
16 17

1. Speel met aandacht
Als ik ooit waardevolle ontdekkingen heb gedaan, dan komt dat 
eerder door geduldige aandacht dan door welk ander talent ook. 

– Isaac Newton

Wat is een goede improvisator? Welke eigenschappen heeft hij of 
zij? Is hij grappig? Onbevreesd? Vindingrijk? Nee, toch niet. Al-
lemaal stuk voor stuk mooie eigenschappen, maar de belangrijkste 
eigenschap van een goede improvisator is kunnen spelen met aan-
dacht. 

Een improvisatie komt pas echt tot leven wanneer de speler 
werkelijk gericht is op zijn omgeving. En dit geldt niet alleen op de 
toneelvloer, maar ook daarbuiten. Als je je spelconcentratie weet 
door te vertalen naar je gewone dagelijkse bestaan, krijgt ook dat 
alledaagse leven meer kleur. 

Misschien heb je de film Lost in Translation gezien, van Sofia 
Coppola? Voor mij is dat al jaren geleden, maar ik ben nog steeds 
onder de indruk van de schoonheid en kracht ervan. We ontmoe-
ten eerst Bob en later Charlotte, twee Amerikanen die in Tokio 
verblijven. Bob is een oude filmster op z’n retour, die korte tijd in 
de stad is wegens opnames voor een whiskeyreclame en een paar 
optredens in tv-shows. Hij is getrouwd en heeft kinderen, maar is 
schijnbaar ook wel blij om zijn gezin even een paar dagen te kun-
nen ontvluchten.

De jonge Charlotte van een jaar of twintig sukkelt achter haar 
man aan, die als fotograaf in de stad aan het werk is. Bob en Char-
lotte hangen wat troosteloos rond in hetzelfde hotel wanneer hun 
contact zich langzaamaan ontwikkelt van een glimlach in de lift 
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Houd je ogen even strak gericht op deze alinea en blijf rustig 
doorlezen totdat je leest: sluit nu je ogen. Probeer vervolgens, zodra 
je ogen gesloten zijn, met zoveel mogelijk details je directe omge-
ving te beschrijven. (Niet nu alvast doen natuurlijk…) Probeer ook 
met gesloten ogen specifieke dingen met je vinger aan te wijzen. 
Beschrijf voor jezelf zoveel mogelijk kleuren, vormen, mensen (als 
die er zijn), de inrichting van je omgeving, met zoveel mogelijk de-
tails. Als je niks meer kunt bedenken, open dan je ogen. 

Sluit nu je ogen.
Hoe was dit om te doen? Sloot je omschrijving aan bij de realiteit? 

Zijn er ook overduidelijke dingen die je gemist hebt? Wat verbaasde 
je toen je je ogen weer opendeed? Kijk even om je heen en benoem 
en beschrijf drie dingen die je niet eerder waren opgevallen. 

Of je hier nu heel goed in bent of minder goed, deze oefening 
helpt je om te leren spelen met aandacht. Misschien heb je ook 
gemerkt dat je dingen hebt benoemd of bedacht die niet bleken 
te kloppen. ‘Ik meende toch zeker dat die stoel blauw was en niet 
groen.’ Fascinerend toch? Blijkbaar ben je in staat om met je fan-
tasie dingen in te vullen als je je die niet correct herinnert. Je kunt 
je voorwerpen voorstellen ook als het niet helemaal strookt met 
je omgeving. Je hebt zelfs het vermogen om soms geheel nieuwe 
zaken te scheppen. 

In dit hoofdstuk wil ik deze eerste spelregel uit het theater ver-
der uitpakken aan de hand van een scène uit het leven van Jezus, 
waarin hij op bijzondere wijze speelt met aandacht. Jezus laat zich 
onderbreken, maar weet ook zijn focus vast te houden. Hij lijkt in 
staat werkelijk te luisteren naar het leven. 

Ook jij en ik kunnen zo leren spelen. Alles wat je nodig hebt om 
te improviseren, ligt namelijk gewoon om je heen voor het opra-
pen. Je hoeft je alleen maar bewust te worden van alle geschenken 
die zich voortdurend aandienen. Zoals Charlotte oog kreeg voor 
Bob. En Jezus beschikbaar was voor zijn omgeving. 

en een blikwisseling in de lobby tot een kort gesprek aan de bar in 
het hotel en uiteindelijk zelfs een diepe vriendschap, en dat in een 
paar dagen. 

