omringd we verder ook zijn? Plots tast je volledig in het duister. 
Op dat moment is er geen sprake van ‘meester worden van de dans’. Wat je dan 
meemaakt, is immers te beklemmend en onbevattelijk. Overeind blijven, dat is 
wat je probeert. Het in de mallemolen van gedachten en gevoelens uithouden. 
Tot zelfs dat niet meer lukt en je de hele houding van ‘het leven willen begrijpen 
en sturen’ opgeeft. 
Wie ooit op dit punt belandde, weet hoe beangstigend dit is. Het voelt als sterven. 
Erger dan dat: alsof er niets overblijft. En toch kan het gebeuren dat je middenin 
dit sterven onverwacht de ervaring opdoet dat er een opening komt. Alsof je 
ineens in iets ruimers tuimelt en toegang krijgt tot iets grenzeloos vanbinnen. 
Plots is het: l’ Esprit mène la danse. Iets waar ook Blaise Pascal weet van had. 
Het eigenlijke doel van zelfonderzoek ligt in deze ontdekking: ‘Dat wat ik niet 
vast kan houden, noch mij kan ontglippen – Dat ben ik.’ Deze bewustwording valt 
op geen enkele manier te programmeren of af te dwingen. Ze overkomt je. Ze is 
genade. Die grenzeloze ruimte is er, altijd, in elk van ons. Soms heb je er voeling 
mee. Soms is er alleen maar onrust en verwarring. En dit doet er niet eens toe. Je 
hebt het immers niet in de hand. Het enige wat telt, is: ‘hier en nu’ de stap zetten. 
Gaan zitten. En beginnen. Elke keer opnieuw. Er  is eigenlijk maar één ding zonde: 
nooit beginnen. 
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(n)iemand
De wijde sprong van

het licht over de vlakte
en dat ik er ook ben.

Willem J. van der Molen

Op de zolder van een opgeknapte boerderij ergens in de Westhoek zitten we 
met een dertigtal mensen dicht opeen. Geen van ons weet wat er precies op 
het programma staat, alleen dat we ons aan iets cultureels mogen verwachten. 
Plots verschijnt er een dame. Ze installeert zich voor ons op een stoel en begint 
te vertellen… mythe na mythe. Aan het woord is Katharina Haemers, docente 
Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. Mythen zijn volgens haar de neerslag 
van universeel gedeelde ervaringen in het leven: verlangens, ontgoochelingen, 
moeilijkheden, uitdagingen, dromen, hoop, - alles wat de mens altijd over zichzelf 
heeft geweten. 
Eén mythe is mij in het bijzonder bijgebleven. Niet omdat ze mij onbekend was, 
maar omwille van de originele duiding. In de Griekse mythologie is Odysseus 
het boegbeeld van doorzettingsvermogen. Hij bedacht in de Trojaanse oorlog 
de list met het houten paard en werd bewonderd om zijn grote heldhaftigheid. 
Door zijn overmoed riep hij echter de woede van de goden over zich af. Daardoor 
zwierf deze held na de oorlog tien jaar lang rond voor hij zijn eiland Ithaka en 
zijn geliefde Penelope terugzag. Hij kwam op plekken waar men hem totaal 
niet kende en bijgevolg niets wist over zijn moed en heldendaden. Tijdens deze 
omzwervingen was Odysseus niemand. Ik doe de vertelkunst van Haemers 
schromelijk tekort. Maar wat volgt, sloeg prent bij mij: ‘Misschien gaat het er in 
deze mythe wel over dat je in het leven ook niemand moet kunnen en leren zijn.’ 
Daarna zweeg ze, en ging over naar de volgende mythe. 

