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‘wie de tijd doodt 
doodt ook zichzelf ‘
Hoop
Negenenzestig jaar ben ik nu en als een 
‘adventskindje’ geboren op de rand van 
november en december. In spiritueel 
opzicht hebben adventsgroen en 
adventsmuziek mijn leven gekleurd en 
ook psalm 130 die zingt ‘Ik wacht als wie 
wacht op de morgen, meer nog als dat 
waken’. 
Doorheen de wederwaardigheden van 
mijn leven heb ik hoop leren koesteren. 
Als je het boek ‘Twintigduizend citaten’ 
naslaat op dat woord, lees je daar talloze 
positieve uitspraken over. Begrijpelijk 
want voor wie is het heden niet 
makkelijker te dragen met het geloof dat 
het morgen beter zal zijn?
Hoop maakt sterk en in gelovige zin 
vond ik dat ik het ‘heel goed deed’. 
Liedjes daarover zong ik graag, behalve 
dan die draak ‘Stil maar wacht maar alles 
wordt nieuw’. Toen ik dat moest zingen 
in de jaren zestig dacht ik al: Ja, maar 
wacht eens even…

Monnik
Wat ik later ooit voelde bij elfduizend 
zingende Acht-Mei-gangers in ‘De 
steppe zal bloeien’ vergeet ik nooit meer: 
kracht van hoop, magisch en bezwerend. 
Ik heb hopen altijd gekoppeld aan het 
totaalpakket ‘Geloof, Hoop en Liefde’ 
dat mensen soms om de nek hebben 
hangen, bijna als een gebod en zonder 
er verder over na te denken. Toch ben ik 
dat wel gaan doen op mijn weg naar- en 
weer uit de abdij van Zundert waar ik elf 
jaar cisterciënzer monnik was. 

Zen
Maar rond de advent van 2016 verdween 
alle hoop en vertrok ik met lege handen 
naar de wereld waarvan ik met hart 
en ziel afscheid had genomen. Die 

donkerste nacht duurde over vele 
morgens heen maar bracht mij ook, en 
misschien wel eindelijk, bij mijn diepste 
zelf in de gewoonste wereld. 
De strohalm waar ik mij toen aan 
vastgreep was de zen, een Japanse 
meditatievorm die voortkomt uit 
de brede moederschoot van het 
boeddhisme en die ik in de abdij heb 
leren beoefenen. Ik ging cursussen 
volgen bij Zen.nl Amersfoort en deed 
de opleiding tot zenleraar. Langzaam 
ontdek ik nu dat er geen breuk met 
mijn monnik-zijn meer is maar dat die 
monnik juist nog steeds met mij op weg 
is. Het gewoonste dag-dagelijkse leven 
is nu mijn abdij met de boeddhistische 
wijsheid dat alles verandert, alles één is 
en met elkaar verbonden en vooral dat 
de wereld niet is die ik er van wil maken 
vanuit eigen ideeën, wensen, geloof, 
opvoeding of noem maar op.

Boeddhisme
Vanuit dat boeddhistische perspectief 
ben ik de hoop gaan zien als een 
obstakel om voluit te leven in het NU. 
Hoop is toekomstgericht en niet zelden 
ingegeven door het verleden dus niet 
voluit bezig zijn met wat er gewoon IS.
Bij alle gebeuren in je leven en in 
de wereld kun je bevriezen en jezelf 
opsluiten in de hoop dat het vanzelf 
wel verandert. Vrijuit leven vanuit het 
moment en wat de dag dan brengt is 
dan een lastige opgave.
‘Kom daar in beweging - houd ik 
cursisten dan voor -  en ga op zoek naar 
jouw waarde die onder je frustratie ligt. 
En als je die gevonden hebt, als je weet 
wat er ten diepste door jou heen geleefd 
wil worden, zet daar dan stapjes in en ga 
die waarde realiseren. Zo voed je jouw 
leven in heel gewone dagelijkse dingen 
en maak je jezelf gelukkig in een leven 
dat jou mede maakte. Gelukkiger omdat 
je het leven in de hand neemt en de 
wereld helpt maken die jou maakt. Jij 
en de wereld worden er beter van. En ja, 

Spiritueel

leven is worden en als je dat niet wilt 
ben je eigenlijk al een beetje dood. 
Floor, een vrouwelijke zenmeester, 
gaf mij tijdens haar weekretraite deze 
wijze les:

‘Wees dankbaar voor 
wat er is 
 en wees dankbaar 
voor dat het er is‘
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