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………….. 

uit klei worden potten gevormd, 

maar de bruikbaarheid van het vaatwerk 

berust op zijn lege ruimte. 

 

 

(Lao Tze) 

 

 



 

voorwoord 
 
We vergeten over het algemeen het leven te nemen zoals het komt. 
We hebben allerlei gedachten over de vele situaties in het leven. 
Gedachten die meestal vooraf of achteraf oprijzen over de situaties die 
hebben plaats gevonden en niet in die situaties zelf aanwezig zijn.  
 
Dit boek gaat over de vele situaties die in mijn leven zijn gebeurd en 
het inzicht dat is ontstaan. De meeste situaties zijn beschreven in 
blogs, die op mijn website (www.dekunstvanzijn.nl) zijn verschenen. 
Daarnaast zijn sommige situaties verwoord in haiku’s1

De helft van de blogs zijn in de eerste helft van 2018 geschreven, ten 
tijde van meerdere ziekenhuisopnamen. 

 en heb ik 
slogans, verzen uit geschriften die mij geïnspireerd hebben, een eigen 
interpretatie gegeven. 

  
Mijn dank gaat vooral uit naar Paula die mijn blogs kritisch bekeek, 
becommentarieerde en er leesbare tekst van maakte. 
 
 
Andreas Jansen 
november 2018  

                                                      
1 Zie Bijlage: Wat is een haiku? 
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Inleiding 
 
Dit boek is een verzameling van blogs, haiku’s en slogans 
gebaseerd op allerlei gebeurtenissen in mijn leven en de 
inzichten die ze mij gegevn hebben. 
 
Wie ben ik? Hiermee is de ontdekkingsreis van mijn leven al 
vanaf kinds af aan begonnen. Liggend onder een boom zag ik 
als 9-jarig kind aan de overkant van het grasveld een grote 
dennenboom staan en besefte het leven is zoals het is.  
Vele jaren later voerde ik in de universiteitsbibliotheek 
filosofische gesprekken met een vriend. Hij adviseerde mij 
eens naar een lezing van de school voor Praktische Filosofie te 
gaan. 
In de praktijk van deze school werd geoefend met het werken 
met aandacht, ook wel eenpuntige aandacht genoemd. Dit 
sprak mij zeer aan. Op een dag bij het weghalen van roestige 
muurankers observeerde ik dat het weghalen geen doen of 
inspanning was, maar dat het veeleer gebeurde. Het Wie of Ik 
viel weg. 
 
De vraag ‘Wie ben ik?’ werd daardoor niet meer relevant wat 
leidde tot de vraag ‘Wat ben ik?’. 
Dr. Vijai Shankar inspireerde mij met zijn lezingen en 
artikelen, waarin hij aangeeft dat het leven spontaan, 
onvoorspelbaar en oncontroleerbaar is. Hij moedigt aan om 
het leven en de geest te observeren om zo inzicht te krijgen in 
wat er werkelijk gebeurt. Dit vraagt om waarnemen, 
observeren of getuige zijn van wat er in het leven gebeurt. 
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Beschrijven wat er werkelijk gebeurt is het grootste probleem, 
omdat het eigenlijk niet te beschrijven valt. 
 
Hopelijk geeft dit boek je inspiratie om je leven te gaan 
observeren.  
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Werk is meditatie 
27 september, 2017 
 
Voor The Mother, levensgezellin van Sri Aurobindo, was 
meditatie niet iets los van werk, maar was werk juist 
meditatie. In volledige overgave verbonden zijn met datgene 
wat je doet; zoals je dat bij sommige vakmensen kunt 
herkennen. Elk handeling is vol aandacht en eenvoud. 
Meditatie is dus niet een handeling op een kussentje, maar een 
zijnstoestand. 

Meditatief leven of werken is eenvoudigweg leven vanuit de 
stilte van het hart. Een stilte of leegte die tegelijkertijd vol is, 
zonder dat we er onmiddellijk een vorm of naam aan kunnen 
geven. Dit gebeurt in een splitseconde en is tegelijkertijd 
oneindig. Het gebeurt vanzelf, als een overgave. 

Meditatief werken is dan ook een situatie van Zijn, waarin 
vreugdevolle verbondenheid met oneindig bewustzijn plaats 
vindt. Het oneindige bewustzijn blijkt niet in je te zijn, maar je 
bent in het oneindige bewustzijn, dat een universele 
voorraadschuur van creativiteit en energie is. Een soort 
thuiskomen in eenheid zonder een enkele gedachte of 
ervaring. 

Meditatie, als een zich verbinden met datgene wat je in feite al 
bent, is dan een richting. Een richting die ook tijdens het werk 
en leven vanzelf gebeurt. 

http://www.dekunstvanzijn.nl/meditatie/werk-is-meditatie/�
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Stijf van de koude 

Hangen de dennennaalden 

Warm tegen elkaar. 

 

  

http://www.dekunstvanzijn.nl/wp-content/uploads/2017/12/201712-12.jpg�
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De mens is, meer dan hij denkt … 
19 januari, 2018 
 
Je bent er eenvoudig. Je loopt, eet, rookt, luistert, hebt lief en 
denkt. Allemaal heel normaal en logisch en niets mis mee. 

Je vraagt je daarbij af Wie ben ik? Wat heeft het leven voor 
betekenis? En nog veel meer vragen al of niet gebaseerd op je 
waarnemingen, oordelen, meningen, overtuigingen of 
vooroordelen. 
Dat denken in de geest begint natuurlijk ergens, eventueel los 
van je waarnemingen, oordelen. Vaak zonder dat je het in de 
gaten hebt. Je rijdt bijvoorbeeld auto en zit aan de vakantie te 
denken en je ziet de weg of de natuur niet. 

Wat is het begin van denken? In ieder geval het leven zelf 
zoals zich dat op enig moment aan je voordoet, je leven dat 
geen moment hetzelfde is, maar voor onze geest misschien wel 
steeds hetzelfde lijkt. Je wandelt bijvoorbeeld vaak in dezelfde 
omgeving en dan ook nog hetzelfde pad. Het lijkt telkens 
hetzelfde pad te zijn, maar de blaadjes aan de bomen zijn dat 
in ieder geval niet, ook niet het seizoen. Je ziet de blaadjes niet 
want je geest is ergens anders en gaat maar door, terwijl jouw 
leven onbewust verder gaat en voortdurend verandert en niet 
meer dat is wat je geest denk dat het is. Je denken loopt achter 
de feiten aan en dat geldt ook ten aanzien van wie je denkt dat 
je bent. Eigenlijk hoef je alleen maar te zijn of te laten 
gebeuren. Zo gauw je gaat denken begint het spel van 
benoemen, labelen, oordelen, 

http://www.dekunstvanzijn.nl/zijn/de-mens-is-meer-dan-hij-denkt/�
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meningen en vooroordelen en is er een dualiteit in je geest 
ontstaan. 

Een dualiteit waarin je posities inneemt van meer of minder, 
voor of tegen en zelfs goed en kwaad. Het zij zo, maar de 
dualiteit in je geest staat los van het leven zoals dat hier en nu 
aanwezig is. 

