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 W E R E L D K L O O S T E R  

Boeddha zei: "Als jullie, leerlingen, je zorgvuldig inspannen, 

dan zal er niets zijn dat te moeilijk is om te realiseren." 

En ik voeg eraan toe: als een beoefenaar nonchalant wordt, 

zal het onmogelijk zijn om ook maar iets te realiseren.1 

Je zou kunnen zeggen dat ieder levend wezen elk moment zijn best doet om geluk te 
beleven, vervuld te zijn.  

Het verschil tussen gewone stervelingen en beoefenaars is dat de laatsten zich bewust zijn 
van de innerlijke aard van dit ingeboren motief. De eersten daarentegen laten zich keer op 
keer verblinden door externe verschijnselen en zodoende dobberen zij onbewust op 
submotieven, d.w.z. zij koersen op afgeleid en geconditioneerd materiaal dat aan het einde 
steeds weer tot dezelfde conclusie zal leiden: ik voel me nog steeds niet thuis, ik ben bang, 
verward, eenzaam, onvervuld, kwaad, afhankelijk - kortom: ik zoek nog steeds geluk.2 

Min of meer bewust zoekt hij of zij daarop weer aansluiting bij diezelfde ingeboren 
hartsintentie om gelukkig te zijn en maakt daar opnieuw zo goed mogelijk werk van - 
hopelijk iets wijzer en wezenlijker. 

Je best doen heeft dus te maken met de kwaliteit van "bewustheid": een goede bedoeling is 
nu eenmaal heel iets anders dan een grondige gelofte. 
En afgezien van de diepgang van je motief: het maakt een wereld van verschil of je je 
baseert op een aanwezig innerlijk vervullingspotentieel (dharma) óf vervulling probeert te 
vinden via oorzakelijke werking van allerlei condities (karma). 

Ik zou veel beter mijn best kunnen doen - hoor je regelmatig - als ik kon oefenen binnen 
kloosterverband; daar verloopt het proces veel makkelijker: 

 geen afleiding 
 goed gezelschap 
 rustige omgeving 

 structuur in het oefenen 
 eenvoud van condities 
 constantheid in processen 

Maar dat zijn natuurlijk niet de meest wezenlijke kenmerken van kloosterschap.  
Als deze redenen de basis zouden vormen voor intreden dan zou de monastieke traditie 
waarschijnlijk niet zo'n lang leven beschoren zijn geweest. 
Bovendien is gemak een bedrieglijke maatstaf: het lijkt zo wenselijk maar werkt in de 
praktijk vaak juist verzwakkend. Gemakzucht strookt niet met toewijding en inzet. 

                                          

1 Gery Wick: The book of Equanimity. Boston 2005, p. 273 
2 Tenzij je in de loop der tijd om welke reden dan ook hebt afgezien van gelukkig zijn; zolang je die mogelijkheid blijft afschrijven 
plaats je jezelf in een vacuum. 
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Essentieel criterium voor kloosterschap lijkt me het onvoorwaardelijke commitment met 
innerlijkheid - in de diepste, meest spirituele zin van het woord. 
"Intreden" is het aangaan van de vraag naar het mysterie dat we zijn. 

De hoogstpersoonlijke en heel bewuste keuze om die existentiële vraag op hartsniveau te 
volgen - defintief te kiezen voor oefenen - stelt ons in staat om ons gronddilemma "buiten-
binnen" (lichaam en geest, de Weg en de wereld) voorgoed op te heffen: het pijnlijke, 
onopgeloste dualisme in je hart wordt vervangen door de dagelijkse beleving van natuurlijke 
samenhang. Innerlijke oriëntatie en kwaliteit vormen vanzelf de basis van alle uiterlijke 
waarneming en functionaliteit. 

Het oefenproces maakt duidelijk dat we als persoon daadwerkelijk beschikken over zoiets als 
"een ware aard": een (vergeten) mens die we wezenlijk zijn. 
En zodra die mens het gezag (terug)krijgt, vindt de persoon zijn uiteindelijke bestemming, 
als expressiemedium van een voortdurend innerlijk bewogen worden. 

In het licht van deze wezenlijke visie helpt het inderdaad als ik besef dat de bewuste 
waarheidszoeker zich bevindt in een soort oefenomgeving, een dagelijks wereldklooster. 
Elke ruimte en situatie die ik meemaak vormt een van de talloze gangen en kamers van dit 
immense klooster, en eenieder die ik dag in dag uit tegenkom is mijn medebewoner, is een 
variant van mezelf. 