Lost in Translation gaat wat mij betreft over spelen met aan-
dacht. Zo is er bijvoorbeeld een prachtige scène waar Charlotte in 
haar eentje in alle rust ronddwaalt, met een geduldige soundtrack 
van de band Air op de achtergrond. Terwijl ze geconcentreerd om 
zich heen kijkt en zich verwondert over de omgeving, word je als 
kijker helemaal in het moment gezogen door de combinatie van de 
muziek, de beelden en de rust. 

Ook tussen Bob en Charlotte bouwt de interesse zich langzaam 
op – je voelt de spanning. Aan het begin van de film kennen ze el-
kaar niet. Ze dwalen als twee eenzame, terneergeslagen personages 
door een chaotische en overweldigende stad waarvan ze de taal niet 
spreken en de cultuur niet begrijpen. Totdat ze elkaar ontdekken.

***

Al vanaf de start van je leven wordt er om je aandacht gevraagd. 
Met een tik op je billetjes werd je voor het eerst aan het huilen ge-
maakt. Sindsdien is je leven een almaar groeiend circus geworden 
met allerlei impulsen om je erbij te houden. Met duizenden prik-
kels per dag wordt het steeds moeilijker om je focus vast te houden. 
Alsof je midden in Tokio rondloopt en overweldigd wordt door 
alle lichten, reclames, mensen en geluiden, en geen flauw idee hebt 
hoe je er wijs uit moet worden. 

Als ik op de woensdagavonden binnen kwam lopen in het 
theater, merkte ik ook vaak dat ik echt even moest landen na een 
drukke dag vol met afspraken en gesprekken, tientallen mailtjes en 
allerlei to do’s. De improvisatieavonden begonnen daarom met een 
reeks oefeningen om te focussen op het hier en nu. Ik zal je een 
kleine oefening aanreiken om zelf eens te proberen. 
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Lange tijd is het ontzettend druk in Jezus’ leven. Overal zijn men-
sen die iets van hem willen. Hij is opnieuw onderweg wanneer er 
zich een grote menigte om hem heen verzamelt. Sommigen van 
hen hebben al op hem zitten wachten, als hij met een vissersbootje 
aanmeert nabij Kafarnaüm. Eén persoon te midden van al deze 
mensen trekt plotseling Jezus’ aandacht. Hij komt namelijk naar 
Jezus toe en valt aan zijn voeten neer.Dat is opmerkelijk, want deze 
man, Jaïrus, is een van de vooraanstaande leiders van de plaatse-
lijke synagoge. En de Joodse leiders zijn allesbehalve blij met Jezus, 
die alleen maar onrust veroorzaakt met wat hij zegt en doet. Toch 
schaamt Jaïrus zich er niet voor om tussen al deze mensen op z’n 
knieën voor Jezus neer vallen. Hij is speciaal voor hem gekomen, 
want er is sprake van een noodsituatie. Hij is alle trots en angst 
voorbij: zijn twaalf jaar oude dochter, zijn enige kind, is doodziek. 

Jaïrus smeekt Jezus: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de 
handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven 
blijft.’ Jezus laat zich spontaan onderbreken door het dringende 
verzoek van deze zeer bezorgde vader, en gaat per direct met de 
man mee, terwijl de groep verder met hem meeloopt. 

Ik vind het opvallend dat Jezus met zoveel prikkels om hem 
heen aandacht heeft voor deze ene specifieke man. Hij gaat als van-
zelf met Jaïrus mee, alsof ze dit al van tevoren hadden afgesproken. 
Jezus is volledig beschikbaar. Zonder aarzeling volgt hij de leider 
van de synagoge naar diens huis.

***

Bij improvisatietheater wordt dit, in het Frans, disponibilité ge-
noemd. Dit beschrijft een bepaalde vorm van beschikbaarheid. Een 
houding van geduldige aandacht. Een vorm van radicale openheid 
en vrijheid om te geven en te ontvangen. Dat is waar improvisato-
ren ten diepste naar streven. Het is de kunst om datgene te doen 

Laat je onderbreken
Zoals zo vaak scheur ik met topsnelheid op mijn fiets door de stad. 
Ik zie in de verte dat er een toerist half over het fietspad wandelt. 
Je herkent ze meteen als zodanig, want toeristen lijken altijd op 
magnetische wijze aangetrokken te worden door de roodgekleurde 
fietspaden, zoals een vlieg tot een koeienvlaai. 