Op het moment dat je jouw leven ziet gebeuren of louter 
waarneemt is de dualiteit van het denken ver weg en is je 
leven veel meer dan je denkt; zijn de mogelijkheden die 
gebeuren onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. 
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,  

 

Alhier in de mist – 

Sta ik dan als appelboom – 

In de winterkou. 
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Zo eenvoudig is het. 
23 januari, 2018 
 
Telkens gebeuren er dingen; vaak zonder dat je het in de gaten 
hebt. Je leven gebeurt zonder dat je er bij stil staat. 

Je doet bijvoorbeeld de afwas en bent in gedachten verzonken 
en toch ben je aan het afwassen. Zonder dat je je vingers 
aanstuurt hoe zij de afwasborstel moeten hanteren of hoe ze 
het af te wassen kopje moeten vasthouden, gebeurt het 
afwassen als vanzelf. Je weet zelfs niet welke spiertjes je in je 
vingers bewust zou moeten aansturen om de afwasborstel vast 
te houden en toch gebeurt het. 

Het gebeurt allemaal ook wanneer je in gedachten verzonken 
bent. Echter, ineens gaat het niet meer vanzelf en de situatie is 
veranderd in iets waar je geen raad mee weet en je gaat 
bedenken hoe je het zou kunnen aanpakken of oplossen. Je 
krijgt bijvoorbeeld de opdracht om een lekkende waterleiding 
bij de toilet te maken. Och, dat heb je eerder gedaan en dat is 
een makkie, dat heb ik zo gefikst denk je. En je denkt ook al 
aan het sigaretje dat je daarna kan gaan roken. Toch loopt het 
anders en is het niet zo snel gefikst als je gedacht had en ben je 
ook nog afgeleid door je herinneringen, zoals al eerder een 
waterleiding hebt gemaakt en ziet niet wat er feitelijk moet 
gebeuren. 
Het enige wat hoeft te gebeuren is waar te nemen wat er 
gebeurt op dat moment; of zoals je wilt in het hier en nu.  

  

http://www.dekunstvanzijn.nl/zijn/zo-eenvoudig-is-het/�
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Het waarnemen zal je laten zien dat elke ‘vreemde of 
onbekende’ situatie of zogenaamd probleem vanzelf zijn 
oplossing aanreikt. Vakmensen maken zich dan ook niet druk 
om allerlei problemen die zich bijvoorbeeld bij het behangen 
of leggen van een laminaatvloer zouden kunnen voordoen. Op 
het moment dat een vakman bij zo’n onbekende situatie is 
(bijvoorbeeld een ‘vervelende’ niet haakse muur) gaat hij 
gewoon verder en vertrouwt er op dat zijn vakmanschap en 
rustige of stille geest hem helpt dit op te lossen. Feitelijk hoef 
je alleen maar te kijken of waar te nemen en je leven vindt 
plaat; zo eenvoudig is het. 
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Jong dennenboompje – 

Vol fijne spinnenwebben. 

In het zonnetje. 
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Zijn of niet-zijn! 
8 februari, 2018 
 
Zijn of niet-zijn is een beroemde uitspraak van Shakespeare. 
Wat wil dit eigenlijk zeggen? 

Je zegt heel makkelijk “Ik ben er dat zie je toch, want mijn 
lichaam is aanwezig of je hoort me praten”. Zo eenvoudig lijkt 
het te zijn. Maar klopt dit wel? Je rijdt auto en bent op weg 
naar je moeder. Aangekomen bij je moeder bedenk je dat je 
tijdens het autorijden bijna de hele tijd  aan je zieke moeder 
hebt gedacht en de weg zelf niet hebt gezien. 
Een ander voorbeeld. Je slipt in de sneeuw met je auto en rijdt 
recht op een houten schuur af. Je gooit het stuur om en rijdt 
langs de schuur verder. Vlak daarna denk je  nog  ‘ik had een 
zee van tijd en zag alles helder gebeuren’. Het lijkt allemaal 
langer te duren, terwijl het in een split-second plaatsvond. Het 
denken gebeurt voor of na een situatie waarin je je bevindt. 
Het slippen met de auto gebeurt en elk moment in dat slippen 
kan een aanleiding zijn voor de geest of het denken om in 
gang te worden gezet, maar niet in het moment van hier en nu 
zelf. 

Het denken is als het ware een reactie vooraf, zoals bij de zieke 
moeder of achteraf zoals tijdens het slippen. Dat is ook logisch. 
Het spel van zijn in het moment en niet-zijn, wanneer we in 
gedachten verzonken zijn, gebeurt o zo subtiel en spontaan, 
dat we het meestal niet opmerken. 

  

http://www.dekunstvanzijn.nl/zijn/zijn-of-niet-zijn/�
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Langzaam komt de mist – 

Kale boom na kale boom. 

Zover je kunt zien. 
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Een moment voor jezelf 
19 februari, 2018 
 
Een momentje rust, want het leven is zo hectisch. We rennen 
van hot naar her en zakken ’s avonds neer op de bank om bij 
te komen. We willen van alles realiseren en bereiken. 
En ja, ook nog yoga, meditatie, sportschool , pilatus en joggen, 
ook al heb je geen puf meer. Inspanningen waarvan je hoopt 
dat ze de geest leeg maken. 

Na 25 jaar mediteren ontdek je dat er nog steeds geen rust is in 
je lijf en geest. Niet erg, want zo gaat het. Joggen gaat 
bijvoorbeeld ook met vallen en opstaan. De ene keer ‘zweef’ je 
over de straat en loop je ontspannen. De volgende keer is het 
hard ‘werken’ en is het inspannend. Zeker als je wat ouder 
bent, dan worden de spieren wat strammer. Fantastisch om 
een moment voor jezelf te creëren. Blijven al die andere 
momenten over waarin je van alles wilt en er meestal geen 
rust is, vooral niet in de geest. 

Je staat bijvoorbeeld af te wassen en denkt ondertussen aan je 
zoon. Je denkt wat een luiwammes is het en wordt bij die 
gedachte steeds bozer. In feite is het afwassen zelf neutraal, 
hoewel je misschien denkt dat afwassen vervelend is of 
onnodig tijd kost. Alleen neem je het afwassen niet meer waar 
en is het moment voor jezelf weg. Zouden we in al die 
momenten kunnen verblijven in wat er op dat moment 
gebeurt, dan is ieder moment een moment rust voor jezelf. 

http://www.dekunstvanzijn.nl/zijn/een-moment-voor-jezelf/�
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Het gaat zoals het gaat 
21 februari, 2018 
 
Soms gebeuren dingen zoals we het verwacht hadden en soms 
totaal niet en loopt het anders. De vraag is natuurlijk of de 
dingen gaan zoals wij willen of gaat het leven zijn eigen gang? 
Een onderzoekje waard? 