Natuurlijk is dit even wennen - maar dat geldt ook voor het leven in het algemeen, en des te 
pregnanter als het gaat om de realisatie van vervulling, om zelfverwerkelijking: ons oefenen 
is in feite niets anders dan wennen aan verlichting.3 
Want het grootste obstakel in ons ontwaken blijkt wantrouwen naar onvoorwaardelijkheid: 
we kunnen niet geloven in de ongeconditioneerdheid (het niet-veroorzaakt worden) van onze 
ware aard, in de wezenlijke goedheid en afheid van ons bestaan. 

Stiltij nu, als onderdeel van dit wereldklooster, fungeert qua opzet en structuur als een 
minimale, haast onzichtbare organisatie die iedere beoefenaar stimuleert om de wereld te 
zien en te hanteren als een klooster waar kloppendheid heerst.  
Dat wil zeggen: je wordt uitgenodigd om te beseffen en ervaren dat jouw bestaan een 
innerlijke werking en bedoeling heeft4 (ik word niet voor niets bewogen door geluksdrang, 
waarheidsliefde) en dat de wereld hiervoor een geschikte leeromgeving is.  
Ons stervelingschap is praktisch gezien één lange scholing in bewustwording, ontwaken. 

Natuurlijk biedt deze vrij vormloze insteek in eerste instantie weinig houvast. 
Maar ach, wat heeft de serieuze zoeker nog meer nodig om de oversteek te maken naar de 
andere oever dan: 

 stromend water (lijden) 
 een vlot (je oefenmethode) 
 krachtige motivatie (onderricht) 
 het vermogen om te roeien (lichaam, adem en geest om te oefenen). 

Gaandeweg ben je blij en geniet je van de lichtheid en ruimte, vrij van overbodige ballast. 
Met elke peddelslag doe je recht aan het Leven dat we zijn. 

Hoe kan ik deze tocht (de pelgrimage van mijn kloosterling zijn) nog concreter begrijpen? 

                                          

3 De wereldse variant van die uitspraak zou kunnen luiden: "Ons werken is leren uitdrukking geven aan innerlijke kwaliteit." 
4 In de Christelijke tradities heet dit "roeping" - wie gevoelig genoeg is kan de roep om innerlijke beleving als een echo horen in het 
eigen hart. 
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Welnu, op enig moment in je leven word je je ervan bewust hoe beperkt en geconditioneerd 
een exclusief uiterlijke oriëntatie en invulling van je bestaan feitelijk is. Je ziet en ervaart niet 
alleen het lijden in je en om je heen - conflict, behoefte, verwarring, onafheid, dwalen - maar 
je bent ook rijp genoeg om te zien dat jouw eigen "egoïsme" er de basis van vormt. Niet 
langer blijf je de schuld zoeken bij allerlei andere omstandigheden. 

Dus ga je op onderzoek naar innerlijke kwaliteit. Aanvankelijk via een biologisch en 
psychologisch optimaliseren van de persoonlijkheid. Daarna ga je investeren in het 
ontwikkelen van allerlei subtielere energetische vaardigheden en vermogens: creativiteit, 
passie, reizen, trance, droom, erotiek, magie, natuurbeleving, reizen, etc.  

Totdat ook dit tussengebied (het energielichaam)5 voldoende beleefd en uitgebaat is om te 
beseffen dat je nog steeds opereert binnen de marges van eigen conditionering, binnen de 
contouren van het ik-verhaal. Ook al die verfijnde energieprocessen worden gestuurd door 
subtiele karmische impulsen, als motivatoren van al mijn ondernemingen. 
Onze lijdensgang is veel aantrekkelijker en luxueuzer - veel moeilijker te ontmantelen - dan 
je ooit voor mogelijk hield. 

 
Van inzet naar overgave 

 Leerling:  Ik heb alles geprobeerd, alle hulp benut, alle  
  mogelijkheden aangeboord, alle storing en overbodigheid 
  losgelaten - ik ben ten einde raad. 
 Leraar:  Prima, dan kan het juiste Oefenen eindelijk beginnen. 
 

 
Langzaam ontstaat rust, realiteitszin, eerlijkheid: wat wil ik nu werkelijk, wat beweegt me 
écht? Bestaat er wel zoiets als waarheid? En zo ja, wat is het verschil tussen eigenliefde 
(egoïsme) en waarheidsliefde (verwerkelijking)? 

De serieuze onderzoeker gaat dan speuren naar een plek waar waarheid te vinden is: in 
boeken, in cursuscentra, in persoonlijke gesprekken. 
Zo ontvouwt zich vanzelf een steeds concreter perspectief en een steeds intenser verlangen. 
Totdat, na grondig onderzoek en in groot vertrouwen, de keuze wordt gemaakt om ergens 
daadwerkelijk te beginnen met oefenen. 