Dus ik besluit even flink te bellen, in de verwachting dat ze wel 
naar rechts het voetpad op zal springen. Het loopt echter anders. Ik 
bel en wil haar links inhalen, maar van schrik springt ze ook naar 
links – juist verder het fietspad op. Ik kan haar niet meer ontwijken 
en als geoefende kunstschaatsers vliegen we arm in arm draaiend 
door de lucht. Ik land vol op m’n rug en zij boven op me. Het lijkt 
wel het begin van een romcom. 

Zij heeft helemaal niks en ik hap naar adem. Al snel komen er 
allemaal mensen op ons afgerend om te kijken of alles in orde is. Ik 
lig helemaal in de kreukels, mijn trui is kapotgescheurd en ik heb 
barstende koppijn omdat ik vol op de grond ben gekletterd. 

Ineens maak je dan volop contact met de mensen om je heen. 
Niet alleen met de persoon met wie je in botsing kwam, maar ook 
met de omstanders. Een kleurrijk en vriendelijk gezelschap verza-
melt zich om mij heen. Mooi is dat eigenlijk, als het niet zo pijnlijk 
was op dat moment. Iedereen heeft even volop aandacht voor me. 
Ik word voorzichtig op een bankje gezet en grondig gecontroleerd. 
Nadat gebleken is dat het goed gaat met me, word ik met een vrien-
delijke groet weer op weg geholpen. 

Ik vind het niet zo makkelijk om me te laten onderbreken in het 
leven. Daar heb ik soms een eigenwijze toerist voor nodig. Vaak 
heb ik mijn koers al uitgestippeld, of het nu gaat over de route naar 
mijn werk of over de route van mijn leven. Door improvisatie heb 
ik iets ontdekt over wat het betekent om je te laten onderbreken 
(zonder daarvoor noodzakelijk tegen iemand aan te fietsen). En 
Jezus verstaat deze kunst.
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Deze student denkt geen moment na over de antwoorden, hij weet 
ze gewoon. Ze schieten hem simpelweg te binnen. Juist wanneer we 
onszelf gaan censureren of corrigeren, om wat voor reden dan ook, 
verliezen we onze disponibilité. 

De volgende oefening heet ‘Wijs Dingen Aan Om Je Heen En 
Zeg Hoe Het Heet’. Je hebt er verder niets of niemand voor nodig. 
Probeer het een minuutje. Dat gaat best makkelijk toch? 

Een oefening die hierop volgt is ‘Wijs Dingen Aan Om Je Heen 
En Noem Het Vorige Dat Je Aanwees’. Bijvoorbeeld: je wijst eerst 
naar de vloer, maar zegt nog niks. Je wijst naar het plafond en zegt 
‘vloer’. Je wijst weer naar iets anders en zegt ‘plafond’. En ga zo door. 
Probeer het maar eens zestig seconden. 

De derde en laatste oefening heet ‘Wijs Dingen Aan En Zeg Hoe 
Het Niet Heet’. Als je nu naar een bank zou wijzen, dan mag je die 
alles noemen wat je wilt, maar niet ‘bank’. Oké? Je hebt opnieuw 
zestig seconden, probeer het maar. 

Bijna iedereen vindt deze laatste oefening het moeilijkst en ver-
traagt hier het meest. Deze lijkt zelfs steeds moeilijker te worden 
naarmate de tijd verstrijkt. Velen lopen op een gegeven moment 
vast. Terwijl het vrijwel onmogelijk is om het fout te doen: je hebt 
miljoenen woorden om uit te kiezen en er is er maar eentje fout!

De tweede oefening geeft je nog de mogelijkheid om het goede 
antwoord te geven. Maar de laatste oefening geeft je te veel moge-
lijkheden en geen criteria meer. Alles is mogelijk, dus bedenk je 
je eigen regels. Bijvoorbeeld: ik mag geen woorden herhalen, of ik 
moet origineel zijn, of juist heel saai, en daarom loop je vast. 

Deze oefeningen zijn fundamenteel voor improvisatie, want ze 
leggen iets bloot van je vermogen (of je moeite) om je te laten on-
derbreken door je omgeving en je gedachten. Met andere woorden: 
je capaciteit om met aandacht te spelen. 

