
Over OPEN BLIJVEN 

Momenteel lees ik in het boek ‘Je kunt er niet uitvallen’ zentoespraken van zenmeester Ton 
Lathouwers. Ik blijf haken aan de woorden: open blijven. 
In een versregel van Huub Oosterhuis “dat ik zie wat is (en mij toevertrouw)” veronderstelt hij 
diezelfde openheid van in dit geval je ogen: open om te zien.  
Wat ben ik daar ongelofelijk vóór.  Vóór openheid. Om te kunnen zien, om te kunnen horen. Om te 
kunnen ontmoeten, om verbinding te kunnen maken.  
En wat valt dat me in het leven van alledag ook steeds weer zo moeilijk….. 
 
Een paar jaar geleden maakte ik het zwartwit voor mezelf. Burnout geraakt, kon ik maar weinig 
prikkels verdragen of contact met anderen aangaan. Terugtrekken wilde ik me. Me toedekken, 
afsluiten. Maar ook bij de mindfulness die ik ging beoefenen klonk de uitnodiging om open te zijn, 
om met een open (en milde) aandacht te kijken naar wat zich voordoet. Ik ben dus niet goed bezig, 
dacht ik, en veroordeelde mezelf vanuit een grote behoefte aan duidelijkheid.  
Tijdens een mindfulness sessie, waarbij aan het eind vragen gesteld konden worden aan de 
zenleraar, durfde ik mijn bovenstaande gedachte aan hem voor te leggen. Hij reageerde met het 
vertellen van een verhaal van de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh. Als je in een kamer aan 
het werk bent, met je tafel vol met papieren, met het raam open, en er steekt een stormwind op, die 
de papieren door de kamer laat waaien, dan is het zaak op dat moment je raam dicht te doen. 
Eigenlijk zo eenvoudig, nuchter ook. Benen weer op de grond. Ik hoor hier een echo van Prediker in 
terug: er is een tijd van ….  en er is een tijd van …. (vul de toepasselijke polariteiten maar in). Ik werd 
met dit verhaal bevrijd uit mijn zwart-wit denken van dat moment. Balsem voor mijn ziel. 
 
Maar mijn moeite om op allerlei momenten in persoonlijk contact of in maatschappelijk opzicht open 
te blijven, reist gedurig met me mee.  
Wat wil ik graag liever dat een contact harmonieus is (dán valt open zijn me helemaal niet zwaar…). 
Wat verlang ik ernaar dat iedereen dezelfde sociaal-maatschappelijke, klimaatvriendelijke, duurzame 
keuzes maakt. En wat heb ik er moeite mee om écht open te blijven naar mensen die een ander,  
tegengesteld geluid laten horen. Het roept weerzin op, irritatie. 
Juist dit waarnemen bij mezelf sterkt me erin hoe belangrijk die uitnodiging is om open te blijven.  
Om dat toch, steeds weer opnieuw, te proberen.  
Want als ik dat doe, probeer, dan is er een veel grotere kans om de (mede)mens achter die andere 
mening te ontwaren.  
En besef ik dat, als mijn perspectief op wat dan ook in het leven bestaansrecht heeft, het perspectief 
van de ander dat ook heeft. Je kunt maar vanaf je eigen plek, waar jij staat, naar iets kijken en ik, we, 
kunnen nooit vanuit die ene staanplaats alle andere perspectieven overzien. Net zo min als we 
kunnen weten wat de ander ervaart, of wat de dingen voor hem of haar betekenen. 
 
Naast de noodzakelijke zorg voor jezelf, en het beschermen van jezelf als dat nodig is, blijft die 
uitnodiging dus staan om open te blijven. Toch.  
Omdat er gewoonweg geen andere ‘weg’ is naar de ander. Omdat als ik opgesloten blijf, het leven-
met-anderen stolt, vastgezet wordt, niet meer stroomt. 
 
Een aanmoediging op deze weg is bijvoorbeeld het leerhuis dat ik ooit volgde bij pater dominicaan 
Ernst Marijnissen. Rode draad in zijn interpretatie van wat Jezus wilde duidelijk maken: dat de Thora 
levend blijft door open te blijven, de Thora niet te laten stollen, betekenissen niet vast te zetten. Wat 
door God (wie of wat dat ook is…) in de Thora aan regels en richtingwijzers aan het volk Israël en aan 
de mensheid is gegeven, moet open blijven door de tijd heen, om op elke plaats en in elke tijd 
nieuwe betekenissen mogelijk te maken, nieuwe vormen van goed samen-leven.  
 



Een ontroerend voorbeeld van (milde) openheid naar de ander in de persoonlijke sfeer lees ik in het 
boek van Ton Lathouwers. Hij haalt schrijver Aleksandr Blok aan die het leven van de Noorse Peer 
Gynt beschrijft als een zoektocht. Hij schetst Peer Gynt als een zoeker die zijn vrouw Solveig verlaat 
om in de wereld naar antwoorden te zoeken op zijn levensvragen. Maar Solveig is de vrouw ‘die daar 
zit en wacht, en dan met grote ontferming alles opneemt, waar Peer Gynt geen raad mee weet.’ 
Zonder nu gelijk me af te vragen of ik tot deze ontferming in staat zou zijn, raakt dit verhaal mij als 
een beeld van ten diepste open staan voor de ander, met alles wat hij met zich meedraagt en -
brengt, als een vorm van genade. Misschien raakt het me ook wel in een diep verlangen zelf zo open 
en mild ontvangen te worden, en genade te vinden… 
 
open zijn 
en op tijd je soms terugtrekken,  
(durven) zien wat er is, ook in deze coronatijd,  
net als in alle tijden 
open naar elkaar  
en met elkaar uitknobbelen hoe het op onze plek in onze tijd verder moet  
dat zal niet altijd lukken,  
zoveel bierkaaien…. 
en toch 
hoop ik op veel openheid 
en genade vinden 
en liefde….. 
 
Pia Valk-Schutte 
 