Daarmee wordt ons ontwaken actief: de veelsoortige blijken van verblinding waarmee je je 
eigen en andermans lichaam, adem en geest "mishandelt", ga je doorzien. 
Om te beginnen doe je dit als instromer, open en vrij je oriënterend. 
Vervolgens als beoefenaar, je engagerend, verantwoordelijkheden op je nemend, bereid om 
je te laten toetsen. 
En uiteindelijk, zodra de noodzaak van onvoorwaardelijkheid zich definitief aandient, als 
leerling, met hart en ziel je wijdend aan de Weg. 

Zo komen de twee polen, vraag en antwoord, bij elkaar: jij als vrager oriënteert je op het 
antwoord, en het onderricht als antwoord bespeurt in jou de vraag. 
Zonder een juiste, beschikbare begeleiding (in welke vorm dan ook: een boek, een inzicht, 
een gesprek, een leraar) zouden we nergens een ingang kunnen vinden naar verandering. 
We zouden de eigen notie van een bevrijdingsperspectief afdoen als verbeelding. Juist 
dankzij het contact met het onderricht gaan we leren, ontdekken, vertrouwen, etc. 

                                          

5 Ons bestaan kent drie gelaagdheden (of lichamen): het fysiek-zintuiglijke, het emotioneel-energetische en het mentaal-spirituele. 
In het Boeddhisme worden die drie aspecten genoemd: nirmanakaya (veranderingslichaam), sambhogakaya (lichtlichaam) en 
dharmakaya (waarheidslichaam). In Aikido heten ze: het zichtbare, het verborgene en het goddelijke. 
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Aan realisatie valt geen tijd te koppelen (snel of langzaam doen hier niet terzake). 
Maar gaandeweg verschuift je identiteit: was je voorheen vooral een dolende, nogal dwaze 
sterveling, nu weet je je in je hart een beoefenaar die bewuste keuzes maakt en nieuwe 
mogelijkheden beseft. 

De daadwerkelijke steun die je hierbij ontvangt bestaat uit: 

 eigen dagelijkse oefening (je cel) 
 regelmatige studie (je bibliotheek) 
 contact met je leraar (je abt) 
 samenwerking met anderen (je medebewoners)6 

Natuurlijk, zonder je best te doen gebeurt er helemaal niets: "Als de baas slaapt, slaapt 
iedereen" (Suzuki roshi). Dat geldt met name voor leerlingen: hun rijpheid wordt 
weerspiegeld in blijvende kwaliteiten als aandacht, plezier, beschikbaarheid, echtheid. 

Gevoed door een innerlijke bron van onvoorwaardelijke kracht, wijdt de leerling zich 
dagelijks aan oefening en studie, vervult zij haar taken belangeloos, werkt hij mee met 
klussen, waakt zij over alle processen, communiceert hij onbekommerd en direct, bedankt zij 
voor elke vorm van verdienste en verworvenheid, blijft hij vrij van alle bezits- en 
bevestigingsdrang. 

Oefenen is actief worden, niet langer slapen. 
En meditatie (zazen) is de eenvoudigste en intensiefste activiteit. 
Leerling zijn is dus een voorgoed actief worden, heel verfijnd en doelloos leergierig, in alles 
geactiveerd door het Leven zelf. Hoe bewuster je wordt, hoe beter je je best doet.  
Dat maakt deel uit van ons transformatieproces en gaat helemaal vanzelf: het oefenen 
brengt ons volledig tot leven, zó volledig, dat de ik-gedachte geen aanleiding meer vindt om 
te spoken. 

Zo bezien en zo beleefd, vormt het wereldklooster waarin we oefenen geen gesloten systeem 
maar een open terrein waar geleerd en geleefd kan worden, in diepgang en hartelijkheid. 
Dankzij de "ommuurde" monastieke context geeft dit kloosterbestaan ons juist de 
gelegenheid om onszelf te ontsluiten. 7 

Dit is een oud en bekend gegeven in alle spirituele tradities: om je te kunnen openen moet je 
je eerst terugtrekken (intentie), vervolgens kun je je verenigen met al wat je ontmoet 
(expressie). "Van de markt naar de berg; van de berg naar de markt." 

Herken je deze visie, pas die dan toe - dag op dag, stap voor stap. 
Je kunt je terugtrekken waar nodig, en je kunt tevoorschijntreden waar mogelijk. 
Zo kunnen we vredig genieten van niets nodig hebben - omdat alles er al is. 

 
Je kunt Het niet bereiken. 

Je kunt Het wél missen. 
 

 
                                          

6 De gezamenlijke trainingen (weektraingen, retraites etc.) vormen steeds een combinatie van deze vier elementen. 
7 Het woord "klooster" is, net als "kluizenaar" en "clausule", etymologisch afgeleid van het Latijnse "claudere" (afbakenen, 
begrenzen) dat Indogermaans verwant is met "sluiten". Deze kloosterplek erkent de begrenzing (geslotenheid) van mijn wereldlijk 
bestaan; dit vormt het begin van mijn geopend worden. 