Jezus kon dit. Hij was in staat om zich te laten onderbreken, 
zowel door wat er om hem heen gebeurde, als door zijn eigen inge-

en te zeggen wat op dat moment gepast is. En de vrijmoedigheid 
om die keuze te maken. Een soort ontspannen ontvankelijkheid 
die een speler volledig beschikbaar maakt om te reageren op de 
omgeving.

Spelers in het improvisatietheater lijken misschien slim en ge-
vat, maar ze doen niks anders dan goed hun aandacht erbij houden 
en onbevangen reageren op de dingen die er worden gezegd en 
gedaan. Dat betekent dat ze zich laten onderbreken door de ge-
schenken om hen heen en door hun eigen spontane ingevingen. 

Deze inspiratie is niet alleen weggelegd voor getrainde impro-
visatiespelers. Ook jij hebt een schat aan ideeën en gedachten. Als 
je een roman leest, dan voelt dat waarschijnlijk niet als een inspan-
ning. Maar mocht je goed op je mentale processen gaan letten, dan 
ontdek je ongetwijfeld een verbazingwekkende hoeveelheid acti-
viteiten. Terwijl je leest creëer je allerlei beelden in je hoofd, soms 
zeer gedetailleerd. Jouw fantasie werkt net zo hard als die van de 
schrijver, zonder dat je dit misschien direct doorhebt. 

De bekende improvisatiedocent Keith Johnstone laat zien hoe 
dit werkt in de volgende razendsnelle oefening met een student:

‘Stop je hand in een doos. Wat pak je eruit?’ 
‘Een cricketbal.’ 
‘Pak er nog iets uit.’ 
‘Nog een cricketbal.’ 
‘Schroef hem los. Wat zit er in?’ 
‘Een medaillon.’ 
‘Wat staat erop geschreven?’ 
‘Kerstmis 1948.’
‘Stop alle twee je handen in de doos. Wat heb je te pakken?’ 
‘Een doos.’ 
‘Wat staat erop geschreven?’ 
‘Alleen voor export.’
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Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van aller-
lei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder 
dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar 
achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tus-
sen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want 
ze dacht: als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik gered 
worden.

Met dat ze Jezus aanraakt houdt inderdaad het bloeden op en 
merkt ze dat ze genezen is. Op hetzelfde ogenblik wordt Jezus zich 
ervan bewust dat er kracht uit hem is weggestroomd. Midden in de 
menigte draait hij zich om en vraagt: wie heeft mijn kleren aange-
raakt? En hij blijft om zich heen kijken, totdat de vrouw naar hem 
toe komt en voor hem neervalt. 

Ze vertelt Jezus het hele verhaal, alles wat er gebeurd is. En hij 
neemt uitgebreid de tijd om met haar te praten. Jezus is bereid om 
volledig bij haar te zijn en nergens anders. Ondertussen groeit de 
onrust bij Jaïrus, en de spanning bij de omstanders. Kun je het je 
voorstellen? 

Iemand met een positie als die van Jaïrus valt niet zomaar op z’n 
knieën voor een of andere oproerkraaier. Dat geeft aan dat de nood 
ontzettend groot is. Hoe haalt Jezus het dan nu in zijn hoofd om te 
stoppen en aandacht te schenken aan zo’n vrouw met een chroni-
sche aandoening, terwijl een jong meisje in acute doodsnood gene-
geerd lijkt te worden? Die oudere vrouw kon toch nog wel een paar 
uur wachten? Dit is niet alleen absurd, het is misdadig. 

Tegelijkertijd betekent de aandacht die Jezus vasthoudt voor 
deze vrouw een wonder. De onreinheid door het bloedverlies zal 
grote sociale consequenties voor haar hebben gehad in de cultuur 
van die tijd. Al twaalf jaar lang zal ze genegeerd en gemeden zijn. 
Dit verklaart haar huivering om openlijk om hulp te vragen – als 
onreine vrouw mocht ze eigenlijk niet eens tussen die menigte zijn, 

vingen. Dit maakte hem op een bijzondere manier beschikbaar. Hij 
was open en vrij om te geven en te ontvangen. 

Houd je aandacht vast
Misschien denk je: het is voor mij niet zozeer een kunst om me te 
laten onderbreken, het is eerder een hele opgave om mijn aandacht 
vast te houden. Dan ben je waarschijnlijk niet de enige. Velen van-
daag de dag zijn voortdurend ergens anders. Er is zelfs een woord 
voor bedacht: phubbing. Een fenomeen waarbij je meer aandacht 
hebt voor je telefoon dan voor je gezelschap. Als je hier géén last 
van hebt, zul je misschien de volgende ervaring herkennen. 

