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Praatje in de context van het voorzitten bij een groepsmeditatie d.d. 9 mei 2015 

 

 

Lege aandacht 

 

Vorig weekend heeft Jeroen Witkam voor onze zengroep een sesshin geleid. Daarna volgde 4 

mei de dag van de dodenherdenking en de viering van de bevrijding op 5 mei. Een jaar 

geleden was Jeroen ook te gast. In één van zijn teisho’s haalde hij een gedicht van Abel 

Herzberg aan, getiteld Van drie zangen…. 

 

Van drie zangen ... 

Van drie zangen de eerste 

En van de eerste een fragment. 

Vraag niet waar het geheel is, 

Aanvang en end. 

Want alles is fragment. 

Al door het zeggen van het woord 

Deelt men, scheidt men en schendt 

Het alomvattende, dat men niet kent, 

Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed, 

Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet, 

Dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt. 

Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet. 

Een troost blijft: 

Er is in ieder woord een woord, 

Dat tot het onuitspreekbare behoort; 

Er is in ieder deel een deel 

Van het ondeelbare geheel, 

Gelijk in elke kus, hoe kort, 

Het hele leven meegegeven wordt. 

 

Abel Herzberg is vanaf 1941 tot de bevrijding in 1945 samen met zijn vrouw geïnterneerd 

geweest in Barneveld, vervolgens in Westerbork en Bergen-Belsen. Hun dochter Judith was 

ondergedoken. Ze hebben allen de oorlog overleefd. 

Hoe overleef je zo’n ervaring? Of kan ik beter vragen hoe doorleef je zo’n ervaring? Hoe 

doorleef je de innerlijke strijd van goed en kwaad en kom je tot werkelijke bevrijding? 

Wat als je blijft steken in overtuigingen en pijn van goed en kwaad, als dat je enige 

werkelijkheid is? 

Ik citeer uit het gedicht: 
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Want alles is fragment. 

Al door het zeggen van het woord 

Deelt men, scheidt men en schendt 

Het alomvattende, dat men niet kent, 

 

Het alomvattende dat men niet kent, waarin men een andere werkelijkheid vermoed dan de 

strijd om goed en kwaad. Het alomvattende dat men niet kent, maar waarin kunnen we het 

herkennen? 

In mededogen ziet Jeroen een perspectief dat verder reikt dan enkel het denken in termen 

van goed en kwaad. Door dit denken heen tastend en eraan voorbij gaand, kunnen we tot 

een andere werkelijkheid komen. We komen tot mededogen door het eigen lijden te dragen 

zonder er in weg te zinken, zonder ons er totaal mee te identificeren. Het is een fragment 

van ons mens-zijn. Als we dit realiseren, opent het de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij 

het lijden van onszelf en van de ander. Wat is daar voor nodig? 

De kern van Jeroen zijn boodschap is primair ’vertrouwen in lege aandacht’ en vervolgens 

’vertrouwen op hetgeen waartoe ik vanuit de leegte word bewogen’. 

 

In een gedicht van Judith Herzberg komt deze lege aandacht tot uiting in hoe ze naar een 

foto kijkt, vermoedelijk van haar vader. Daarbij haalt ze zich hem voor de geest, zoals hij kon 

vertellen over het leven. 

Bij een foto 

Zij hoort, het hoofd leeg, 

wat hij weet over leven. 

Zijn verhaal houdt zij heel 

door niet te sorteren. 

 

Zijn woorden laat zij rustig binnen 

zij komt uit de kalmte 

uit de kalme kindertijd 

haar begrip is innen. 

 

Met de ernst ook van een kind 

dat alles neemt; tegenslag, pijn 

omdat het er nu eenmaal is 

en zij met het begin begint 

geen eindpunt nog in zicht. 

 

Zijn verhaal houdt zij gaaf 

door niets te herkennen, er 

niets tegenover te stellen 

dat lijkt en toch niet lijkt. 
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Eigenlijk ernstiger dan hij 

met zijn schampere grapjes 

over wat hij nauwelijks droefenis 

en letsel durft noemen, 

staat zij hem toe te lachen 

en wacht tot hij gelachen heeft. 

Hoofd leeg, moe, toegenegen. 

 

 

Moge je toegenegen zijn aan de mens die je bent, in lege aandacht, aanwezig hier, nu. 