Laatst was ik op zoek naar een 2e-hands wasmachine. Ik wilde 
per se een bovenlader, die volgens mij het meest stabiel zou 
zijn op een houten vloer. Ik had twee winkels uitgezocht die 
vlak bij elkaar lagen en ging eerst naar de winkel die het verst 
weg lag. De verkoper in deze winkel zei dat een zware 
voorlader minder zou rammelen op een houten vloer. Dat had 
ik niet verwacht. Ik ging nog naar de tweede winkel, maar kon 
die niet vinden, wel de straat maar het nummer was niet juist. 
Ik ging terug naar de eerste winkel en volgde het advies van 
de verkoper op en heb de voorlader gekocht in het vertrouwen 
dat dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren. 
 
Of een andere keer dat ik naar een lezing over advaita van 
Wayne Lickerman wilde gaan. Ik reed naar het gebouw waar 
hij de eerste keer een lezing had gehouden. De lezing bleek 
daar niet te zijn. Ik vertrouwde er op dat ik hem wel zou 
vinden, dat gaf me in ieder geval rust. Gebeurde dat echter 
niet  dan moest dat zo zijn. Ik was tenslotte bij zijn vorige 
lezing geweest, had zijn boek gelezen en was al jaren met 
advaita bezig. Ik kon hem niet vinden. 

http://www.dekunstvanzijn.nl/zijn/het-gaat-zoals-het-gaat/�
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Gebeurtenissen hebben zo hun beloop en zijn vaak veel 
preciezer dan we zelf kunnen bedenken. Zouden we daar 
maar op kunnen vertrouwen.    
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Ik ben is je weg, waarheid en leven. 

 

 

(zie: Joh. – 14:6) 
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Doe je ding. 
4 maart, 2018 
 
We zijn allemaal druk bezig. Nou ja, druk bezig. Meestal 
drukker in het hoofd dan met de handen of zelfs met logisch 
nadenken. 
Over het algemeen is het werk neutraal of het nu straten 
maken, kleren ontwerpen, een excelpagina maken of een 
vergadering leiden is. We worden afgeleid van het werk zelf 
door allerlei gedachten die al of niet met het werk zelf te 
maken hebben. Gedachten zoals ‘dat kan ik niet’ of ‘dat durf ik 
niet’ of ‘wat denken anderen daarvan’. Het einde van het 
liedje is dat we niet beginnen; terwijl door de eerste stap te 
zetten we pas kunnen onderzoeken of het wel waar is wat we 
over het werk denken. 

Ook tijdens het proces van werken blijft onze geest zich er mee 
bemoeien of we willen of niet. Soms is het functioneel, omdat 
het moment je laat inzien wat nodig is en moet gebeuren. 
Bijvoorbeeld eerst egaliseren en dan de stenen leggen of eerst 
de stof uitzoeken en dan op een paspop draperen. 

Simpel, maar toch blijf je denken als dit maar goed gaat en dat 
terwijl het proces zich voltrekt en telkens nieuwe aanwijzingen 
geeft hoe verder te werken. 

Het werk maakt het niet uit en is neutraal. Je hoeft alleen maar 
je ding te doen en te zien hoe het loopt.  
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Alles is vol licht,  

geniet van haar aanwezigheid, 

maar raak het niet aan. 

 

 

(zie: Isha Upanshad – vers 1) 
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Geluk zit in een klein hoekje. 
11 maart, 2018 
 
Als je het zelf voor het zeggen zou hebben, dan zou je altijd 
gelukkig zijn. En toch gebeurt dat niet. Vreemd eigenlijk. Soms 
staat het water niet tot aan je lippen, maar zelfs boven je 
lippen, omdat de dingen niet gaan zoals je verwacht. Het is 
uitgegaan met je vriendin en bent het huis uitgezet. Je zwerft 
rond en slaapt dan hier en dan daar. Zelfs werken valt niet 
mee. Eigenlijk zie je het helemaal niet zitten en weet je je geen 
raad. Je hebt je je nog nooit zo ongelukkig gevoeld. 

Je wilt gelukkig zijn en ziet vooral dat je ongelukkig bent. Ben 
je wel de hele dag ongelukkig of de hele dag gelukkig? 
Meestal niet, want in feite doen zich deze momenten van 
ongeluk en geluk maar heel even in je dagelijks leven voor. En 
toch overheerst het gelukkig of ongelukkig zijn je leven. 
Geluk en ongeluk zijn niet los van elkaar te zien. Als je je 
gelukkig voelt dan wil je dit behouden en denk je er vooral 
aan om niet ongelukkig te worden. Voel je je ongelukkig dan 
wil je vooral gelukkig worden. Het geluk roept als het ware 
ongeluk op en vice versa. 

Staat het water ‘van ongelukkig zijn’ boven je lippen dan is dat 
een teken dat het ongeluk tot zijn einde loopt, hoewel je dat 
niet zo voelt; met andere woorden het geluk klopt op de deur, 
maar je ziet het niet. De kunst is te zijn in alle sores en 
handelingen en alleen de dingen en handelingen louter waar 
te nemen.   

http://www.dekunstvanzijn.nl/zijn/geluk-zit-in-een-klein-hoekje/�
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Knopjes, o zo broos – 

Gedragen door een beukentak. 

Eindelijk de lente. 
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Bezint eer ge begint 
3 april, 2018 
 
Is bezinnen bijvoorbeeld naar een klooster gaan of even 
nadenken voor je iets doet? Dat zou dan inhouden dat je 
vooraf kunt bedenken hoe situaties of handelingen zullen 
lopen. Natuurlijk kun je er een voorstelling van hebben in je 
geest. 

Mijn ervaring is dat het toch vaak anders loopt dan je denkt; 
misschien niet helemaal maar toch anders. Eigenlijk logisch 
want je bent nog niet in die situatie of dat ene moment in  die 
situatie. Een bekent voorbeeld is een sollicitatiegesprek, 
waarin je o.a. een jaar werkeloosheid  wilt verdoezelen. Of een 
uit-de-kast-gesprek met je ouders, dat je als zoon op jongens 
valt. Een iets eenvoudiger voorbeeld is koken van een nieuw 
recept, waarbij je bepaalde ingrediënten nog nooit gebruikt 
hebt. 

We vergeten vaak dat we alleen maar in een situatie hoeven te 
stappen of een handeling te beginnen en dat dan pas dat 
‘moeilijke’ moment kan komen. We hebben geen vertrouwen 
dat de oplossing in dat moment vanzelf oprijst. Er wordt niet 
gevraagd naar het jaar werkloosheid of de nieuwe werkgever 
vindt het fantastisch dat je een wereldreis van een jaar hebt 
gemaakt. 
Je ouders wisten het al dat je op jongens viel, ondanks dat zij 
het moeilijk vinden houden ze nog van je. Je kon het 
ingrediënt nergens kopen en kon het dus niet gebruiken, toch 
smaakte het fantastisch. 

http://www.dekunstvanzijn.nl/zijn/bezint-eer-ge-begint/�
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Heeft het wel zin je vooraf te bezinnen en allerlei gedachten op 
je hals te halen en onrust toe te laten, terwijl het leven anders 
loopt dan je ooit zou kunnen bedenken. Ben er gewoon en zie 
maar! 
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Doe je werk dat voor je ligt. 