Ondertussen probeert iedereen in het leven iemand te zijn. Zelf heb ik onder 
andere een boekje geschreven. Ik werd geïnterviewd, mocht hier en daar gaan 
spreken en zelfs enkele keren in een panel zitten. Ik vond het best leuk. En zoals 
iedereen in deze fase van het leven hoop je dat dit nog een hele tijd zo blijft duren. 
Tot er iets gebeurt… en je plots niemand meer bent. Er ging iets grondig mis in 
mijn lichaam en ik kon al mijn activiteiten stilleggen. Maar het kan net zo goed 
zijn: je gaat met pensioen, krijgt een burn out, wordt depressief, ontslagen op je 
werk, moet noodgedwongen verhuizen, krijgt te maken met een echtscheiding, 
enzovoort. 
Het is een bittere pil, zeker als deze toestand langer dan enkele maanden duurt. 
Wat je meemaakt is zo ontwrichtend, dat je je wanhopig afvraagt of dit ‘niemand 
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zijn’ wel te overleven valt. Je kunt dit onmogelijk willen en er al evenmin voor 
kiezen. Het is een nacht waar je ongevraagd door moet. (Een nacht die je uit eigen 
keuze binnengaat, lijkt mij trouwens geen nacht. Zoals ook een beklemming 
waar je op ieder moment uit kunt, niet echt beklemmend is.) En toch is er in deze 
donkerte ook iets dat lokt. Het voorbije jaar heb ik al dikwijls aan de woorden van 
Katharina Haemers over Odysseus moeten denken. Misschien heeft deze bittere 
ervaring, zoals ze die avond suggereerde, inderdaad iets wezenlijks te zeggen 
over wat het betekent mens te zijn op deze aarde. Hoe meer ik erover nadenk, 
hoe duidelijker het me wordt dat er iets is dat alleen geopenbaard wordt in de 
ervaring van ‘niemand zijn’.

Of je je er nu bewust van bent of niet, ‘iemand zijn’ doe je altijd ten opzichte 
van anderen. Het is niet verbindend. Integendeel, het is onderscheidend. Het 
doorzettingsvermogen van Odysseus onderscheidt hem van anderen. Het 
streven om iemand te zijn in deze wereld zet onvermijdelijk een proces van 
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vergelijken in gang. En ongemerkt vloeit daar bijna altijd een ‘op of neer kijken’ uit 
voort. Zo werkt het nu eenmaal. We proberen zus of zo te zijn en meten onszelf in 
dit streven voortdurend af aan anderen. Als je niemand bent, moet je het ‘iemand 
zijn’ echter volledig uit jezelf halen. Aan wie moest Odysseus zich tijdens zijn 
omzwervingen afmeten? In de ervaring van ‘niemand zijn’ zijn er niet alleen geen 
anderen meer. Je raakt ook alle houvast van je ‘ik in vergelijking met anderen’ 
kwijt. Plots ben je een mens in nood. Je wordt opnieuw de behoeftige mens die 
we uiteindelijk allemaal zijn. En gek genoeg werkt dit verbindend. ‘Roep Mij dan, 
in het uur van uw nood en Ik red u: dan zult Gij Mij eren,’ zegt psalm 50. In de 
diepste nood doe je de ervaring op: ik besta krachtens iets groters en ruimers in 
mezelf. Elke mens bestaat krachtens dit ruimere in zichzelf. Op het moment dat je 
dit aan den lijve ondervindt, verdwijnt elke behoefte om te vergelijken en houdt 
het ‘op en neer kijken’ op. 

Denkers en mystici, uit welke traditie ook, hebben hier weet van. ‘Denk je 
misschien dat ik een innerlijk leven heb?’ schrijft de Amerikaanse trappist Thomas 
Merton in zijn kluis. ‘Ik heb er geen, ik ben gebrek, ik ben stilte, ik ben armoede, 
ik ben eenzaamheid.’ ‘Maar,’ schrijft hij even later, ‘juist in het diepste van mijn 
armoede spreekt God’. Ook de Franse zenlerares Catherine Pagès spreekt over ‘de 
leegte in onszelf binnengaan’ en over het moeilijke van deze ervaring. Het roept 
angst op. Het voelt als sterven. Alsof we er alleen maar in verdwijnen. Tegelijk 
bezingt Pagès die leegte in onszelf als een grenzeloze ruimte en onze ware aard. 
Van daaruit zijn er geen grenzen aan wat we voor onszelf en anderen kunnen 
doen. 

De omstandigheden hoeven echter niet dramatisch te zijn om het grenzeloze 
van en in alles op het spoor te komen. De ervaring van ‘niemand zijn’ is eigenlijk 
heel natuurlijk. We doen haar dagelijks op, al zijn we ons daar allerminst van 
bewust. Al een jaar lang krijg ik, sinds ik de sesshins in Steyl niet meer kan volgen, 
wekelijks een kaartje. Telkens staat er op de achterkant een haiku geschreven. 
(Ik ben Trees dankbaar voor dit gebaar.) Ik heb inmiddels een hele collectie van 
deze ‘ogenblikervaringen’. Steeds in de natuur, zo eenvoudig en zo gewoon als 
het maar kan. 
Ik stond er nooit eerder bij stil, maar een voor een drukken deze haiku’s de ervaring 
uit van ‘niemand zijn’. Het kaartje van deze week bevat een haiku van Inoue Shiro: 
‘Aan het sneeuwruimen - achter mij aan getrippel, tjilpend een musje.’ Stel dat ik 
het ben die sneeuwruim, ben ik dan belangrijker dan het musje dat achter mij aan 
trippelt? Kijkt het vogeltje soms op naar mij? Kijk ik op het beestje neer? Nee, dit 
doet er niet toe. Niets doet ertoe. Mijn aanwezigheid is compleet onbelangrijk. Ik 
ben er ook niet nodig, net zomin als het musje en de sneeuw van doen zijn. Op 
dat moment ben ik eigenlijk niemand. Maar juist dit is alles. Want niets hoeft. En 
de sneeuw mag er zijn, en het musje mag er zijn en ook ik mag er zijn.
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de beker waaruit wij drinken 

