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Ieder van ons doet in zijn leven ervaring op. In die zin zijn we allemaal leerling. Maar de stap om 
leerling te zijn gaat verder. Het betekent dat je jouw leven gaat wijden aan leren en groeien. Dat 
wordt als het ware een primair doel in je leven. Dat houdt nogal wat in. 
 
Het betekent in de eerste plaats datje alle ervaringen die je overkomen, ziet als leerervaringen, zowel 
plezierige als onplezierige. Als je goed kijkt zijn die ervaringen daar niet helemaal toevallig, jij (of als 
je klein bent je ouders) hebt een aandeel in het teweegbrengen van die ervaringen. Sommige 
ervaringen creëer je helemaal zelf, door beslissingen die je al dan niet doordacht neemt, of vroeger 
hebt genomen. Andere gebeurtenissen lijken schijnbaar toevallig op je pad te komen, maar als je 
goed kijkt heb je daar toch meestal ook een aandeel in. Maar zelfs als dat niet zo zou zijn: je hebt 
altijd een keuze in hoe je op die gebeurtenissen reageert: met hoop of verslagenheid, met triomf 
of met dankbaarheid, met optimisme of pessimisme. Het verschil tussen een optimist en een 
pessimist zie je als het mistig is- De optimist zegt: hij klaart vast wel weer op-die-mist, de 
pessimist zegt: wat een pest-die-mist. En zo is het met alles. Je reactie kleurt de ervaring van de 
gebeurtenis. Een echte leerling zegt: het leven geeft me wat ik nodig heb, het zoet maar ook het 
zuur. Alles is een goede leerervaring. De mensen die op mijn weg komen zijn mijn leermeesters, 
met name degenen met wie ik moeite heb (wat is het in mij dat moeite heeft?). 
 
In de tweede plaats betekent leerling zijn dat je een open geest hebt. We zitten allemaal stikvol 
denkbeelden: opvattingen over hoe het leven in elkaar zit of hoort te zitten. Dit doet me denken 
aan een zenanekdote: 
 

Een geleerde zenstudent kwam bij een groot zenmeester, die bekend stond als de grootste van 
zijn tijd. Hij wilde van deze meester leerling worden, maar de meester stond niet iedereen toe 
om zomaar leerling te worden, daarvoor was zijn onderricht en zijn tijd te kostbaar. Maar na 
veel soebatten kreeg de student wel een gesprek. Om maar indruk te maken op de meester, en 
een plaats in zijn klas te bemachtigen, stak hij een lang verhaal af waarin hij beschreef wat hij 
allemaal bestudeerd en geleerd had, en hoeveel retraites hij wel niet had gedaan. De meester 
intussen schonk zichzelf een kop thee in, en toen de kop vol was ging hij door met schenken, 
waarbij de thee over de tafel stroomde. De leerling stopte midden in een zin en riep verbijsterd: 
'Meester, wat doet u nou?' Waarop de meester zei: 'Men kan geen thee schenken in een volle 
kop.' 

 
En zo is het maar net. Om echt te leren moeten we bereid zijn om onze geest leeg te maken en 
alles wat we geleerd hebben tussen haakjes te zetten. Aan het begin van een drie- of vierdaagse 
cursus zeg ik wel eens: 'Ik hoop dat ik jullie iets kan leren wat haaks staat op watje al weet - anders heb je 
niet veel aan deze cursus. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar het zou wel fijn zijn als je me kon horen. 
Daarom verzoek ik jullie vanavond, als jullie naar bed gaan, je opvattingen op je nachtkastje te leggen, en ze 
daar te laten liggen tot je weer naar huis gaat. Vergeet ze dan niet, anders moeten ze weer nagestuurd morden 
en dat is allemaal gedoe.' 
 
In de derde plaats vraagt leerling-zijn om voortdurende zelfobservatie en diepgaand zelfonderzoek. 
Dat lijkt simpel, en dat is het ook, maar toch is het niet altijd makkelijk. Het vraagt van je dat je 
bereid bent alles in jezelf onder ogen te zien, ook de zaken in jezelf die je niet bevallen (pijn, 
verdriet, angst, onaangename karaktertrekjes). Het vraagt ook van je datje de volledige 
verantwoordelijkheid neemt voor je gedachten, gevoelens en daden. Je kunt niet een ander of de 
omstandigheden de schuld geven (zie ook het eerste punt hierboven) - dat wil zeggen: je kunt het 
wel doen, maar dan leer je er niets van. Verder is het van belang dat je jezelf niet veroordeelt. 



Omgekeerd is het van belang dat je volledig ja zegt tegen alles wat je van jezelf ontdekt. Je hoeft 
het niet leuk te vinden, maar je dient het wel te omarmen, voor je het desgewenst kunt 
veranderen. Overigens kun je natuurlijk ook heel verassende en leuke dingen in jezelf ontdekken 
(vergeet dan niet dat ook te waarderen en te vieren). 
 
In de vierde plaats vraagt leerling-zijn van je datje openstaat voor feedback van anderen. Heb 
belangstelling voor wat anderen je over jezelf te zeggen hebben, zelfs als dat onaangenaam is of 
een oordeel inhoudt. Er zit altijd wel iets in dat van belang is voor jezelf. Feedback is te zien als 
geestelijk voedsel, en net als voedsel: je proeft het, je kauwt het, slikt het door, verteert het, en 
dan pas (soms dagen of maanden later) scheid je uit wat je niet kunt gebruiken. Feedback vraagt 
van je dus dat je luistert, en niet direct reageert (je kunt niet goed luisteren als je direct reageert). 
Natuurlijk kun je deze vier principes niet continu toepassen-je wilt ook nog gewoon leven. Maar 
als je ervoor kiest leerling te zijn, dan moet je daar toch wel iedere dag enige aandacht en tijd aan 
wijden. Daarom vraagt leerling zijn discipline - niet in de zin van plicht, maar in de zin van je 
herinneren watje ook alweer gekozen had, en dan weten datje bovenstaande principes in praktijk 
wilt brengen. Leerling zijn is een reis die doorgaat tot de dood erop volgt; een reis van duizenden 
stappen die begint met de eerste stap: je ertoe verbinden om een leven te leiden als leerling. Zet 
die stap na zorgvuldige overweging, want hij gaat j e hele leven beïnvloeden. 