 

 

(zie: Bagavad Gita, Hfst. 18 – 47) 
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Ik doe het wel even 
3 april, 2018 
 
Ik doe. Is dat wel zo? 

Wie of wat is dan die ik? Wat doet is ons lichaam. Ook het 
denken vindt plaats in het lichaam. Wie doet wordt bepaald 
door de betekenis die we aan ik geven in de geest. 
Bijvoorbeeld ‘Anneke schildert, is schilder’, ‘Ma of pa doet het 
huishouden, is huisvrouw/man’ of ‘Jan loopt in zeven sloten 
tegelijk, is een chaotisch persoon’. Zo zijn we voortdurend 
bezig in de geest om etiketten op mensen te plakken en 
daarmee ook een betekenis daar aan toe te kennen. Maar ja, 
het doen of handeling zelf is dat niet; wel de naam of etiket die 
we aan het doen geven. 

Doen is een activiteit van het lichaam, dat altijd in een situatie 
is; of het nu slapen, lopen of appen is. Dan is de vraag kun jij 
die vingers wel aansturen die aan het appen zijn. Ik denk het 
niet, dat is net zo iets als bewust traplopen, waarbij je juist de 
kans loopt van de trap te vallen. Je vingers gaan zo vlug over 
het toetsenbordje van je telefoon dat je de vingers zelfs geen 
instructie kunt geven; zeker niet de afzonderlijke spiertjes in 
die vingers. En toch gebeurt het allemaal. Als je het ziet dan 
weet je dat je niets doet en dat het toch allemaal plaats vindt. 
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Opeens, een goudvink 

Nieuwsgierig kijkt hij je aan. 

De lente kleurt rood. 
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Het heeft geen naam 
22 april, 2018 
 
Op een keer liep ik over een binnenplein en zag twee mannen 
in het zwart met drie opengeslagen pizzadozen, waarin nog 
een paar pizzapunten, zitten. Waar zijn de anderen of zouden 
ze zelf de drie pizza’s willen opeten. O, vijftien meter 
verderop zitten vier vrouwen in het zwart rond een monitor, 
van een vrouw zijn alleen de ogen onbedekt. De mannen en 
vrouwen lijken bij elkaar te horen. Zouden het orthodoxe 
moslims zijn waarbij mannen en vrouwen over het algemeen 
niet bij elkaar in een ruimte zitten of bij elkaar aan een tafel 
zitten? 

Ik beschrijf eerst het tafereel in de geest en benoem je de 
verschillende mensen en typeer ze. Zo gaat het nu elke keer in 
mijn geest. De geest benoemt, maakt onderscheid of oordeelt, 
‘het zijn moslims’ en nog wel ‘orthodoxe moslims’, terwijl ik 
daar rondloop en niets met hen of de situatie van doen heb. 

Zo is  er een heel verhaal in mijn geest dat begint met de 
dingen te benoemen of te beschrijven. Als journalist die schrijft 
over culturen zou dit nog interessant kunnen zijn. Hoe vaak 
gebeurt dit denken niet? Eigenlijk hoeft dit  denken helemaal 
niet en is het waarnemen zelf van zo’n tafereel zonder het een 
naam te geven, etiketten te plakken of te oordelen voldoende. 
Je bent aanwezig in een toevallig gebeuren en dat is het. Mijn 
geest gaat meestal door, terwijl de situatie al lang achter me is. 
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Is dit nu alles? 
22 april, 2018 
 
Ik ben een buitenlander, een onderwijskundige, een vrouw, 
elektricien, een resultaatgerichte CEO. 

Wat een mens niet allemaal bedenkt wat hij is of zou willen 
zijn. Overigens denkt hij dat maar af en toe op een dag, niet de 
gehele dag. Blijkbaar is dit heel belangrijk voor ons, welke 
identiteit wij denken te hebben. We lenen er een status aan of 
bijbehorend gedrag. 

Het lijkt ons vrijheid van handelen te geven, een zekerheid 
over wie of wat we zijn, zelfs een soort bescherming in de zin 
dat we volledig geloven dat we op die identiteit aangesproken 
kunnen worden door anderen. Dergelijke gedachten komen 
op onwillekeurige momenten op. Is dit nu alles? We leven de 
hele dag zonder dat we aan onze zogenaamde identiteit 
denken. Zou het niet veel makkelijker zijn om gewoon te zijn, 
het leven te zien en onze identiteit te laten voor wat die is 
namelijk een gedachte die ons uit het alledaagse spontane 
leven haalt. 
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Raak het leven niet aan, het is. 

 

 

 

(zie: Joh. – 20:17) 
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Let it be 
24 april, 2018 
 
Eigenlijk wil je behouden wat je hebt of kent. Laatst kwam er 
onverwachts een vriend langs die ik al in een eeuwigheid niet 
had gezien, wel af en toe telefonisch gesproken. Ik was blij 
hem weer eens te zien. We dronken wat, wisselden ervaringen 
en nieuwtjes uit. Na drie uur had ik er wel genoeg van en 
hoopte dat hij weer weg zou gaan, mijn blijdschap was 
omgeslagen in ongemak. Zo iets als ‘Was sich liebt das neckt 
sich.’ 

Het lijkt of dingen twee kanten hebben waarbij soms de ene 
kant dan weer de andere de overhand heeft. Zoals enerzijds de 
angst om de oude bekende baan te verliezen en anderzijds de 
hoop dat een baan met nieuwe uitdagingen langs komt. Je 
bent gepikeerd omdat een collega te laat komt bij een 
vergadering, maar je vindt het heel normaal als jezelf te laat 
komt op een afspraak. 

We vergeten dat die gedachten spontaan oprijzen en ook weer 
verdwijnen en meestal maar heel even in de geest verschijnen. 
Dat deze gedachten werkelijk gebeuren of uitkomen op het 
moment en de plats dat wij dat zouden willen hebben we niet 
in de hand. Dingen gebeuren of gebeuren niet, los van het feit 
 of we ze kunnen controleren. Ik zou zeggen ‘Let it be.’ 
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De zintuigen 

tong, oren, ogen, neus en huid 

zijn je vrienden voor het leven. 

 

 

(zie: Invocatie Kena-upanishad) 
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Niet niks 
24 april, 2018 
 
Mijn moeder zei het al over mij ‘Een vliegende vogel vangt 
altijd wat’. Ik was weer eens een keertje als negenjarig jongetje 
op mijn fietsje naar mijn tante aan de andere kant van het dorp 
geweest en van haar een paar koekjes en snoepje gekregen. 
Dat zat in mijn karakter, een soort ADHD-ertje zou je nu 
zeggen. 

