
 

 

 

 
 
 
 
 
 

N i e u w s b r i e f   m e i   2 0 0 2  

 

 

WAAR JE JE OOK BEVINDT, VERLICHTING IS AANWEZIG 

door Shunryu Suzuki Roshi 
 
Wij hebben een term, shosoku, die iets aangeeft van het gevoel dat je krijgt als je een brief van thuis 
ontvangt. Zelfs zonder de feitelijke situatie te kunnen waarnemen kom je iets te weten over thuis, over wat 
de mensen er doen, of welke bloemen in bloei staan. Dat is shosoku. Nu beschikken we weliswaar niet 
over daadwerkelijk geschreven berichten uit de wereld van leegte, maar we beschikken over enige 
aanwijzingen of suggesties over wat zich afspeelt in die wereld - en je zou kunnen zeggen dat dit 
verlichting is. Als je een pruimebloesem ziet of als je het geluid hoort van een steentje dat tegen bamboe 
ketst, dan is dat een brief uit de wereld van leegte. 
 
Naast de wereld die we kunnen beschrijven is er een andere wereld. Alle beschrijvingen van de 
werkelijkheid zijn gebrekkige manieren om de wereld van leegte uit te drukken. Maar we hechten ons aan 
de beschrijvingen en denken dat zij de werkelijkheid uitmaken. Dat is een vergissing, want wat beschreven 
wordt is niet de feitelijke werkelijkheid, en als je denkt dat het werkelijk is, dan maak je er een eigen idee 
van. Dat idee schep je zelf. 
 
In de natuur zelf is er een schoonheid die schoonheid overschrijdt. Als je er een onderdeel van waarneemt 
denk je misschien dat de ene rots hierheen verplaatst moet worden, en dat de andere rots daarheen 
verplaatst moet worden, en dat dit de tuin compleet zal maken. Maar als je het ding zelf ziet zoals het is 
met een weidsere geest, dan is er geen aanleiding om iets te doen. 
 
Het ding zelf is leegte, maar omdat je er iets aan toevoegt, bederf je de feitelijke werkelijkheid. Wanneer je 
zit in shikantaza [lett.: enkel zitten], laat je dan niet storen door geluiden en ga niet aan de slag met je 
denkende geest. Met andere woorden, ga niet uit van de zintuigen of van het denken, en neem alleen 
maar de brief uit de wereld van leegte in ontvangst. 
 
 

 
 
 

[Bron: “Wherever You Are, Enlightenment Is There” door Shunryu Suzuki Roshi. In: De Shambhala Sun, Mei 2002.] 
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ORGANISATIE 

STICHTING 
Zen Centrum Prajna is per 23 april 2002 officieel tot stichting verklaard. Het statutaire doel luidt: “het 
bevorderen van zelfverwerkelijking op basis van de Zenboeddhistische traditie”. 
Van de stuurgroep hebben twee leden zitting genomen in het bestuur: Mia Smeets (voorzitter) en Hub 
Spronck (secretaris/penningmeester). De nieuwe stichtingsvorm maakt het o.a. mogelijk om formele 
kwesties (contracten, verzekeringen, betalingen, etc.) verantwoord af te handelen. 
Stichtingsadres: Termileslaan 81, 6229 VS  MAASTRICHT, tel. 043-3610994 (Hub Spronck). 
TENAAMSTELLING BANKREKENING: ABN-AMRO banknr. 41 03 13 181 t.n.v. Zen Centrum Prajna. 
 
ZENDO 
De oefenruimte is, getuige de positieve reacties van bezoekers en deelnemers, heel sfeervol: veel ruimte, 
lichtende kleuren en warm, krachtig hout. Een indruk ervan geeft de interieur-link op de website (via 
“oefenruimte”). Zoals de foto op voorgaande pagina laat zien, beschikt de zendo nu over een prachtig 
beeld van de Boeddha Amoghasiddhi ("Onfeilbaar Succes"). 
Het ligt in de bedoeling om voor komend najaar de inrichting zoveel mogelijk af te ronden: keuken, 
doucheruimte en verwarming moeten nog worden aangepakt. Met name het laatste item is voorwerp van 
aandacht, ook al omdat de huidige verwarming (“kanon”) niet echt geschikt is. 
 
ROOSTER 
De basistraining op woensdagavond lijkt te voldoen aan een behoefte. De training bestaat naast het 
reguliere zitten uit uiteenlopende oefenvormen waarin aandacht, ontspanning, vertrouwen, directheid etc. 
centraal staan - niet als therapeutische instrumenten, maar als stimulans om hartskwaliteit te realiseren, 
mede ook met het oog op dagelijkse oefening thuis. 
Van de donderdagavond wordt - in tegenstelling tot de zondagochtend - weinig gebruik gemaakt. Het is de 
vraag of dit een specifieke reden heeft (koopavond bijv.). Mocht dit zo zijn, laat dat dan a.u.b. weten. 
 
ZOMERSCHOOL 
Van vrijdag 23 augustus (10.00 uur) tot en met zondag 25 augustus (20.00 uur) zal er een zomerschool 
(sesshin - intensieve training) plaatsvinden in de zendo. Dat betekent een permanent verblijf in de 
oefenruimte, met overnachting, eten, etc. Neem een slaapzak mee en overige essentiële spullen voor een 
driedaags verblijf (slippers bijv.). De kosten bedragen € 40,- voor de 3 dagen. Het dagrooster - van 5.00 
uur tot 22.00 uur - wordt gevuld met zazen (zit-meditatie), kinhin (loopmeditatie), buigingen/oefeningen, 
vraag en antwoord, en sutrazang. Tussendoor is er gelegenheid tot individueel onderhoud. 
Ook voor nieuwe mensen kan dit een leerzame mogelijkheid zijn, alleen al vanwege de ervaring dat de 
praktijk van het zitten heel anders verloopt dan de ideeën die je erover kunt hebben. Het levend moment is 
altijd wonderlijker en diepgaander dan elk tijdsidee en/of zelfbeeld. 
 

 

 
Voor verdere informatie en achtergronden:  w w w . p r a j n a . n l  

 
Indien toezending van deze nieuwsbrief niet gewenst is, 

 volstaat een berichtje naar onderstaand adres. 
 
 
 
 

w w w . p r a j n a . n l  z e n @ i n a i . n l 
Gilles Doyenstraat 38 6217 PA  MAASTRICHT +31 (0)43 3438426 


