
 

 

 

 

 

 I K V O R M I N G  

Deshan’s laatste aanmoediging voor de monniken luidde: 

“Ontwaken uit de droom, en dan dit ontwaken overschrijden - wat is er verder nog?” 

Na deze woorden stierf hij in meditatiehouding.1 

De beoefenaar als kleine ik manifesteert zich in twee extreme gedaanten: 

1. profiteur: te weinig doen, neiging om te denken dat het genoeg is 
2. uitslover: te veel doen, neiging om te denken dat het te weinig is 

Maar de werkelijkheid van het leven zélf luistert veel nauwer. 
Elk moment stroomt onze ware aard uit het centrum, het leven treft ons midden in de roos. 

Het is een dwaze onderneming te proberen een ik daaraan toe te voegen. 
Waarom zou je binnen dit wonderlijk geheel een ik veronderstellen of construeren? 
In feite is het een teken van armoe: het mechanisme van ikvorming geeft aan dat het leven 
onvoldoende voelt.  

Er leeft het besef van onvervuldheid, van onduidelijkheid, van onvrijheid. 
Maar in plaats van de vraag ernaar in onszelf te stellen ("wat beweegt mij werkelijk?") gaan 
we allerlei vervangende bewegingen maken in een door ons gecultiveerde "wereld". 

Dat heet "drukte". 

Bewogen door bevestiging, vooruitzichten en bevrediging laat je je in deze wereld vangen 
door de drie lokvogels van conditionering: 

1. anderen 
2. tijd 
3. lichaam 

Zet dit eens af tegen een bewuste beleving van innerlijke kwaliteit. 
Meteen als je dit besef wekt - echtheid, voeling, intentie, bezieling - zijn alle uiterlijke 
condities lang niet meer zo bepalend, want je voelt dat jijzelf meer bent dan een object in de 
wereld. Er leeft iets diepers en vormlozers in ons dat je "onvoorwaardelijkheid" kunt noemen. 

Tijdens de trainingen kun je dit actief onderzoeken en bevragen. 
Vaak wordt daar maar gebrekkig gebruik van gemaakt of zijn mensen terughoudend of 
bedeesd om hun gevoel te uiten. Je zou aannemen dat "geen vragen" een goed teken is en 
dat dit duidt op een vervulde staat - ideaal gezien zou het dit betekenen. 

                                          

1 Cleary, Thomas & Cleary J.C. (vert.): The Blue Cliff Record (Hekigan Roku). Boston 1992, p. 569 
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Maar een werkelijk einde aan alle (behoeftige2) vragen - en dus de natuurlijke, definitief 
vervulde staat - heeft een veel vrediger en vreugdevoller karakter. 
Zolang dit niet zo voelt is er alle reden tot onderzoeken, bevragen, wakker worden. 
Jezelf tonen en leren uiten is een belangrijk aspect van het oefenproces, en het is een teken 
van ernst of rijpheid als je dit doet zonder al te veel ik-gedoe. 

Waaraan kun je jouw eigen definitieve, natuurlijke manier van leven herkennen? 

 je leeft van binnen naar buiten, innerlijkheid is de basis voor uiterlijkheid 
 wijsheid is dierbaarder dan moraal, je kijkt door regels heen naar bedoeling 
 je voelt een zuivere, liefdevolle verbondenheid met leraren en onderricht 3 
 het gezag van mysterie is krachtiger en uitnodigender dan al het kenbare 
 er heerst een groot vertrouwen in de wezenlijke goedheid van alles 
 ontspanning en verfijning geven elk moment kwaliteit aan je beleving 
 het zou vreemd voelen als er een einde komt aan je best doen 
 sterven maakt wezenlijk deel uit van volledig verwerkelijkt leven 

 
 

Zhaozhou vroeg aan Nanquan: 

"Waar gingen de meesters van weleer heen toen ze stierven?" 

Nanquan antwoordde: 

"Hoe serieus wil je dit weten?" 4 
 

 

Heersende vervulling - niet veroorzaakt - is de bedoeling van jouw hele bestaan. 
Dit is wat alle oefenen beoogt, dit is de Weg bewandelen. 
Dit is wat alle spirituele tradities je vertellen. 
Hiervan kun je je bewust worden. 

We zijn niet gewend aan de concreetheid van innerlijk materiaal: het wordt al gauw afgedaan 
als psychologie, stemming, een persoonlijke tik. Ons ik-gevoel is helemaal ingesteld op 
funktioneren in de wereld. Kijk maar eens hoe onzinnig jouw ik-gedoe gaat voelen als je 
ervaart dat er geen wereld is, als er geen omgevingsfactoren meer zijn voor houvast. 

Het oefenen krijgt zijn volle werking op hetzelfde moment dat je daadwerkelijk een einde wilt 
maken aan egoïsme. Dan start je diepste motief, je laatste intentie. 
De echte beoefenaar beseft dit en verzamelt alle moed om deze klus te klaren. 
Want makkelijk is het niet, om jezelf eerlijk tegen het licht te houden - zó constant en 
diepgaand, dat er geen zelf meer te bekennen is. 

Je zult de dwaasheid van ikvorming snel gaan inzien. 
Dan besef je: de dwaas leeft verblind door een waas van illusies. En de wijze was eenzelfde 
dwaas die zich helder bewust werd hiervan. Daardoor zijn alle sluiers losgelaten. 
Het hart wordt gevoed door waarheidsliefde, en het licht ervan is heilzaam en voedzaam. 

 
                                          

2 In de loop van het oefenproces verandert de aard van onze vragen. Aanvankelijk starten we vanuit persoonlijke behoeftigheid en zijn onze vragen vooral 

karmisch van aard: bestrijden van wat niet klopt. Gaandeweg kantelt de intentie van karma naar Dharma: de vragen worden diep menselijke expressie van 

kloppendheid, van interesse, verbondenheid, verfijning, mysterie. Er is een einde aan egoïsme ("het einde van de Weg"), er is geen einde aan waarheid. 
3 Stekelvarken vroeg: "Is vertrouwen hebben in je leraar belangrijk voor de oefeningen?" "Van levensbelang," zei Raaf. Stekelvarken vroeg: "Kan dat geen 

problemen geven?" "Oneindig veel," antwoordde Raaf." (Robert Aitken: Fabels van Zen-meester Raaf. Den Haag 2003, p. 100) 
4 Wick, Gerry Shishin: Book of Equanimity; illuminating classic Zen koans. Boston 2005, p. 33 