Ik wil het altijd weer:
wonen in een dik huis,

mij warmen aan heilig vuur.
Maar ik sta op open land,

geen mens of dier om mij heen,
de wind van het licht in de rug.

Ik wil niet terug.

Hans Andreus
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‘Leegte en vervulling’ luidt het thema van dit nummer… In wat volgt wil ik het echter 
hebben over ‘leegte die niet vervult’. Leegte als een dikke, ondoordringbare mist, 
een zuigend moeras, totale duisternis. Dodelijke leegte dus. Alsof de toekomst 
zich voorgoed sluit en het heden enkel nog onherbergzaam niemandsland 
is. Die leegte manifesteert zich in tal van vormen en kan ons allemaal treffen. 
Niemand is er vrij van. Zelf kreeg ik er de laatste jaren steeds meer mee te maken 
in de vorm van ernstige fysieke pijnen, zonder hoop op beterschap en zonder 
de mogelijkheid mij er ook maar even aan te onttrekken. ‘Er is voor alles een tijd,’ 
schrijft Prediker. ‘Een tijd om te lachen en een tijd om te huilen, een tijd om te 
rouwen en een tijd om te dansen, een tijd om te ontvlammen en een tijd om te 
verkillen.’ Maar als het leven je met een dergelijke leegte slaat, is het toch wel 
even slikken: ‘Laat deze beker aan mij voorbijgaan. Please!’ 
Sindsdien is mijn leven één gevecht. Deze nacht haalt alles onderuit: het geloof 
in mezelf, in de ander, in het leven, in het onuitsprekelijke… Ik weet niets meer. 
Alleen dat ik nooit meer dezelfde kan zijn. En dat ik bepaalde dingen niet meer 
over mijn lippen krijg. Hoe dit uithouden? Ik kan kort zijn. Een perspectiefloze 
situatie houd ik niet uit. Sommigen kunnen dit misschien wel. Mij lukt het niet. Ik 
heb perspectief nodig. En hoop. Het hoeft niet veel te zijn. Maar iets. 
In mijn wanhoop probeer ik mij te verbinden. Met het lijden van anderen. Met hen 
die een dergelijke leegte uit eigen ervaring kennen en deze wisten te doorstaan. 
Ik overliep onze boekenkast, haalde Dagboek van een galeislaaf uit het rek en 
herlas de Hongaarse schrijver Imre Kertész, in gesprek met zichzelf. Hij maakte de 
Holocaust mee, dacht ik. Hij weet waarover hij spreekt. 

Kertész is een groot schrijver. Juist omdat hij van niets ‘weg’ kijkt. Eerlijk en 
ongezouten peilt hij zichzelf en de rauwheid van het bestaan, in een poging 
de werkelijkheid te zien zoals ze is, - ook met haar muren, ongerijmdheden en 
vele tegenstrijdigheden. Midden in de impasse van zijn leven en schrijven, doet 
hij echter iets onverwacht. Hij roept het beeld op van een oudere man, die het 
allemaal niet meer weet en leeft ‘zonder waarom’.
De man komt en gaat, handelt zijn zaken af, leeft zijn leven, lijdt, bemint, gaat 
tussendoor zwemmen, feesten of kaartspelen. Zodra hij echter een minuutje 
vrij heeft, schiet hij een verborgen kamertje in, gaat achter een aftands 
muziekinstrument zitten en speelt. Improviserend. Keer op keer. Steeds nieuwe 
variaties op hetzelfde thema… Alsof zijn leven enkel een noodgedwongen 
onderbreking van het spelen is. Voor wie hij speelt en waarom? Dat weet hij zelf 
niet. Hij kan niet eens horen wat hij speelt. 
Het is een beeld dat mij onnoemelijk troost. Tegelijk daagt het mij uit: wat er ook 
gebeurt, achter je instrument gaan zitten en spelen, in naakt geloof. Tegen de 
leegte in iets open proberen te houden, al kan ik niet eens zeggen wat. Mijn pen 
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oppakken en schrijven. Dagelijks blijven mediteren. Wekelijks naar de Orthodoxen 
gaan en zingen. Is er in de impasse iets anders mogelijk dan deze stap? 

