
 
 

 

Hieronder vindt u enkele passages uit het boek  
van Ton Kamphof;  

 
Thich Nhat Hanh. Mededogen is zonder grenzen -  

Zijn visie en zijn leven. 
 

Deventer: Uitgeverij Ankh-Hermes 

 

Hart van mededogen. 
 

'Als we pijn en ellende zien, zijn we geraakt, soms diep geraakt. Als we 

mensen zien lijden willen we iets doen, we willen helpen, hen nabij zijn. 

Dat is spontaan mededogen. Het is het hart dat spreekt. Soms kunnen of 

willen we de pijn en de ellende niet zien. Omdat we het er niet meer bij 

kunnen hebben. Omdat we wellicht afkeer voelen. Het is te veel, te 

pijnlijk, we voelen ons onmachtig. We gaan dicht en wenden ons af. Wat 

is er dan aan de hand? Is ons hart niet groot of sterk genoeg? Moeten of 

willen we het teveel alleen dragen? Moeten we altijd open zijn? ............... 

 

Mededogen is, volgens Thich Nhat Hanh, de innerlijke houding, de intentie 

en het vermogen om lijden te verlichten en te transformeren en verdriet 

te verzachten. ................. 

 

Mededogen is meer dan aardig zijn en aardig doen. Mededogen is de 

kracht en de openheid van het hart. Mededogen uit zich in de impuls om 

iets te doen voor een ander en raakt tegelijk aan een diepere laag. Het is 

een kenmerk van onze ware aard, de Boeddhanatuur, het is een kenmerk 

van Zijn. ................ 

 

Om mededogend naar een ander te kunnen zijn, moet je eerst 

mededogend naar jezelf kunnen zijn. Mededogen is hartscontact met 

jezelf en met de ander. ‘Ken jezelf’ is de eerste beoefening van de liefde, 

zegt Thay. Dat betekent stap voor stap vrij worden van je eigen pijn, je 

angst, je wrok, je kortzichtigheid of bevangenheid. Het is het pad van 



 
 

 

steeds vrijer worden in het duistere, bevroren en destructieve gebied 

binnen jezelf. Op dit pad willen we de pijn en ook onze lelijke gewoonten 

niet meer verdoezelen of ontvluchten. Ieder weet van zichzelf welke dat 

zijn. Aan ons wordt gevraagd die onder ogen te zien en met mildheid te 

onderzoeken. Dan ontstaat meer ruimte, vrijheid en kracht. Vrijheid 

verwerven is dus die donkere kant en die pijn zien als iets dat er is en ons 

er niet meer zo door laten bepalen. We leren die kant in waarheid te zien 

en leren zien welke omstandigheden daartoe hebben bijgedragen. Hoe 

meer we daartoe in staat zijn, hoe meer we het ook kunnen omarmen. Als 

we zo’n houding naar onszelf hebben ontwikkeld, kunnen we pas goed de 

pijn en de vervormingen bij de ander zien en die met een open hart 

ontmoeten. Dat proces vraagt beoefening. Beoefening van aandacht, de 

kunst te kunnen stoppen en in het moment te zijn. Het vraagt om dat wat 

zich aandient waar te willen hebben en onze bewegingen rondom de pijn 

waar te nemen. We hebben wellicht de neiging van de pijn weg te gaan, 

in afschuw te reageren of met snelle oplossingen te komen. Het vraagt 

concentratie en standvastigheid – en de realisatie dat er niet alleen pijn 

en lijden is - om daar dan toch bij te blijven. In de mate waarin je dat 

kunt, wordt je hart groter en ruimer. ‘Maak je hart groot!’, zegt Thay. Dat 

doe je door goed te kijken, eerst naar je eigen pijn en woede, door te 

begrijpen en te kunnen vergeven: jezelf en de ander. Ons hart kan zo 

ruim worden als het boeddhahart dat bij alles aanwezig is, dat doorziet en 

begrijpt en met duizend armen omarmt.' .................... 

