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Het zenleven van Rudy Koetsier
In deze rubriek wordt aan de hand van vijf vaste vragen iemand geportretteerd die mediteert op de Noorder
Poort of in één van de landelijke groepen. Dit keer Rudy Koetsier, 46 jaar, uit Zwolle. Hij werkt in de ICT en
mediteert sinds 2000.

Wat bracht je ertoe om zen te gaan
beoefenen?
Ik had lang geleden, aan het eind van mijn tienerjaren,
wel eens iets gelezen over zen. Het sprak me aan, al
vind ik het moeilijk om te zeggen waar ik precies
door geraakt werd. Toen ik net was terugverhuisd
naar Zwolle, zag ik een aankondiging van een lezing
over zen in het wijkcentrum van mijn nieuwe buurt.
Dat vond ik een prima gelegenheid om dat
wijkcentrum eens van binnen te zien én iets meer
over zen te horen. Die lezing werd gehouden door
Ben Oosterman en het was eigenlijk een vrij kort
verhaal, maar met de uitnodiging om eens op een
dinsdagavond naar zijn meditatie-avond te komen.
Dat heb ik dus gedaan.
Waar en bij wie mediteer je?
Ik heb dus altijd in de meditatiegroep in Zwolle
gezeten, door alle wisselingen heen. Die werd eerst
geleid door Ben Oosterman, en toen die overleed is
de groep een tijdje geleid door Ans van Gurp met
nog twee anderen, en de laatste vijf jaar door
Myoshin Zeitler en Myoko Sint. Toen ik eraan begon had ik met mezelf afgesproken dat ik
het tot de zomervakantie zou doen, maar aan het eind van de zomervakantie bleek ik het
echt te missen en keek ik ernaar uit dat het weer zou beginnen. Dat is denk ik de reden dat
je het volhoudt, dat je merkt dat je het mist als je het niet doet. Al is het moeilijk uit te
leggen wat ik dan mis. Het is in elk geval fijn om in een groep te mediteren; het kan ook in je
eentje maar in een groep is echt fijner.
Wie (of wat) beschouw je als je leraren?
Er zijn wel mensen die ik als voorbeeld beschouw, en één daarvan is zeker mijn vader. Dat is
een man die heel rustig en evenwichtig is, alles van alle kanten bekijkt. Een ander voorbeeld?
1

Nummer5
Voorjaar 2018

Dat vind ik moeilijk, hoor. Ik zoek het niet in andere mensen en heb dus ook eigenlijk geen
leraren nodig.
Welk boeddhistisch begrip spreekt je het meest aan?
Dat vind ik ook een moeilijke vraag. Compassie vind ik een mooi begrip; dat zou ik ook
zeker willen ontwikkelen.
Hoe ziet jouw zenleven eruit? Hoe werkt je zen-beoefening door in je dagelijks
leven?
Die meditatie-avond is voor mij altijd een moment waarop ik tot rust kan komen. Ook
brengt het me ertoe om wat meer van een afstand naar mijn reacties te kijken en die soms
bij te sturen. Bijvoorbeeld als ik in de file sta. Dan kan ik even kwaad worden op al die
andere mensen die me in de weg staan, maar dan zie ik meteen hoe onzinnig dat is: zij staan
óók in de file, net als ik. En dan verdwijnt die kwaadheid en kan ik verder rustig in mijn auto
zitten tot ik weer verder kan.
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