Elders in het dagboek lees ik: ‘Als een vreemde naar je eigen leven kijken en de 
beker tot de laatste druppel ledigen. En intussen voelen dat je de beker op elk 
gewenst moment kan neerzetten als de omstandigheden of je eigen besluit dat 
wenselijk maken.’ 
Ik kan geen algemene uitspraken, wijsheden en waarheden meer in de mond 
nemen, laat staan ze beamen. Ik heb geen antwoord en er is er ook geen. Er is 
alleen een zoeken. Een heel concreet, individueel gekleurd en context-gebonden 
zoeken, dat nooit ophoudt. Juist dit doet Kertész. Daarom vind ik zijn werk zo 
inspirerend. Het biedt mij perspectief.
Misschien gaat het, oog in oog met een leegte die dodelijk is, niet zozeer over 
de vraag of je de beker al dan niet tot de laatste druppel kunt, wilt, mag of moet 
ledigen. Maar eerder over de moed om, ook in dergelijk niemandsland, met een 
zekere afstand naar je eigen leven te kijken, in een poging verantwoordelijkheid 
te nemen. 
Een jaar heeft het geduurd eer ik vanuit die uitzichtloosheid naar mijn leven kon 
en durfde kijken. En zelfs nu ik het op dit eigenste moment al schrijvend toch 
probeer te doen, valt het me ontzettend zwaar. Wat ik te zien krijg, is niet bepaald 
een fraai beeld. Pijn maakt egocentrisch en haalt het lelijkste in een mens naar 
boven. Ik schop tegen alles en iedereen en heb alleen maar zin om de boel de 
boel te laten. Ik vind het moeilijk om dit voor mezelf toe te geven, maar zo is 
het: deze situatie put me volledig uit, zowel fysiek als mentaal. Het maakt me 
kwaad en depressief. Ik lijk de hond van Pavlov wel. Blootgesteld aan compleet 
willekeurige stroomstoten, lig ik lusteloos in mijn kooi… tot niets anders in staat 
dan een agressief gegrom.
Misschien kleeft er een verkapte vorm van trots en gehechtheid aan het moeilijk 
kunnen aanvaarden van dit ‘armoedige zelf’. En misschien moet men dit alles juist 
met een zekere humor bekijken en mildheid koesteren ten opzichte van zichzelf. 
‘Waarnemen zonder te oordelen,’ zoals Krishnamurti benadrukt. En toch ervaar 
ik het als een opdracht om door dit egocentrisme heen te breken. Zij het zonder 
garantie en zonder verdienste. Er is enkel een ‘proberen’. Ik wil de hel waarin ik zit 
eerlijk onder ogen zien en verantwoordelijkheid proberen te nemen.
Zoveel is zeker: Het moeras waarin ik verzeild ben geraakt zal winnen. 
Tegenspartelen helpt niet meer. Ik weet in alle eerlijkheid niet hoe lang ik het nog 
red in deze hachelijke omstandigheden. Misschien zet ik de beker op een dag 
neer. Maar vandaag neem ik mijn instrument op en speel…
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Wat nu?

We do not see things as they are,
we see things as we are.’

