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Het proeven der dingen 
 
Je kunt de geladen stilte bijna voelen, wanneer ontdekt wordt dat de wijn op is, of - 
in de vertaling van vandaag - er niet eens blijkt te zijn. Wat nu? Zonder wijn geen 
feest. Koortsachtig overleg volgt. Een beetje achteraf, want de gasten horen dit niet 
te weten. Maria, de moeder van Jezus, ziet mogelijkheden. Zij ziet wat voor anderen 
nog verborgen is. Alsof ze al geleerd heeft om achter de dingen te kijken. In water 
méér te zien dan we gewoonlijk zien. De een kijkt vanuit angst en zoekt houvast, een 
ander kijkt vanuit vertrouwen – zoekt God in alle dingen, en vindt het onverwachte. 
Wat opent de blik waardoor iemand voorbij verwachtingen en patronen kan kijken, en 
mogelijkheden ziet? 
 De kunst van het kijken, het horen, het proeven voorbij de vanzelfsprekend–
heden begint bij het onderkennen dat dit een kunst is, dat het niet helemaal gewoon 
is om met zoveel aandacht en openheid te kijken, te horen, te proeven. Ton van der 
Stap beschrijft die verandering van blikrichting mooi in dat stukje over het klein 
kruiskruid. Het stilstaan en niet voorbij lopen, en dan inzoomen. Een docent van de 
opleiding die ik momenteel volg, vertelde over een training die hij eens gaf aan 
studenten van Nijenrode, de Business Universiteit aan de Vecht. Vanuit de 
waarneming dat deze studenten geleerd werd om snel, bij de tijd, scherp, altijd 
innoverend, voortdurend in beweging te zijn, én het besef dat die houding niet altijd 
effectief hoefde te zijn, was de bedoeling van die training om de studenten te leren 
vertragen (Marten Bos, Coaching en diversiteit, Houten 2010 p. 81 ev). Dat 
vertragen bleek alles behalve eenvoudig. Want vertragen is niet hetzelfde als luieren 
of achterover hangen. Daar was waarschijnlijk genoeg ervaring in aanwezig. Veeleer 
ging het die docent om deze aanstormende managers tot verdieping te brengen, ze 
contact te laten maken met diepere gevoelens en daardoor ook met hun 
opdrachtgevers. Vertragen bleek ongemakkelijk, want zo in strijd met al het andere 
dat geleerd werd. Maar vertragen bleek ook iets op te leveren: iets van intensiteit en 
betere afstemming. Want verlaging van het tempo en stilstaan bij wat ontmoetingen 
of taken werkelijk in je teweeg brengen creëert een ander contact met jezelf en de 
ander, en geeft zo onverwachte kansen.  

Vertragen is net als meditatie of yoga een van de vele manieren om de 
zappende en hollende mens een beetje te temperen. Lezen in boeken van Ton van 
der Stap levert mij iets vergelijkbaars op omdat hij met rust en aandacht de dingen 
van de wereld bekijkt en zich verwondert. Het is een vorm van ‘proeven’ zoals hij 
schrijft en beschrijft. Geen snelle etiketten, maar de dingen eerst eens bekijken, 
ruiken, wegen, tot je nemen, ze proeven op wat ze aan elementen bevatten om ze je 
vervolgens te laten smaken, precies zoals ze smaken. Toen ik jaren geleden een 
mindfullness-training volgde, was de eerste opdracht om zo een rozijntje te 
benaderen.  Dat was bepaald een belevenis. De subtiele registratie van hoe ogen, 
handen, speekselklieren, en lippen  samenwerken om vooral te willen verorberen. En 
dan jezelf nog even beheersen, stilzetten, vertragen om te ontdekken dat je 
smaakpapillen vooruitlopen op het eigenlijke proeven. Pas daarna volgt het opeten, 
waarbij het proeven smaken wordt als de sensaties in belevingen worden omgezet. 

Ton van der Stap proeft woorden en de werking van taal. Hij tast de beleving 
van die combinatie van letters af en proeft de rinse appelstroop als het ware al 
vóórdat hij er een hap van genomen heeft. Al in de woordklanken schuilen de eerste 
sensaties. Dat blijkt ook steeds weer tijdens verkiezingscampagnes waarin de werking 
van woorden niet genoeg onderschat kan worden: het ‘yes we can’ van Obama werd 
een mantra die alle obstakels verpulverde. Zoals de klanken van kopvoddentax een 



scherpte hebben die op geheel andere manier zijn uitwerking had.  Een goede vloek 
moet veel o’s in zich hebben, las ik eens.  