Probeer je eens voor te stellen dat je in het concertgebouw zit te 
luisteren naar een prachtig, betoverend concert. Op het muzikale 
hoogtepunt van het stuk besef je ineens dat je de auto niet op slot 
hebt gedaan. Wat als deze er straks niet meer staat? Terwijl je on-
rustig om je heen kijkt, realiseer je je dat je niet zomaar weg kunt. 
Je zit halverwege de rij en midden in de zaal en nu opstaan kan echt 
niet. Daar zit je dan, je hoofd maalt en je kunt absoluut niet meer 
genieten van de muziek. 

Soortgelijke ervaringen overkomen ons dagelijks op allerlei ma-
nieren. Het is nog niet zo makkelijk om je aandacht vast te houden, 
om in het hier en nu te zijn en te blijven. In plaats daarvan raken 
we eerder oververhit te midden van een voortdurende stroom aan 
prikkels. Daarom wordt er tegenwoordig regelmatig gesproken 
over een vermoeide en opgebrande samenleving. 

Je zou denken dat ook Jezus het niet zo makkelijk lijkt te vinden 
om zijn aandacht vast te houden. Nadat hij op weg is gegaan om 
de dochter van Jaïrus te redden, laat hij zich opnieuw onderbreken. 
Ditmaal door een oudere vrouw die al twaalf jaar lijdt aan bloed-
verlies. Zoals het in de Bijbel staat: 
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gin waren mensen in tranen – ik ook.’ In een interview met NRC 
Handelsblad vertelt ze: 

Het is een intense ervaring om op een non-verbale manier met 
een totale vreemde te communiceren. De emoties komen als een 
soort vulkaanuitbarsting omhoog. Omdat we allemaal eenzaam 
zijn. We hebben allemaal weleens iemand verloren. We zijn alle-
maal bang om dood te gaan. Dat is wat ons menselijk maakt. (…) 
Mijn performance The Artist is Present was zo populair omdat 
ik mensen in de ogen keek en ze onvoorwaardelijke liefde gaf. Dat 
zijn ze niet meer gewend.

Wat Abramović deed, lijkt sterk op de benedictijnse spiritualiteit 
voor het dagelijks leven, die ons kan helpen met aandacht te spe-
len. Volgens benedictijner monniken is het mogelijk dat je agenda 
helemaal gevuld is zonder dat je het druk hebt, of erger nog, druk 
bent. Heel kort gezegd gaat het over de kunst van het beginnen, het 
ophouden en de aandacht tussentijds. Als je deze vaardigheid leert 
verstaan, dan kun je een beweging leren maken van parallel multi-
tasken, naar serieel monotasken. 

Allereerst is werkelijk beginnen moeilijk, we zijn bijzonder vin-
dingrijk in het uitstellen. Of het nu een groot project is of het op-
nemen van je telefoon. 

Ten tweede is ophouden ook erg moeilijk. Dat kan komen door 
een overvolle agenda of doordat dingen juist zo lekker lopen. Op tijd 
eindigen is in beide gevallen belangrijker dan doorstomen, zodat we 
niet uitgeperst en uitgeknepen ons werk neerleggen, maar ook om-
dat we eerst moeten stoppen voordat we iets anders kunnen starten. 

Tot slot is het de kunst om vervolgens met volle aandacht dat-
gene te doen wat tussen beginnen en ophouden ligt en niet bezig te 
zijn met datgene wat geweest is of nog moet komen, zelfs niet met 
het resultaat. 

omdat ze anderen dan ‘besmette’ – en als ze vervolgens genezen is, 
blijft ze nog terughoudend. 

Dit doet me denken aan een begroeting onder sommige stam-
men in Zuid-Afrika, vergelijkbaar met ons hallo: sawu bona. Dit 
betekent letterlijk: ik zie je. Wie bij de stam hoort reageert daarna 
met sikhona, ofwel: ik ben hier. De volgorde van deze begroeting 
is van groot belang. Voordat je me ziet, besta ik niet. Het is alsof ik 
begin te bestaan op het moment dat je me ziet staan. 