Anaïs Nin

Op een avond komt een vriendin mij halen om naar een lezing te gaan. Het is 
hartje winter, maar daar laten deze kranige dames zich niet door afschrikken! 
Als we een brug willen oprijden, begint onze auto plots vervaarlijk te slippen. 
Ijzelvorming op de weg. Met een ruk trekt mijn vriendin de handrem dicht en 
durft geen kant meer op. Noch vooruit, noch achteruit. Wat nu? Niet lang daarna 
klopt er iemand op het raam. Het blijkt een rallyrijder te zijn. Indien de dames dit 
wensen, wil hij de auto wel naar de overkant rijden. Opgelucht overhandigen 
we de man onze autosleutels, stappen allebei uit de wagen en trachten zonder 
vallen het voetpad te bereiken. Hoe minder gewicht, hoe meer kans op slagen, 
zo denken we. 
De man zit inmiddels achter het stuur. Hij laat de motor op volle toeren draaien, 
slingert als een gek de brug over en verdwijnt uit ons gezichtsveld. ‘Help, hij zal 
toch niet…?’ In paniek klimmen we hem achterna. Beneden is de rallyrijder al 
uitgestapt. De auto staat naast hem met draaiende motor. ‘Oef!’ Ondanks alle 
berichtgeving van het tegendeel troffen wij blijkbaar die ene mens die wel te 
vertrouwen is. Toch nog vlug een blik op de achterbank, waar onze handtassen 
braaf op ons liggen te wachten…
We zijn niet uitgegleden. Maar in nog geen tien minuten tijd deden we de hele 
glijbaan van vertrouwen, achterdocht, hernieuwd vertrouwen en er toch niet 
helemaal gerust in zijn. Wie is de mens dat hij zo snel vertrouwt en al even snel 
achterdocht krijgt? 

Diezelfde mens kwam ik tegen in een roman die ik deze zomer las. Het debuut 
De vlucht van de Spaanse schrijver Jesus Carrasco. De omstandigheden zijn 
extremer, maar in wezen gaat het om dezelfde ervaring.  
Een jongen vlucht uit zijn dorp. Je hebt het raden naar de reden, maar hoe dan 
ook erg genoeg om alles achter te laten. Binnen de kortste tijd komt hij aan 
de grens van zijn gekende wereld. De streek is onherbergzaam en lijdt onder 
een alles verschroeiende hitte. Puur om te overleven sluit hij zich aan bij een 
geitenhoeder. De oude man duldt de nabijheid van de jongen. Meer niet. Ze 
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trekken van schamele grond naar verlaten put, op zoek naar voedsel voor de 
geiten. Als blijkt dat de mannen van het dorp hem achterna zitten, met duidelijk 
geen goede bedoelingen, wordt de jongen opnieuw overmand door achterdocht: 
Is de geitenhoeder wel te vertrouwen? 

Vertrouwen en achterdocht… Het zit blijkbaar - zoals een soefiparabel suggereert 
- allebei in ons, als twee honden die voortdurend met elkaar in gevecht zijn. En 
wie zal er winnen? De parabel windt er geen doekjes om: de hond die we voeden. 
De cruciale vraag is: kun je mens blijven, als je het vertrouwen opgeeft? Carrasco 
bespeelt dit thema meesterlijk. Zijn roman is uiterst sober, maar van een grote 
poëtische kracht. Hij vertelt zonder specifieke plaats- en tijdsaanduiding, met 
slechts enkele personages die allen naamloos blijven. 
Als lezer trek je met de jongen mee. Je ondergaat de barheid van zijn 
levensomstandigheden, de vermoeidheid in zijn ledematen, zijn angst, twijfel, 
wanhoop… tot deze nauwelijks nog te dragen zijn. Tegelijk is er iets in je dat 
ontdooit. Niet in het begin. Na een hele tijd pas. En ook niet in één keer. Beetje 
bij beetje slechts. Met name door het gedrag van de geitenhoeder - hoe weinig 
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woorden er ook aan te pas komen. Gaandeweg wordt duidelijk dat de oude man 
ervoor wil zorgen dat het kind, door alles heen, zijn menselijkheid bewaart. Als 
het tot een bloedige confrontatie komt met zijn achtervolgers en deze omkomen, 
wil hij dat de jongen hen, met het laatste restje kracht dat in hem is, begraaft. 
Juist dan moet je het doen. Als zij zich gedragen als ‘beesten’, moet jij je gedragen 
als mens.

De geitenhoeder leeft vanuit een niet te funderen vertrouwen. Van daaruit weet 
hij, tot in de beproeving, zijn (mede)menselijkheid te bewaren. Het is het enige 
wat het verhaal draaglijk maakt. Hiermee bekent Carrasco kleur. In weerwil 
van onze zelfzuchtige genen, dragen we de mogelijkheid tot vertrouwen en 
medemenselijkheid in ons. En we zouden dit vertrouwen moeten voeden, in 
plaats van het te laten verkommeren. De keuze voor vertrouwen is immers de 
keuze voor mens-zijn. 