Op mijn veertigste was ik weer eens een keer werkeloos en 
was ten einde raad; wat doe je dan? Netwerken, zoals je op 
alle cursussen voor werklozen hoort. Een oud collega van de 
universiteit werkte op het arbeidsbureau en daar ging ik een 
kopje koffie drinken zonder enige hoop of verwachting. Na 
wat gekeuvel vroeg ze aan me of ICT niet iets voor mij was. 
Geen haar op mijn hoofd die daar zin in had. Bij het weggaan 
zei ze nog ‘Er is een voorlichtingsbijeenkomst over veertien 
dagen, je zou er eens heen kunnen gaan’. Ja aan me hoela. 
Maar ja als ik de volgende keer weer eens koffie bij haar  ging 
drinken dan zou ze me natuurlijk vragen hoe ik het had 
gevonden. Excuses dat ik geen tijd had om naar de 
voorlichtingsbijeenkomst te gaan had ik natuurlijk niet. Dus 
ben ik er maar naar toe gegaan. Bleek het een 
voorlichtingsbijeenkomst voor een opleiding voor hoger 
opgeleiden ouder dan veertig jaar. Aan het einde van de 
bijeenkomst kon je je opgeven voor een gratis test. Ook die test 
kon ik niet zomaar voorbij laten gaan, want ik had tenslotte 
alle tijd van de wereld.  
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Om kort te gaan, ik slaagde voor de test en kon drie maanden 
later beginnen aan de opleiding Kantoorautomatisering van 
een half jaar. En drie maanden na de opleiding had ik een 
baan in kantoorautomatisering; ook weer via persoonlijke 
netwerken. 

Kun je zeggen dat ik er iets voor gedaan heb? Nou niet 
bepaald, hooguit dat het netwerken een uiting is van hoe ik in 
elkaar zit en de rest is gebeurt zonder dat ik van alles aan het 
doen of regelen was. Ik deed eigenlijk niks en het  toeval 
zorgde er voor dat het liep zoals het liep. 
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Blauwe lentelucht – 

De fruitbloesem groeit gestaag. 

Tijd kent geen grenzen. 
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Een fluitje van een cent 
24 april,2018 
 
Ik was aan het klussen; een waterleidingbuis van het wasbakje 
in de toilet lekte. Er zat een scheurtje in het soldeersel van een 
tussenstukje. Dat had ik vaker gedaan en was in 15 minuten te 
repareren. 

Eerst het soldeersel schoonmaken met S39 en dan was het een 
kwestie van de brander met wat extra nieuw soldeersel op het 
verbindingsstukje zetten en klaar was kees. Ik hield de 
brander er even tegen aan en het te sissen begon van het water 
dat nog in de waterleiding zat; dus het scheurtje was niet in 
een zucht gerepareerd. Ik begon te mopperen, maar bleef het 
proberen, het sissen stopte niet. Dit had ik eerder gedaan, het 
is toch een fluitje van een cent en het had al lang klaar kunnen 
zijn. Trouwens ik had nog meer te doen die dag. 

In feite was ik in gevecht met mijn eigen gedachten over deze 
klus ‘van een fluitje van een cent’. Het enige wat overbleef was 
om er verder niet te veel over na te denken, me niet laten 
afleiden, gewoon te doen wat nodig was om de waterleiding 
te repareren en alle nodige stappen te volgen. Simpel 
waarnemen en onderzoeken wat nodig is. 
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De zwartwitte berk 

Met zijn lichtgroene blaadjes – 

Raakt de lentelucht. 
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Laat het leven je raken 
6 mei, 2018 
 
Je kunt het leven dat je leidt niet ontlopen. Over het algemeen 
willen we ons normale leven leiden zonder veel rompslomp 
van ups en downs. Toch komen er gebeurtenissen, 
mogelijkheden en zelfs uitdagingen op je pad die je eigenlijk 
liever niet wilt. De schoonheid van dergelijke veranderingen 
ligt in het feit dat ze je nieuwe inzichten geven in jezelf. 
Eigenlijk kun je deze veranderingen niet ontlopen. Je denkt 
misschien dat je ze kunt uitstellen. Echter het leven is zo 
precies, dat ze op het juiste moment voorbij komen. 

Ik studeerde aan de Universiteit van Amsterdam Sociale 
Geografie en ik had net mijn kandidaats gehaald toen mijn 
vader werkloos werd. Ik vond het ongepast dat mijn vader 
mijn studie verder zou betalen, dus ging ik op zoek naar werk. 
Veel ervaring had ik niet want ik had alleen vakantiebaantjes 
gehad. Bovendien had ik ook weinig zelfvertrouwen en vond 
dat ik eigenlijk niets kon. Toevallig deed ik voor mijn studie 
op dat moment het onderdeel vakdidactiek. Het hoofd 
Vakdidactiek zocht een assistent. Ik dacht dat ik natuurlijk 
altijd kon informeren en zo gedaan. Hij zocht iemand om 
tactiele kaarten te maken voor blinde kinderen. Het was in 
ieder geval geen hoogdravend wetenschappelijk onderzoek 
waar ik mij totaal niet geschikt voor vond. En zo werd ik 
assistent vakdidactiek, een functie die uiteindelijk twee jaar 
vervulde. Ik bleek meer te kunnen dan ik ooit had durven  
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dromen. Ik was een pad op gegaan dat me leerde om te 
vertrouwen op mijzelf. 

Op een zaterdagavond, in een periode dar  ik weer eens 
werkloos was, werd ik gebeld door een kennis die mij vroeg of 
ik geen zin had om voor zes weken een mobiel 
buitenreclamebedrijfje te leiden omdat de directeur 
overspannen was geworden. Daar zit je dan met de telefoon in 
de hand, je hebt geen werk, wel tijd maar geen ervaring met 
het leiden van een bedrijf. Ik was opgelucht dat ik weer wat te 
doen zou hebben. Twee uur later zat ik bij een van de 
aandeelhouders die moest beoordelen of ik geschikt was. Een 
uur later stond ik weer buiten en kon op maandag 
onmiddellijk beginnen voor zes weken. Het werd uiteindelijk 
een jaar omdat de oude directeur niet meer terug kwam. Na 
dat jaar was het mij in ieder geval duidelijk dat het managen 
van een bedrijf niets voor mij was. Al was het maar een bedrijf 
van twee vaste medewerkers en een tiental losse chauffeurs. 
 Ik ging een pad op waarbij ik ontdekte dat het niet mijn pad 
was, in dit geval het managen van een bedrijf. 

Mijn paden kwamen als het ware langs, ongeacht of ik wel of 
geen vertrouwen of zin had. Het ging er niet om of deze 
gebeurtenissen een positief of negatief resultaat zouden 
hebben. In feite raakte het leven mij in beide gevallen. 
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Vreesloosheid 
8 mei, 2018 
 
In de Bagavad Gita hoofdstuk 16 ‘De yoga van het 
onderscheid tussen goddelijke en demonische gunas’ geeft 
Shri Krishna in het eerste vers een opsomming van begrippen 
die tot bevrijding zouden kunnen leiden. Als eerste begrip 
staat vreesloosheid of onbevreesdheid, afhankelijk van de 
vertaling, dat je zou moeten realiseren. 