Het lijkt erop dat Jezus, die ruimte maakt voor een onreine 
vrouw, zijn aandacht niet vast kan houden. Hij kent echter een 
krachtige zorgvuldige belangstelling. Deze vrouw ontvangt niet al-
leen genezing, maar ook genegenheid. Niet enkel verlossing van 
haar kwaal, maar ook vrede in haar leven. Ze mag er zijn. 

***

In 2010 zat de Servische kunstenares Marina Abramović drie 
maanden lang roerloos op een stoel in het Museum of Modern Art 
in New York. Ruim 800.000 bezoekers zagen destijds hoe de kun-
stenares daar elke dag acht uur zat, zonder eten of drinken, zonder 
sanitaire stops. Bezoekers werden uitgenodigd om tegenover haar 
te zitten, zo kort of zo lang als ze wilden. 

Beroemdheden als Lou Reed, Björk en Sharon Stone trotseer-
den de lange rijen om haar in de ogen te kijken. Ook Abramović’ 
ex-geliefde Ulay, de Duitse kunstenaar met wie ze twaalf jaar lang 
een duo vormde, kwam vierentwintig jaar na hun breuk langs. Het 
filmpje van die ontroerende hereniging, waarbij beiden in tranen 
uitbarsten, terwijl ze blijven zwijgen, is op YouTube intussen meer 
dan veertien miljoen keer bekeken. 

In haar memoires, Walk Through Walls, beschrijft Abramović 
hoe ze die maanden heeft ervaren. ‘Ik was voor iedereen hon-
derd – driehonderd procent – aanwezig’, schrijft ze. ‘Vanaf het be-
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wanneer je nu juist je aandacht vast moet houden? Ook wij in Ne-
derland hebben een touw nodig dat ons kan helpen om onze weg te 
vinden. Of nog beter: een gids die ons een hand reikt. 

Ignatius van Loyola kan zo’n gids zijn voor ons in onze tijd. Hoe-
wel hij zelf geboren werd in 1491 in het noorden van Spanje, lijkt hij 
met zijn torenhoge ambities en gedreven persoonlijkheid op een 
moderne adolescent. Zijn leven als militair wordt echter abrupt een 
halt toegeroepen doordat hij aan beide benen zwaargewond raakt 
door een kanonskogel. 

Op z’n dertigste belandt hij voor een jaar op bed. In deze pe-
riode houdt hij zich intensief bezig met dé dringende vraag: wat 
moet ik doen met mijn leven? Geleidelijk ontdekt hij principes die 
hem hebben geholpen een antwoord te vinden op zijn vraag. Dit 
kennen we nu als de ignatiaanse spiritualiteit (een broertje van de 
benedictijnse spiritualiteit): een manier van onderscheiden die ook 
ons kan helpen om het leven met aandacht aan te gaan. 

‘Onderscheiden’ gaat over het opmerken van de bewegingen in 
je hart (dat wat je raakt) door deze te lezen met je verstand, om 
vervolgens met je wil een keuze te maken voor de richting die je 
wilt gaan. Een naaste medewerker omschrijft de nieuwe houding 
van Ignatius als volgt:

 
Ignatius volgde de Geest, zonder hem voorbij te lopen; zo werd 
hij zachtjes geleid naar het onbekende; en langzaamaan opende 
zich voor hem de weg, die hij wijselijk onwetend ging, zijn hart 
eenvoudig gericht op Christus.

Deze weg begint met wat Ignatius onverschilligheid noemt. Daar-
mee doelt hij niet op apathie, maar op innerlijke vrijheid en open-
heid voor Gods wil. Dit lijkt als twee druppels water op wat in 
improvisatie disponibilité heet. Geen passiviteit, maar actieve be-
schikbaarheid om datgene te doen waartoe God ons uitnodigt. De 

Probeer dit bijvoorbeeld eens de volgende keer dat je gebeld 
wordt (misschien wel hét moderne equivalent van de roepende 
menigte rondom Jezus). Neem eens tien seconden de tijd om be-
wust op te nemen (of juist niet op te nemen). Zodat je met volle 
belangstelling aanwezig kunt zijn voor iemand. 

Jezus was niet alleen in staat om zich te laten onderbreken, ook 
wist hij, vergelijkbaar met Abramović, zijn aandacht op benedic-
tijnse wijze vast te houden. Maar waardoor kwam het eigenlijk dat 
hij wist hoe te reageren en wanneer? 