Niet iedereen is zo onverstandig om bij vriesweer in de auto te stappen en deze 
bij de eerste de beste brug aan een wildvreemde man over te laten. En lang niet 
iedereen maakt het zo extreem mee als de jongen in de roman van Carrasco. Maar 
iedereen heeft uit eigen ervaring weet van momenten waarin hij onverwacht 
goedheid ondervond. En laat ons eerlijk zijn: dit doet iets met een mens. (Het 
schenden van vertrouwen doet dit jammer genoeg ook.) Wie het anders beweert, 
geloof ik niet. Dergelijke gratuite ervaringen blijven niet zonder effect. Ze werken 
aanstekelijk en wekken in de ontvanger een verlangen om zelf ook een mens 
te zijn die betrouwbaar is. Ze voeden met andere woorden vertrouwen, van 
buitenaf.
Vertrouwen lijkt mij echter ook iets dat je zelf moet voeden en waar je aan moet 
werken,  van binnenuit. Psychotherapeute Trees Ingelaere wees mij erop dat 
oervertrouwen eigenlijk een illusie is. Verraad hoort bij vertrouwen, zoals twijfel 
bij een levende zekerheid. Het paradijsverhaal in Genesis gaat daarover. Zoals 
Adam aanvankelijk bijna vanuit een dierlijk vertrouwen in God leeft, zo begint 
elk kind met een massief vertrouwen in zijn opvoeders. Dit oervertrouwen, 
of  de hunker ernaar, blijft in ons leven, ook als onze kindertijd al lang achter 
ons ligt. Als iets dat vooral vanuit de ander(en) naar ons toe moet komen. Dit 
verlangen is absoluut. Het is bijna een eis: de ander moet volmaakt betrouwbaar 
zijn. We bevinden ons echter niet in het paradijs. Verraad is een voortdurende 
mogelijkheid waarmee we te leven hebben. Niet alleen als iets dat anderen ons 
aandoen, ook als iets dat wij de ander aandoen. Volwassen worden betekent 
die gespletenheid onderkennen en aanvaarden, in de ander én in onszelf. Het 
verraad komt ook vanbinnen. Dat is de realiteit. Zonder reflectie en zonder dit 
(zelf )inzicht lijkt het mij niet mogelijk om voor vertrouwen te blijven kiezen en 
liefdevol in het leven te staan.
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Omdat vertrouwen niet absoluut kan zijn, heeft het in mijn ogen op de één of 
andere manier ook nood aan het onuitsprekelijke, aan iets dat ons overstijgt. Voor 
mij is vertrouwen uiteindelijk religieus. Binnen de ‘dit-hier-nu’ wereld is het nooit 
helemaal te funderen of te realiseren. Het blijft altijd een sprong in het duister, 
een zich toevertrouwen aan het onbekende.
En juist omdat we er slechts op een gebrekkige manier in slagen het te belichamen, 
kan vertrouwen wellicht niet zonder humor. Deze zomer las ik ook De 100-jarige 
man die uit het raam klom en verdween, het debuut van de Zweedse schrijver 
Jonas Jonasson. De 100-jarige Allan Karlsson klimt op zijn pantoffels uit het 
raam van het bejaardentehuis, terwijl hij zich afvraagt of hij niet terug moet om 
schoenen aan te trekken. Hij besluit de bus te nemen, let in het station op de 
bagage van een voorbijganger en neemt de koffer onnadenkend mee de bus op. 
Je weet maar nooit dat er schoenen in zitten. Wat volgt is een knotsgek verhaal, 
vol absurde achtervolgingen. De koffer zit immers vol maffiageld. Het relaas van 
Allans steeds gekkere vlucht wordt afgewisseld met fragmenten uit zijn leven. 
Verrassenderwijs blijkt de oude man een beslissende rol te hebben gespeeld 
in prominente gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. Hij redde het leven van 
Franco, dronk Truman onder tafel, kreeg het aan de stokken met Stalin, ontmoette 
Mao… Zowat elke wereldleider wordt door de schrijver in zijn hemd gezet, - al 
wie denkt dat hij belangrijk is. En als ik zelf belangrijk denk te zijn, sta ik evengoed 
voor gek. Al lezend heb ik niet alleen zitten schateren. Ik ondervond aan de lijve 
hoe ook humor en (zelf )relativering het vertrouwen voeden. De wereld hoeft niet 
perfect te zijn.