Ik vraag mij dan af hoe dat bij mij werkt. Ik ben een paar keer 
bijna verongelukt. In militaire dienst reed ik in de winter met 
de chauffeur in een jeep over een besneeuwde en in zekere zin 
beijzelde weg. In een flauwe bocht raakte de jeep in een slip en 
vlogen we de weg af recht op een houten schuur. Op het laatst 
draaide de jeep van de schuur af en reden we op de millimeter 
nauwkeurig tussen de schuur en een houten lantaarnpaal door 
weer terug naar de weg. Helaas kwamen we tegen een daar 
geparkeerde auto aan tot stilstand. 

Kan ik nu zeggen dat ik vrees had en dat ik vreesloosheid 
probeerde te realiseren? Nou nee. Het boeiende was dat ik het 
hele gebeuren zeer helder en alert zag plaatsvinden, het 
gebeurde zelfs in slow motion. Ook dacht ik nog gooi even het 
stuur om. Er bleek helemaal geen plaats te zijn voor 
vreesloosheid dat ik zou kunnen toepassen. Er was alleen een 
aanwezig zijn, waarin alles helder werd waargenomen.  
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De Bagavad Gita is voor mij een aanmoediging om 
vreesloosheid te onderzoeken en niet zozeer om het toe te 
passen. 
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Een koolzaadstengel 

Alleen staand, maar niet alleen. 

De lente kleurt geel. 
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Mens durf te leven 
16 mei, 2018 
 
Wie kent niet de uitdrukking ‘Mens durf te leven’? Eigenlijk 
een rare aanmoediging, want je leeft toch, dat blijkt uit je 
ademhalen, spreken, bewegen, voelen, eten en denken. 

Bij denken kun je je afvragen of je wel leeft. Als je al of niet 
voortdurend in je geest aan het denken bent door associaties, 
herinneringen ophalen of oordelen dan ben je niet aanwezig in 
het leven. Mij overkomt dat bijvoorbeeld bij het autorijden dat 
ik niet op het rijden let, maar denk aan waar ik de auto ga 
parkeren.  

Ik was secretaris van een groot ICT-project van een nieuw 
bedrijfsboekhoudsysteem en moest de vergaderingen 
notuleren. Meestal waren die vergaderingen te technisch voor 
mij en dwaalde ik vaak in gedachten af om vervolgens te 
knikkebollen. Ik kon bepaald niet zeggen dat ik tijdens die 
vergaderingen leefde. Ik was meer afwezig dan aanwezig in 
het gebeuren waarin ik verkeerde. Het beste voor me was uit 
het project te stappen en een niet-slaapverwekkende functie te 
vervullen binnen het bedrijf. Maar ja uit een project stappen is 
nogal wat en wat dan, dat wist ik ook niet. Een paar maanden 
later was die nieuwe functie er ineens. Wachtend op de bus 
om naar het werk te gaan, sprak ik met mijn personeelschef. 
Hij wist dat ik onderwijskundige was en zei dat ik maar eens 
met het  
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afdelingshoofd van bedrijfsopleidingen moest gaan praten, 
want die zocht iemand voor zijn gereorganiseerde afdeling. 
Twee weken later begon ik als onderwijskundige, een functie 
waarbij ik geen een keer heb geknikkebold. 

Durven leven is niet iets van alles radicaal op zijn kop zetten, 
maar ook het geduld hebben om op het moment te wachten 
dat het leven iets op je pad brengt, wat mij overigens vaker is 
overkomen. Mens durf te leven is niet zozeer iets durven, veel 
meer leven en de weg die zich voordoet volgen. 
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Volledig zijn de armen van geest. 

 

 

(zie: Lucas, 5-3) 
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Let the sun shine in 
17 mei, 2018 
 
Het lijkt zo makkelijk om de zon binnen te laten komen, want 
de zon schijnt altijd ook als hij achter de wolken zit. 

Soms hebben wij blijde gedachten, soms zit er een waas over 
onze blijde gedachten en soms zie je de blijde gedachten niet 
meer. Eigenlijk maakt het niet uit of het blijde of droevige 
gedachten. Vaak wisselen die twee elkaar ook af. 

Dit vindt allemaal plaats in onze gedachten en gebeurt na of 
voor de dingen feitelijk plaats vinden. Het is en heel subtiel 
spel in de geest, maar de gebeurtenissen zelf kennen geen 
vreugde of verdriet. Ook niet als je lacht of huilt, de gedachte 
daarover vindt daarna plaats. 

Mijn relatie werd door mijn vriendin verbroken, dat was 
huilen want voor mij was vooral de harmonie verbroken. Dat 
huilen gebeurt overigens ook als ik naar een romantische film 
kijk waar twee geliefden elkaar uiteindelijk vinden. Het eerste 
wat ik dacht na het verbreken van de relatie was ‘Hoe moet ik 
nu alleen verder?’ Het feitelijke moment van de verbreking 
was deze gedachte of waren andere gelijksoortige gedachten 
er helemaal niet. ’s Avonds zat ik in mijn stoel met een fles 
wijn onder handbereik de hele tijd te huilen, tot ik plotseling 
spontaan doorhad dat ik en vooral medelijden met mezelf had.  
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Ik kon toch ook zonder te huilen een glas wijn drinken en me 
verder geen gedachten op de hals halen over mijn verbroken 
relatie, waar ik toch verder niets aan kon doen, gewoon 
genieten van het in de stoel zitten met een glas wijn in mijn 
hand en het leven in mij weer laten toelachen en zien 
gebeuren, want alles was weer mogelijk en de moeite waard te 
onderzoeken. 
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Lichtheid van bestaan 
17 mei, 2018 
 
Twee dagen voor Kerstmis (2017) kreeg ik de uitslag van mijn 
jaarlijkse onderzoek. De chirurg viel meteen met de deur in 
huis en zei ‘Er zijn uitzaaiingen in uw lever gevonden. De 
oplossing is een levertransplantatie en eventueel bestraling, 
maar wegsnijden of wegbranden kan zeker niet’. Daar zit je 
dan, want dit had ik helemaal niet. Er ging meteen van alles 
door mijn geest, zoals niet op vakantie kunnen, blijvend pillen 
slikken tegen afweerreacties etc. Wel moest er nog een PET 
scan in een gespecialiseerd ziekenhuis gemaakt worden om te 
kijken of er elders nog meer uitzaaiingen zaten. Gelukkig liet 
de scan geen andere uitzaaiingen zien en bleek juist de beste 
oplossing wegsnijden en wegbranden van de tumoren. Ineens 
begin je weer te denken in mogelijkheden, zoals een 
weekendje naar Brugge of met de caravan op vakantie. 