Luister naar het leven
Jezus was niet zomaar wat aan het aanrommelen. Ik zou zeggen 
dat hij volop aan het improviseren was. Hij lijkt zonder aarzeling 
te weten wie te helpen en wat te zeggen. Het is alsof iemand hem 
influistert waarnaartoe te gaan.

Boeren in het westen van Amerika moesten zich vroeger soms 
met een touw vastknopen aan de deur van hun huis om er zeker 
van te zijn dat ze hun weg weer veilig terug wisten te vinden. Het 
kon namelijk maar zo zijn dat ze plotseling overvallen werden door 
sneeuwstormen die snel en hard toeslaan met extreme gevolgen. 
Vele boeren zijn doodgevroren in de sneeuwstormen doordat ze 
geen hand meer voor ogen zagen. Sommigen hebben zich nooit 
gerealiseerd dat ze slechts enkele meters van hun achterdeur ver-
wijderd waren. 

Het is makkelijk om de weg kwijt te raken in de voortdurende 
storm aan indrukken in ons en om ons heen. Misschien heb je ja 
gezegd tegen te veel dingen. En ben je nu aan het schipperen tus-
sen een vol en overvol leven. Veel mensen hebben een volgelopen 
agenda, maar een leeggelopen hart. Een groot netwerk, maar wei-
nig verbinding. Het kan soms voelen alsof het leven uit je vingers 
glipt en je grip verliest op het touw richting huis. 

Maar hoe weet je nu wanneer je je moet laten onderbreken en 
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speel met aandacht

Het moet ongetwijfeld heel moeilijk zijn geweest om te midden 
van deze troosteloosheid te blijven luisteren naar het leven. Maar 
Jezus laat zich niet gek maken. De dood is in zijn handen niks meer 
dan een middagdutje. Hij gaat met een kleine groep naar binnen, 
pakt de hand van het meisje en zegt: ‘Lieve schat, het is tijd om op te 
staan.’ Zoals een vader tegen zijn dochter op een zonnige morgen. 
Het leven waar hij aandachtig naar heeft geluisterd breekt door in 
het huis van Jaïrus. 

Geef haar maar een lekker ontbijtje, zegt Jezus, waarna hij weer 
vertrekt.

ignatiaanse onverschilligheid is de houding van een mens die zo 
vol vertrouwt op God, dat hij kan zeggen: God is het allerbeste wat 
mij kan overkomen, dus mijn enige verlangen bestaat erin Gods 
wil te doen. 

Innerlijke vrijheid klinkt mooi, maar net als kinderen hebben 
jij en ik allebei ons favoriete speelgoed. Die grote of kleine dingen 
waar je net wat meer aan gehecht bent dan je lief is. Die zaken die 
het werkelijk ‘spelen met aandacht’ in de weg zitten. Het is al een 
grote stap als je voor jezelf kunt toegeven dat die er zijn. De uitno-
diging van Ignatius is om deze los te laten om te kunnen groeien in 
onverschilligheid. 

Dan kun je namelijk onbevangen leren luisteren naar het leven 
en spelen met aandacht, zowel met wat er om je heen gebeurt als 
met wat er in je hart plaatsvindt. Ignatius beschrijft dit als ‘het zoe-
ken naar troost’ en ’troosteloosheid’. Troost gaat over dagelijkse er-
varingen waarbij je tot leven komt. Geloof, hoop en liefde voor jezelf 
en anderen groeien: een aanduiding dat je verder moet gaan in die 
richting. Troosteloosheid is het omgekeerde. Dat zijn de momenten 
waarop juist de verwarring groeit en je als het ware ineenkrimpt. Je 
neigt eerder tot wantrouwen, zonder hoop. Je bent op jezelf gericht. 

Jezus laat zien hoe hij in de situatie met Jaïrus vanuit onver-
schilligheid luistert naar het leven, troost wil vermenigvuldigen, en 
anderen aanmoedigt om hetzelfde te doen. Nog voor hij is uitge-
sproken met de vrouw die zojuist is genezen, komen enkele men-
sen vertellen dat het jonge meisje is gestorven. Jezus hoort dat, ter-
wijl hij nog in gesprek is. En hij moedigt Jaïrus aan om te blijven 
geloven, net zoals de vrouw. 

