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BEGEERTE &
VERLANGEN
Onze verlangens zien

De natuur staat nu overal op het punt om uit te barsten in vele kleuren, 
vormen, geuren en geluiden. Waarop is al die beweging gericht? En 
welke neigingen treffen we in onszelf aan? Wat willen we zo maar even 
vluchtig, en wat willen we deep down werkelijk?
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En zo vat het idee post in mij dat het met mijn begeerten wel meevalt. Tot 

het moment dat ik doorkrijg dat mijn hele bestaan van heblust doortrok-

ken is. Want ik voel en ervaar dat begeerte niet alleen over geld, goederen 

en lekkere dingen gaat, maar over alles wat met menszijn te maken heeft. 

Respect, verantwoordelijkheid, vertrouwen, waardering, liefde en integriteit 

bijvoorbeeld zijn de typische ‘hebbedingen’ van de min of meer bewust le-

vende mens. En verlichting – jazeker – hoort er ook bij. Kan ik zonder ap-

plaus, zonder bevestiging en waardering leven? Lastig hoor. (…) Langzaam-

aan merk ik wat ik dan doe: door mijn plaats op die wijze in dit ondermaanse 

op te eisen – ten gunste van het beeld waarvan ik denk dat ‘boven mij ge-

stelden’ het hebben – raak ik die plaats juist kwijt. ‘ (…) Zo graag willen wij 

waardering en bevestiging. Zozeer hechten wij ons daaraan. 

Verder lezen? Zie De tocht van het hart, pag 131 
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Door alle naden van het bestaan (…) begint dan een verlangen te kieren. Eigen-

lijk is het er altijd al. Soms komt het rechtstreeks op me af. Dat verlangen gaat 

over bevrijding, maar ik weet niet meer of het wel over míjn bevrijding gaat. Nog 

maar kortgeleden is mijn eigen ontwaken onderwerp van heblust. Die begeerte 

is in dit proces van ontluiking wegeëbd en heeft geleidelijk plaatsgemaakt voor 

iets anders. (…) Het groeien ervan gaat gepaard met stille, liefdevolle verwonde-

ring. (…) In Kerala kan ik urenlang naar de vallende avond kijken. (…) De dingen 

om mij heen krijgen een onbegrijpelijke betekenis. Deze en vergelijkbare erva-

ringen vloeien samen tot een verlangen mij over te geven aan de dingen om 

mij heen, die mij met hun zijn ondersteunen. De wolken, de bewegende takken, 

(…) maar ook: de straten, het asfalt, de auto’s, de huizen, (…) ze applaudisseren 

niet, ze stellen me niet gerust en geven geen bevestiging. Maar toch. Ze zijn er 

met een wonderlijke, volstrekt onbegrijpelijke ‘mooiheid’ van: hier ben ik, ik kan 

niet anders. (…) Het is de rauwe, schitterende werkelijkheid die mij overmant en 

waarvoor ik juich en buig. Wat een vreugde! Mijn bevrijding is geen individuele 

zaak, maar betreft het hele universum. Ík bevrijd niet; ik wórd bevrijd. Al het 

bestaande bevrijdt mij en met mij is, in één oogwenk, al het bestaande bevrijd. 

De bodhisattvagelofte die mij bij mijn eerste sesshin in 1991 in De Tiltenberg in 

tranen doet uitbarsten, komt in een nieuw perspectief te staan:’

Verder lezen? Zie De tocht van het hart, pag 135