Dit is de kant van de geest of het denken, dat mij helemaal uit 
het hier en nu van het leven haalde. De andere kant is dat het 
leven gewoon door gaat, zoals koffie drinken, genieten van de 
bloemen, een grasspriet of praten met mijn vrouw zonder dat 
er de hele tijd een gedachte is aan de tumoren en de operatie. 
Er blijkt een lichtheid van bestaan te zijn, waarin dingen 
onverwacht plaatsvinden, zoals uit je ziekenhuisraam kijken 
en tussen de gebouwen een paar Japanse bloesems zien staan. 
Een moment van rust en stilte. 
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Om het verhaal af te maken. De operatie verliep in het 
gespecialiseerde ziekenhuis uitstekend en na vijf dagen was ik 
weer thuis. Wel zei de chirurg dat met dit soort leveroperaties 
ontstekingen konden ontstaan. Ik dacht nog ik ben in goede 
conditie en dat zal mij wel niet overkomen. Niet dus. Na een 
week thuis ging ik met koorts weer naar het ziekenhuis en 
bleek ik dus twee ontstekingen in de lever te hebben. 
Onmiddellijk werd er een drain geplaatst die de pus moest 
afvoeren en werd antibiotica gegeven. Dit gebeurde nog drie 
keer; een week thuis, weer een week ziekenhuis, weer een 
week thuis en weer naar het ziekenhuis. Je zou kunnen zeggen 
een eentonig voorjaar. 

In al die weken in en uit het ziekenhuis waren er lichamelijke 
ongemakken, maar er waren veel meer momenten waarvan ik 
genoot die mijn bestaan verlichtte. 
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Een eekhoorn zit stil – 

De staart omhoog gekruld – 

Wachtend op de zon. 

 

  



de Kunst van Zijn 

55 
 

Toewijding 
18 mei, 2018 
 
Devotie, overgave of toewijding zijn in alle religies aanwezig. 
Is het alleen voorbehouden aan religies of hoort het bij het 
leven? Als ik bijvoorbeeld vaklieden zie omgaan met hun 
gereedschap en hun werk dan zie ik daar heel veel toewijding 
in. Een timmerman die bijvoorbeeld een stuk verrot kozijn 
vervangt door een nieuw stuk hout. Heel precies meet hij af, 
zaagt en schaaft rustig en ritmisch het nieuwe stukje hout, je 
hoort hem bijna niet en ziet dat hij heel ontspannen bezig is. Je 
kunt zeggen dat toewijding bij het leven zelf hoort en niet 
specifiek van religies is. Is toewijding te leren? En wat zou je 
dan moeten leren. 

Ik doe regelmatig de afwas of strijk het wasgoed. Werkjes 
waarvan de meeste mensen zeggen dat het niet leuk is of dat 
er wel iets beters te doen is. Maar ja, dan is de afwas niet 
gedaan. Het doen van dit soort werkjes is al een minimale 
vorm van toewijding. Bij mij is het vaak zo dat ik tijdens het 
afwassen of strijken aan andere dingen zit te denken en in feite 
geestelijk afwezig ben en niet zie waar ik mee bezig ben. Net 
zoals bij autorijden, je komt op de plaats van bestemming 
zonder dat je de weg gezien hebt of je bezig was met 
autorijden. 

Je kunt ook wel aanwezig zijn in de handeling door er 
eenvoudig naar te kijken oftewel deze waar te nemen zonder 
daar gedachten over te hebben, zoals een wetenschapper door 
zijn microscoop kijkt in verwondering 
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afwachtend wat hij nu weer gaat zien. Dan is in het louter 
aanwezig zijn en waarnemen. Strijken is dan louter strijken en 
afwassen is louter afwassen zonder allerlei bijgedachten of na 
te streven resultaat. 
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Doe even normaal 
18 mei, 2018 
 
‘Doe even normaal’ betekent dat je zoiets als normaal doen 
zou kunnen doen, nog los van het feit wat normaal is of zou 
kunnen zijn. Als ik bijvoorbeeld de kozijnen aan het verven 
ben en zie hoe strak ik zonder het glas afgeplakt te hebben het 
kozijnlatje verf, ook zonder dat ik mijn hand of nog beter 
gezegd de spiertjes in mijn handen instrueer hoe de kwast vast 
te houden, hoe de kwast op het latje te houden en hoe snel de 
hand moet bewegen, dan vraag ik mij af wie of wat er aan het 
“doen” is. Ja mijn lichaam, met name mijn hand, is onderdeel 
van het verven en verder neem ik het schilderen waar en 
spelen mijn gedachten daarin geen rol. Eigenlijk doe ik, buiten 
dat mijn lichaam actief is, niets en gebeurt het. 

Hetzelfde geldt voor als ik praat met iemand. Hoe eenvoudig 
het gesprek ook is dat ik voer, ik bedenk niet van te voren wat 
ik ga zeggen. Ja heel soms de eerste paar woorden, maar zeker 
niet de hele zin of zinnen. De woorden rijzen spontaan op 
tijdens het gesprek zonder dat ik dat in gedachten vooraf doe. 
Het spreken gebeurt, zo ook het luisteren naar de ander. 
Hoewel ik mij soms wel afvraag of ik werkelijk luister.‘Doe 
even normaal’ is niet even iets wat je kunt doen, maar dat veel 
eerder spontaan en onbestuurbaar plaatsvindt in het moment 
en gebeurt, zoals ook deze tekst oprijst vanuit het niets en 
door de vingers wordt getypt en zo leesbaar is geworden. 
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Ogen zien wat zij zien 

en 

oren horen wat zij horen. 

 

 

(zie: Lukas, 10 -23/24) 
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Een man een man 
24 mei, 2018 
 
‘Een man een man’, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen ‘een 
vrouw een vrouw’, maar dat hoor je nooit. Met ‘een man een 
man’ wordt over het algemeen bedoeld dat je als man of mens 
staat voor wat je zegt en afgesproken hebt. Bijvoorbeeld je bent 
lekker doorgezakt op een feestje dan ga je ’s morgens gewoon 
naar je werk’. Dit gebeurde mij regelmatig. 

Natuurlijk had ik allerlei bedenkingen, zoals ik voel wak door 
de laatste restjes alcohol in mijn lijf of o die koppijn of vandaag 
even niet want ik kan amper uit mijn ogen kijken. Toch zie je 
jezelf op een gegeven moment op je fiets naar het werk rijden. 
En wat blijkt dat ondanks je broze gesteldheid je toch je 
werkzaamheden van het orders klaarmaken uitvoert, soms 
vergde het iets meer tijd omdat je de orderlijst een paar keer 
moest bekijken tot het tot je doordrong. 

Het gebeurt gewoon zonder dat je er controle over uit hoeft te 
voeren. 
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Dunne grashalmen – 

De stengels vol met aartjes 

Spelend in de wind. 
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Mens durf te sterven 
24 mei, 2018 
 
Het was geloof ik Freek de Jonge die ik voor het eerst hoorde 
zeggen ‘Mens durf te sterven’. Dan denk ik ‘Hoe dan?’, door 
op een of andere manier uit het leven te stappen? Lijkt mij niet 
de bedoeling van Freek zijn opmerking. 