 

Leven in aandacht 

 

'Aandacht is het richtsnoer voor een bevrijd leven. Leven-in-aandacht is 

het leidend beginsel op het bewustzijnspad. Het pad van waarachtig en 

ten volle leven! Aandacht, ‘mindfulness’ in het Engels, is de kern van het 

onderricht van Thich Nhat Hanh. Het is een eenvoudig beginsel dat vele 

lagen kent en in vele situaties zijn werking kan hebben. In ons individuele 

leven, in relaties, in de grote maatschappelijke kwesties. Aandacht brengt 



 
 

 

je dichter bij jezelf, bij anderen, bij het leven, bij het absolute. Bij waar 

het echt om gaat. Aandacht is het vermogen in het nu te zijn. Wanneer 

we in contact zijn met het heden komt er meer rust, helderheid en 

stabiliteit in ons. Het staat tegenover leven in verwarring en afleiding, het 

geeft vrijheid. Het geeft ons meesterschap over onszelf. Het geeft ons een 

perspectief om stress te overwinnen....... 

 

Aanwezigheid 

In aandacht zijn betekent echt aanwezig zijn met alles erop en eraan, met 

alles wat er is. Aanwezig bij jezelf, bij de mooie en vreugdevolle dingen en 

ook bij de pijnlijke en lastige dingen. In gezelschap is dat: aanwezig bij de 

ander zijn. Niet subtiel teruggetrokken of altijd enigszins op je hoede en 

afwachtend, niet je hand overspelend en alsmaar aan het woord. Of 

onderhuids voortdurend bezig met de vraag: ‘hoe kom ik over, zie ik er 

wel goed uit, ben ik wel interessant genoeg?’ We kunnen onbevangen 

aanwezig zijn bij de ander als we vrij en onbevangen aanwezig kunnen 

zijn bij onszelf. Echt aanwezig zijn is een hele kunst, er helemaal zijn in 

vrijheid en openheid. Niet bezet door verleden of toekomst. Niet bezet 

door zorgelijkheid of haast. Onze aanwezigheid, jouw aanwezigheid is het 

kostbaarste dat we kunnen geven, aan onszelf, onze dierbaren, aan de 

wereld........ 

 

Echt contact 

Aandacht hebben betekent echt contact hebben. Met onszelf, met de 

ander, met het leven. Als iemand echt contact met jou heeft, als iemand 

jou echt begrijpt, in hoe het nu is, misschien in je pijn en moeite, in je 

streven en diepste verlangen, dan ervaar je iets bijzonders. Echt verstaan 

worden maakt gelukkig. Het is een cadeau. Andersom geldt hetzelfde. 

Echt contact met een ander vraagt om de kunst van het luisteren, van het 

diep luisteren, de kunst om het verhaal van een ander vanuit die ander 

proberen te begrijpen en aan te voelen. Als dat gebeurt, gebeurt er iets 

prachtigs. 



 
 

 

Veel mensen stellen zichzelf de vraag: ‘hoe maak ik echt contact, hoe 

raak ik verbonden, hoe doe ik dat?’ Het begint met contact met jezelf, 

zien en voelen wat er bij jezelf speelt. Je eigen onrust zien, je onrust 

verwelkomen en omarmen: ‘hallo onrust, ik ken jou!’. Je gevoel voor 

schoonheid zien, van je gevoel voor schoonheid genieten. Contact maken 

met je pijn, je pijn in de ogen zien, je pijn omarmen. Je levenslust zien, je 

levenslust omarmen en ervan genieten. Je woede zien, de gevechten die 

je in je hoofd voert: erkennen dat ze er zijn, ze leren doorzien, ze 

omarmen. Je verlangen zien, je verlangen proeven en omhelzen. Je liefde 

zien, je liefde toelaten en omarmen. Het gaat erom àlles in ogenschouw te 

nemen. Dat vraagt moed en een groot hart.' ..... 

 