Jezus speelt letterlijk met aandacht. Hij komt aan bij het huis 
waar het een drukte van jewelste is. Professionele rouwdragers heb-
ben zich al verzameld rond het huis met veel geluid, mogelijk ook 
aangevuld met een fluit. Als hij hun vertelt dat het meisje slechts 
slaapt, wordt hij keihard uitgelachen. 



Net als een kind dat vol speelse verwondering om zich heen kijkt. 
Aandacht die je zou kunnen gaan oefenen met een ignatiaanse 
gebedsvorm die de jezuïet Nikolaas Sintobin helder uitlegt. Hij 
noemt deze eenvoudige vorm van bidden ook wel het levensgebed. 
Een gebed dat bestaat uit drie delen die je per deel kunt samenvat-
ten met één woord: dank, sorry, alstublieft. 

Het eerste en belangrijkste deel is danken. Terugblikken op die 
gebeurtenissen die je troost hebben gegeven. Wat in de afgelopen 
periode heeft je vreugde, ruimte, kracht, moed, rust, leven… gege-
ven? Neem de tijd om het in je hart te proeven en ervoor te danken. 
Die troost, hoe klein en onbeduidend ook, zegt iets over waar en 
hoe jij God ervaren hebt. Heb oog voor de kleine ritselingen. 

Pas daarna is het mogelijk om ook in vertrouwen sorry te zeg-
gen voor de troosteloosheid in je leven. Waar was je droevig, leeg, 
boos, zonder liefde? Wat heeft je juist weggetrokken van het leven, 
en dus van God? Word je bewust van de doodlopende wegen in je 
manieren van zijn en doen. Ook dit inzicht is genade, een geschenk 
van God. 

Je bewustwording van je weigering of onvermogen om ja te zeg-
gen tegen het leven en het ten volle aan te gaan, brengt je bij het 
laatste deel: alstublieft. Dat bestaat uit onze reactie op de aanwe-
zigheid en afwezigheid van God die we in ons leven hebben op-
gemerkt. Welk verlangen zou je willen aanbieden? En welke hulp-
vraag zou je willen stellen? 

Dit is een van de meest werkzame gebedsvormen om God op 
het spoor te komen in het dagelijks leven. Als je regelmatig vijf mi-
nuutjes neemt om biddend terug te blikken, kun je beschouwend 
in beweging komen: het leven leren proeven en aangaan, niet al-
leen in de stilte, maar in alle dingen. 

De vloer op  Ik weet nog goed dat ik met Inez, mijn vrouw, 
over de Zeedijk liep in Amsterdam. We hadden op dat moment 
een paar maanden verkering en we begonnen ons af te vragen of 
we daadwerkelijk het leven verder samen wilden delen. Wat een 
ongelofelijk spannende vraag was dat. Met name ik had ook zoveel 
vragen en twijfels – het is nogal niet wat om zo een keuze te ma-
ken. Kun je je voorstellen dat er dan allerlei stemmetjes in je hoofd 
tegen je aan lopen te kwetteren, terwijl je probeert te luisteren naar 
wat wijsheid is? 

Terwijl Inez en ik er samen over in gesprek zijn en rustig door-
lopen, komt er ineens een meisje op ons af rennen van achteren, ze 
rent ons voorbij, draait zich om en houdt ons staande. ‘Ja dit is heel 
raar, en ik doe dit normaal nooit, jullie zullen wel denken die is niet 
helemaal goed, maar ik moet echt even zeggen dat jullie echt heel 
erg goed bij elkaar passen, jullie moeten absoluut bij elkaar blijven, 
ik zie zoveel vreugde en geluk bij jullie!’ 

Wat dat meisje deed, dát is improvisatie. 
Ook wij mogen nu de vloer op om te gaan spelen. Met aandacht 

welteverstaan: de kunst om je te laten onderbreken, of je focus juist 
vast te houden en te ontdekken wat wanneer te doen, door te luiste-
ren naar het leven. Net zoals Jezus, die bewoog met onbekommer-
de belangstelling en zich liet leiden door liefdevolle oplettendheid. 

De Amerikaanse schrijver Frederick Buechner schrijft: 

Luister naar je leven. Heb oog voor zijn ondoorgrondelijke mys-
terie. Niet minder in de verveling en de pijn dan in de opwinding 
en de blijdschap: voel, proef, ruik je weg naar zijn heilige en ver-
borgen hart, want aan het einde blijken alle gebeurtenissen sleu-
telmomenten, en het leven zelf genade.
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