Zoals Ton van der Stap de taal bejegent, benadert hij ook de natuur, zoals de 
tweede tekst laat horen. Met aandacht beziet hij het klein kruiskruid, en bemerkt zijn 
eigen verwondering om dit zien. Want het was er toch altijd al, en eigenlijk is het van 
geen grote bijzonderheid dat gras. Toch wordt hij het opeens gewaar. Hij is stil blijven 
staan, heeft zijn blikrichting veranderd, heeft ingezoomd en daar ergens gebeurde 
iets wat hij ontmoeting noemt. Van der Stap zegt dat ‘de verrassing in de 
ontmoeting schuilt, niet zozeer in de dingen zelf’. Ontmoeting is een woord dat wij 
meestal met menselijk contact in verband brengen, niet zozeer met de natuur. Maar 
maakt het eigenlijk wat uit? Is de manier waarop je de dingen om je heen proeft, 
letters of bloemen, niet te verbinden met hoe je met mensen kan omgaan? Is de 
vraag niet welke houding je aanneemt tot alles wat buiten je is?  

Diezelfde docent waar ik in het begin over sprak, leerde me dat ontmoeting 
niet kan plaatsvinden wanneer je een ander in een hokje stopt, voorzien van een  
etiket dat je zelf hebt beschreven. Wanneer je dus van de ander een object maakt. 
Dé profiterende allochtonen, dé graaiende bankier, dé conservatieve katholiek in 
plaats van de ander in al zijn eigenheid, als subject te zien en zo te benaderen. Dat 
veronderstelt dat je je eigen vooroordelen en je voorraadje etiketten moet 
onderzoeken, om te zien welke opspelen en wellicht een ontmoeting belemmeren. 
Ontmoeting vraagt iets van twee kanten, maar begint onvermijdelijk bij jezelf. Het 
vraagt jezelf open te stellen, ontvankelijk te maken voor wat buiten je is. Om vooral 
jezelf te zijn en niet het plaatje waarvan je denkt dat anderen dat verwachten. Dus 
een heleboel automatismen te achterwege laten. Maar ook je veilige positie waarin je 
jezelf zekerheid en houvast geeft. Ontmoeten heeft ook iets van je toevertrouwen. 
Het brengt me de gelassenheit van Eckhart in herinnering waar vorige week over 
gesproken werd: het jezelf ‘laten’  is ook een ‘mogelijk maken’. Dat geldt de 
ontmoeting met mensen maar net zozeer als de ontmoeting met zaken als rinse 
appelstroop. Zien wat er te zien valt, zonder vooraf ingegeven beperkingen. 

‘De verrassing schuilt in de ontmoeting, niet zozeer in de dingen zelf.’ In het 
verhaal van Johannes over de bruiloft te Kana vertellen de dingen hun eigen verhaal. 
Voor wie horen wil, proeven eigenlijk. De dingen zijn niet wat ze zijn, de mensen 
trouwens ook niet. Eerst is er dat water dat wijn wordt. De bedienden proeven 
opeens iets anders. Water ondergaat een transformatie. Wordt wijn. Wat gewoon en 
alledaags lijkt, blijkt bij nadere beschouwing rijk aan smaak en betekenis. Jezus laat 
de mensen iets anders proeven. Een oud teken gebeurt opnieuw; water uit de rots 
(Num. 20) is hier wijn geworden. En het gaat er werkelijk niet om of en hoe dat 
gebeurde: de betekenis is gelegen in de ontmoeting. In ogen die geopend worden, 
Jezus die zich laat zien, laat proeven en smaken als de beste wijn. Het zou mooi zijn 
als we zo kunnen waarnemen, gericht op de kwaliteit en de schoonheid van mensen 
en dingen. Dat we ze betekenisvol laten zijn, en onszelf openen voor de goddelijke 
rijkdom die in alles verscholen ligt. Soms krijg je het zomaar aangereikt.  
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Gelezen: twee stukjes tekst van Ton van der Stap uit Bewaard verleden en uit Een 
Japanse tuin. En Joh. 2, 1-11 
 