Ondertussen blijft het waar dat er veel mis loopt. En natuurlijk moet er 
ingegrepen worden. Wie zal dit ontkennen? We klagen over politici, landen, 
banken, buren, partners, vaklui, artsen, bedrijfsleiders, priesters en winkeliers 
die niet te vertrouwen zijn. En niet zonder reden. In zowat elke sector van onze 
maatschappij zijn er wantoestanden. En op wereldvlak is het al helemaal een ramp. 
Interculturaliteit blijkt allesbehalve evident, het gaat niet goed met de economie 
en nog minder met het milieu. Zonder structurele analyses en maatregelen zullen 
we geen oplossingen vinden voor deze uitdagingen. En toch vraag ik mij af of 
de vertrouwenscrisis van vandaag uiteindelijk anders aan te pakken valt dan van 
binnenuit. Waar vechten de honden uit de soefiparabel anders dan in ons eigen 
hart? Wie anders kan er afstand nemen, nadenken en relativeren dan wijzelf? 
Wie anders kan er blijven kiezen voor vertrouwen? Zei Ghandi niet: ‘Wees zelf de 
verandering die je in de wereld wil zien’.
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Shakyamuni, Susja, mijn broer, de neusaap 

(en ik)

Ieder mens wordt tweemaal geboren.
De eerste maal uit zijn moeder
en de tweede maal uit zichzelf.

Stefan Hertmans

Toevallig zag ik op de televisie een documentaire over neusapen in Maleisië. Na 
afloop googelde ik gauw even op ‘neusapen’ en stuurde mijn broer de grappigste 
afbeelding die ik vond. Hij en ik zijn namelijk allebei nogal ruim bedeeld qua neus. 
Zijn reactie liet niet lang op zich wachten: ‘Honderd procent zeker een vrouwelijk 
exemplaartje. Ik kan er dus onmogelijk op lijken!’ De avond voordien was hij 
bij ons op bezoek en hadden we het over organisaties, werkplekken en allerlei 
groeperingen. Hoe er overal onuitgesproken groepsnormen spelen waar je best 
aan beantwoordt, of je ligt eruit. En hoe je, om jezelf te blijven en tegelijk niet 
los van de wereld te leven, bijna niet anders kunt dan voortdurend flirten met 
de grens van ‘voldoende in en voldoende buiten een systeem te staan’. Blijkbaar 
voelen de meesten van ons zich pas comfortabel met ‘de neuzen in dezelfde 
richting’. 

Ik ken geen auteur die deze neiging in de mens zo scherp doorzag en de nefaste 
gevolgen ervan zo treffend blootlegde, als de Russisch-Amerikaanse schrijfster 
en filosofe Ayn Rand. In haar roman De eeuwige bron uit 1943 wijst ze op iets dat 
nog steeds actueel is en in ons allemaal zit: het gevaar ‘tweedehands mensen’ te 
worden. Het risico dat je, in plaats van je eigen weg te zoeken en je eigen wezen 
te realiseren, je oren naar anderen laat hangen, om zo status en waardering te 
verwerven. Op dat moment vraag je niet meer: ‘Is dit waar?’ Of: ‘Wat wil ik eigenlijk 
met mijn leven?’ Maar: ‘Geloven anderen dat dit waar is?’ En: ‘Wat verwachten de 
anderen?’ Daar stem je je gedrag en je leven vervolgens op af. 
Zulke mensen handelen, maar de bron van hun handelingen ligt verspreid in alle 
andere mensen. Omdat die bron zich overal en nergens bevindt, valt er volgens 
Rand niet met hen te praten. Ze zijn niet voor rede vatbaar. Ze kunnen je niet 
eens horen. Ze zijn niet thuis. Er valt ook niets te beginnen en te realiseren. 
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Tweedehands mensen trekken zich immers niets aan van feiten, gedachten, 
noden, uitdagingen, prestaties. Ze trekken zich alleen iets aan van mensen. In De 
eeuwige bron houdt ze een hartstochtelijk pleidooi voor ‘egocentrisme’. Niet het 
egocentrisme van de grijpende mens, maar van de scheppende mens: durven 
leven vanuit je eigen centrum en bron. Enkel dit putten uit de eigen bron geeft 
volgens haar blijvend voldoening. Dit lijkt egoïstisch, maar is het eigenlijk niet. 
Het maakt je juist wakker voor reële noden en uitdagingen in het leven. Het is 
een paradox: juist door ‘voor en uit jezelf’ te leven, draag je bij aan het welzijn 
van anderen. 