Na een mislukte studie economie, waarin ik bang was om iets 
in een groep te zeggen en mijzelf steeds meer afsloot voor 
andere studenten en tenslotte ook het studeren, ging ik in 
militaire dienst. Tijdens de introductiebijeenkomst in de 
kazerne werd gevraagd of iemand in de eetcommissie wilde 
gaan zitten. Wil ik leren praten in een groep dan is dit een 
uitgelezen moment om over mijn spreekangst te komen. 
Tenslotte was mijn moeder kokkin geweest, dus zou ik mij wel 
redden en zo zag ik mijn arm omhoog gaan en zat vervolgens 
in de eetcommissie. Hiermee stierf een beetje mijn 
spreekangst, die natuurlijk alleen in mijn geest zat. 
Na militaire dienst ging ik sociale geografie studeren, maar 
wilde wel voorkomen dat deze studie ook zou mislukken. 
Tijdens het eerste hoorcollege keek ik rond of ik mij niet bij 
een groepje kon aansluiten. Ik zag een leuk meisje en ging het 
volgende college bij haar in de buurt zitten en zij bleek bij een 
groepje politiek actieve studenten te horen. En zo zat ik in een 
groepje actiestudenten. Op een keer werd ik gevraagd om 
voor de aanvang van een college de aanwezige studenten op 
te roepen om een protestactie tegen de verhoging van het 
collegegeld bij te wonen.  
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Ik vond dat niet makkelijk om te doen, maar ik wilde de groep 
niet in de steek laten. En daar stond ik dan tegenover een zaal 
met honderd studenten. 

Ik was vooral bang dat iemand iets zou zeggen of vragen en 
dat ik dan met een mond vol tanden zou staan. Ik vroeg de 
zaal of ze wilden komen actievoeren. En tenslotte of iemand 
nog iets te vragen had. Nu ging het komen. Er kwam echter 
totaal geen reactie uit de zaal en daar stond ik en werd er zelf 
ook helemaal stil van, zo verwonderd was ik dat niemand wat 
zei. 

Door de stap te zetten om voor de zaal te gaan staan, waren 
bezwaren en overwegingen die ik van te voren had, 
weggestorven en was verwondering in de plaats gekomen. 
Durven sterven is dan niet iets van doen, maar meer het 
vanzelf verdwijnen van gedachten en doen wat voor je ligt. 
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Oefening baart kunst 
21 september 2018 
 
Als je ziet hoe hard er getraind wordt door sporters dan is het 
logisch dat oefening kunst baart, mits het er in de wedstrijd uit 
komt. Echter dat is niet altijd het geval, los van het talent dat 
iemand heeft, want talent is een gave die je meegekregen hebt. 
Ook talentvolle spelers trainen echter en het ziet er in 
wedstrijden zo makkelijk uit. Denk maar  eens aan Leonel 
Messi, Rodger Federer of in een verder verleden aan 
Mohamed Ali. 

Als ik terug kijk naar mijzelf en het vele trainen dan vraag ik 
mij af of de vaardigheid van voetballen getraind werd of dat 
er een overgave was aan het moment. 

Ik moest een keer een vrije trap tijdens een wedstrijd nemen en 
schoot de bal perfect in de kruising. De scheidsrechter vond 
dat ik de vrije trap moest overnemen omdat hij nog niet 
gefloten had. Nou ja, ik dacht dat doe ik op precies dezelfde 
manier. Zoveel stappen afstand van de bal, in een hoek van 
vijfenveertig graden ten opzichte van het doel en dan de bal 
raken met de binnenkant van de rechter voet en doorbewegen 
met de voet zodat de bal met effect de kruising in zou vliegen. 
Zo gezegd zo gedaan. Helaas de bal vloog over het doel. 
Eigenlijk was ik in mijn geest bezig met het controleren van de 
vrije trap met natuurlijk als gewenst resultaat ' een doelpunt'. 
Wat was er nu zo anders de eerste keer? Ik weet wel dat ik de 
vrije trap snel nam zonder er verder over na te denken. Het 
gebeurde allemaal voordat ik het goed en wel in de gaten had.  
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Talent en vaardigheid is mooi maar niet het enige in het leven, 
het laten gebeuren zonder je zorgen maken over het resultaat 
is ook een kunst. 
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Bijlage: Wat is een haiku? 
 

Hieronder staat een tekst over haiku’s uit het boek van J.van Tooren: Haiku 
– een jonge maan.  

Het sleutelbegrip hier (bij haiku’s) is fūga: het ontdekken van de 
onveranderlijkheid der eeuwigheid in de tijdelijke veranderingen. 
(pag.7)  

De haiku-dichter weet met een minimum aan woorden een 
maximum aan belevenis op te roepen. (pag. 8) Wanneer men de 
haiku doorgrondt - ….. - leert men de natuur en ook het alledaagse 
leven te aanvaarden zoals ze zijn – de waarheid en het wezen ervan 
te schouwen. (pag. 8)  

Haiku is natuurpoëzie. Het landschap wordt verbeeld, of bloemen, 
dieren en dingen om de mens heen, en de mens als deel van dit alles. 
De dichter staat niet vóór zijn vers a;s explicateur, het liefst is hij er 
helemaal niet bij; zelfexpressie is voor hem onbelangrijk. (pag. 17) De 
dingen spreken, zegt Goethe, en niet de betekenis achter de dingen. 
(pag. 17)  

Haiku geeft de visie van de kunstenaar weer op de dingen, op dat 
ene moment dat zij, in hun zó bij elkaar zijn, plotseling vol betekenis 
worden en een stemming oproepen, die tijd en plaats te boven gaan. 
(pag. 19)  

De kunst van dat, wat er niet is – zo wordt haikupoëzie genoemd, 
evenals de Zenschilderkunst in Chinese inkt. (pag. 21)  
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Zó belangrijk is de lege ruimte, dat van de weinige woorden van een 
haiku soms nog het merendeel gebruikt wordt om iets aan te duiden 
dat er niet is; of een stilte. Maar evenzeer behoren lichtheid, 
onnadrukkelijkheid, scherts tot het wezen van de haiku. (pag. 21) 
Hier komen we tot het laatste kenmerk van de haiku: het seizoen-
woord. Om zich het moment van waarneming levendig te kunnen 
voorstellen, is het nodig dat men het jaargetijde kent, waarin het 
gezien wordt. (pag. 21)  

De vorm van vijf-zeven-vijf lettergrepen, die op een golf lijkt die 
aankomt, uitvloeit en weer terugwijkt; behoort naar mijn gevoel zó 
tot het wezen van de haiku dat het mij niet mogelijk was ervan af te 
wijken. (pag. 23)  

Shintō is Goddelijke Weg, die leidt tot de bewustwording van die 
eigen volmaakte natuur. Het kent geen moraal – want de Weg der 
Goden is van nature aan ieder bekend - evenmin als dogma’s; alleen 
oprechtheid, makoto, is de goden lief. Er is daarom geen echte 
afstand tussen de goden enerzijds en mensen, bomen en dingen 
anderzijds; geen spanning tussen geest en stof; maar ook geen 
ondraaglijke wroeging of angst. (pag. 33)  

Want haiku is waarnemen, zien en horen; alleen de waarneming zelf 
waardoor de dichter wordt getroffen, wordt in zijn saillante 
elementen door het gedicht overgedragen. (pag. 150) 
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