Rand schrijft: ‘Wat zou er terechtkomen van de wereld zonder degenen die 
doen, denken, werken, voortbrengen? En dat zijn toch de egocentrische 
mensen. Je denkt nu eenmaal niet met de hersens van een ander, en je werkt 
niet met de handen van een ander. Als je afstand doet van je onafhankelijk 
onderscheidingsvermogen, doe je tegelijkertijd afstand van je bewustzijn. Het 
bewustzijn tot stilstand brengen wil zeggen het leven tot stilstand brengen.’ 
Daarom is ‘je oren naar anderen laten hangen’ zo nefast. Op termijn leidt dit 
spoor immers niet alleen tot frustratie, leegte en verbittering. Het brengt ook 
het bewustzijn - en daarmee het leven - tot stilstand. Voorbeelden genoeg welke 
drama’s en wantoestanden hier allemaal uit voortvloeien. 
In de mate dat religies groeperingen zijn, ontsnappen ze niet aan de valkuil 
waar Rand zo indringend over schrijft. Ook zenverenigingen niet. Het vraagt een 
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voortdurende alertheid en een grote inspanning om dergelijke onuitgesproken 
groepsnormen niet de bovenhand te laten krijgen. Wat beweegt ons in onze 
zenbeoefening? Als we niet oppassen: deze onbewuste neiging tot ‘tweedehands’ 
leven. Voor we het in de gaten hebben, staan de neuzen - ook binnen een 
sangha - in een bepaalde richting en doen we op ons kussen niet veel meer 
dan die neuzen (of een of ander voorbeeld of leraar) voorbeeldig na-apen. Het 
zit overigens een stuk comfortabeler. Een gemeenschappelijk ideaal verlost ons 
van (de moeilijke confrontatie met) onszelf. Wellicht is het onvermijdelijk dat dit 
altijd weer speelt. ‘In zuiver water zwemmen geen vissen,’ zei Geert Mortier ooit 
in een van zijn toespraken. Maar ook (en daar troost ik mij mee): ‘Vijf procent 
authenticiteit is genoeg.’ En toch: ‘Bende neusapen!’ zou Linji zeggen. ‘Er is geen 
dhamma buiten je.’

Volgens de leringen van de Boeddha zou ook Shakyamuni op het einde van zijn 
leven tegen Ananda gezegd hebben, op diens verzoek iemand aan te wijzen om 
de orde te leiden: ‘Wees een lamp voor jullie zelf, wees een toevlucht voor jullie 
zelf. Neem geen toevlucht buiten jezelf. Houd vast aan de waarheid als lamp. Zoek 
het bij niemand anders dan jezelf.’ En wie ooit de sesshins in Steyl volgde, kreeg 
er ongetwijfeld de woorden van Massao Abe te horen: ‘Wat je diep in jezelf voelt, 
onloochenbaar, onweerstaanbaar, doe dat, al gaat het tegen alles en iedereen in.’ 
Ook in andere religies klinkt deze oproep. In De weg van de mens verwijst Martin 
Buber naar het chassidisme. Volgens deze Joodse overlevering is er met iedere 
mens iets nieuws ter wereld gebracht, een eerste en enig iets. Aan ons om dit 
enige te ontwikkelen en vorm  te geven. Niet nog eens te doen wat een ander, 
al is het de grootste, reeds heeft verwezenlijkt. Dat dit niet geschiedt, is volgens 
het chassidisme precies wat de komst van de Messias vertraagt. De wijze Rabbi 
Bunam zei op hoge leeftijd, toen hij reeds blind was: ‘Ik zou niet willen ruilen met 
vader Abraham. Wat zou God er aan hebben, als Abraham zoals de blinde Bunam 
zou zijn en de blinde Bunam als Abraham?’ En met nog grotere kracht bracht 
Rabbi Susja hetzelfde naar voren, toen hij kort voor zijn dood zei: In het komende 
Rijk zal mij niet gevraagd worden: ‘Waarom zijt gij niet Mozes geweest?’ Mij zal 
gevraagd worden: ‘Waarom zijt gij niet Susja geweest?’. 

Wie het ook is – Ayn Rand, Shakyamuni Boeddha of Rabbi Susja -, een voor 
een sporen ze aan om te putten uit ‘de eeuwige bron’ en de unieke mens te 
belichamen die we zijn. Ik kan het jullie alleen maar warm aanbevelen! En mocht 
je, beste lezers, na het lezen van dit artikel benieuwd zijn naar de lengte van mijn 
neus (of die van mijn broer), neem dan misschien je laptop, tablet of smartphone 
en googel even op ‘neusapen’. Het zal jullie een onvergetelijk moment van pret 
bezorgen! Maar het is evident duidelijk: mijn broer is mijn broer. En ik ben ik. En 
ook de neusaap is trouwens geheel en al zichzelf. 
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