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Het licht naar binnen keren1 

Suzuki-roshi’s vertaling van het gedicht van Tozan2 waarin deze zijn verlichtingservaring uitdrukt, luidt als volgt: 
 

Probeer niet de objectieve wereld te zien. 
Jij die als object beleefd kan worden verschilt wezenlijk van jij zelf. 
Ik ga mijn eigen weg en ik ontmoet mezelf: het omvat àl wat ik ontmoet. 
Ik ben niet iets dat ik kan zien als een object. 
Wanneer je het zelf dat alles omvat begrijpt, ben je waarachtig je Zelf. 

 
Dit gedicht is zo oud, en toch is het nog steeds actueel voor ons omdat het uitdrukking geeft aan Dharma-waarheid.  
In ons leven van alledag zien we de dingen alsof ze buiten onszelf zijn. Het voelt heel normaal dat je de dingen zo ziet 
omdat je ervaring van subject en object stevig gevestigd is en zichzelf in stand houdt. Dit is het resultaat van onze 
opvoeding, onze onwetendheid. Men heeft ons vanaf de geboorte geleerd de werkelijkheid op deze manier te ervaren. 
Maar zolang deze oriëntatie stand houdt, zolang jij dualistisch leeft en denkt, ben je feitelijk afgescheiden van de 
werkelijkheid en lijd je dus ook. Je bewustwording vindt plaats wanneer je de objectieve wereld ziet en je beseft dat dit 
deel uitmaakt van jezelf. Het zingen van de vogels, de bomen, de heuvels, de wind, de hemel - het maakt allemaal deel 
uit van jezelf. Dit is het realiseren van de waarheid: jij als subject beseft dat het object niets anders is dan jijzelf. 
 
In meditatie spoor je je eigen lichtbron op - dat is wat je doet. Aangezien er geen uiterlijke wereld is, is er enkel de hele 
wereld, de heelheid, binnen jezelf. Dat is de lichtbron. Hoe kun je de hemel waarnemen als je niet deel uitmaakt van de 
hemel? Hoe zou je liefde kunnen voelen als je niet zou delen in liefde? Hoe kun je schoonheid ervaren als je niet 
schoonheid zelf bent? Daarom zei een leraar ooit dat wat er ook gebeurt van ochtend tot avond - zien, horen, lachen, 
huilen, blij of boos - de uiteindelijke vraag is “Wie is deze persoon?”. Deze persoon is niets anders dan onze 
oorspronkelijke geest, het grote Zelf, dat op al die verschillende manieren functioneert. 
 
Dit lichaam is het fysieke zelf en als het fysieke zelf sterft, kunnen we niet zien, niet horen, onze voeten kunnen niet 
rennen, onze handen kunnen niet grijpen. Maar onze oorspronkelijke geest is er nog steeds. En die oorspronkelijke 
geest is juist degene die al die tijd heeft gezien, heeft gehoord, heeft gelachen of gehuild. Maar je gelooft me nog steeds 
niet. Wàt de Dharma ook zegt, je vindt het moeilijk te geloven. Hoe komt dat, denk je? Misschien is het belangrijkste 
antwoord: omdat wij de Dharma benaderen met onze dualistische, denkende geest. Maar de Dharma is niet zomaar een 
onderwerp om over na te denken. Het is iets dat je moet ervaren, moet kennen. Daarom heeft Zen gedurende vele 
eeuwen en millennia zelfs manieren ontwikkeld om ons te helpen de Dharma te leren kennen, om het natuurlijke licht 
van onze oorspronkelijke geest te kennen en te ervaren. 
 

\ 
                                                        
1 Toespraak van Jakusho Kwong-roshi, een leerling van Shunryu Suzuki, gepubliceerd op de website van Sonoma Mountain Zen Center. 
2 De Chinese zenleraar Dongshan Liangjie [Japans: Tozan Ryokai], 807-869, een van de grondleggers van de Soto-school. 



 
 

 
Indien toezending van deze nieuwsbrief niet gewenst is, 
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De weg van Zen: een verfijningsproces 

“In elk minuscuul gebeuren verfijnd de bron zien schijnen, 
stralend zonder onderscheid, in één vlekkeloze tint.  

Je moet je naar binnen wenden, dan zal de bron zich openbaren.” 
 

Uit: T. D. Leighton: Vruchtbare Leegte; de stille verlichting van zenmeester Hongzhi. Altamira-Becht 2002. 

 
Als sterveling hebben we de neiging ons van alles wijs te maken. Wanneer het om onszelf gaat nemen we het niet zo 
nauw, we kijken door de gewoontebril van belangen naar ons leven. Sterfelijkheid, eenzaamheid, onzekerheid, conflict 
en verwarring: deze kanten van het bestaan zijn te pijnlijk of te ver weg om naar te kijken. We beschouwen zulke vormen 
van lijden niet als “werkelijk” en vermijden een bewuste omgang ermee. Zo houden we het oneigenlijk en ondermijnend 
dualisme in stand tussen een zelfgeschapen, klein, behoeftig ik (het ego,  onze persoonlijkheid) en een altijd aanwezig, 
diep uitnodigend potentieel (ons ware zelf, onze “boeddha-natuur”). 
 
Wie deze vervreemdende situatie herkent, beseft dat het vruchtbaarder is om de volledige werkelijkheid te leren kennen 
dan om te proberen stukjes ervan naar de eigen hand te zetten. Je krijgt dan geleidelijk oog voor de bedoeling van leven 
en sterven, oog voor gemeenschappelijke menselijke vermogens (tolerantie, vriendelijkheid, samenwerking, respect) en 
oog voor achterliggende wetmatigheden van lichaam, adem en geest. Er blijkt een wezenlijk verschil tussen fluctuerend 
geconditioneerd plezier en duurzame innerlijke kwaliteit van leven. 
 
Deze spoorloze Weg - “het pad van de vogels” - beoefenen is een proces van verfijning: van grove aannames naar 
heldere feitelijkheid, van oppervlakkige behoeftigheid naar blijvende vervulling, van neurotisch denken naar open 
aandacht schenken, van eigenbelang naar mededogen, van isolement naar samenhang, van moeite naar gemak.  
Zen beoefenen is dagelijks wennen aan verlichting: ruimte, echtheid, vertrouwen - natuurlijk en spontaan levend, 
anoniem en onvoorwaardelijk thuis in het wonderlijke zelf dat jij bent: Dharma (“waarheid”). 
 

Waarheid stroomt van binnenuit, zachte voeling: een. 
Waarheid vult alle vorm, lichte ruimte: een. 
Waarheid zingt in overgave, warm geheim: een. 

Ad van Dun 
 
 
Bestuurlijk 

• Er staan ons de komende tijd flink wat klussen te wachten in de zendo: entreehal (deuren en stijlen verven), 
verwarming, douche (verven en inrichten), keuken en spreekhok (verven en inrichten), kasten aanleggen, etc.  
Hilde Hendriks (tel. 043-6014593) heeft zich bereid verklaard om als bestuurslid de functie gebouwbeheer te gaan 
coördineren: werkzaamheden, reiniging, onderhoud. Een van haar eerste activiteiten zal zijn het inventariseren van 
de beschikbare hulp onder de deelnemers. We hebben veel hulp nodig bij het efficiënt afronden van de inrichting 
van de zendo, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van deze prachtige ruimte. Neem alsjeblieft zo snel 
mogelijk contact op met Hilde om te laten weten of en hoe jij kunt bijdragen, hetzij in tijd, hetzij in vaardigheden, 
hetzij in materialen of financieel of anderszins. 
 

• Het bestuur wil graag weten in hoeverre een bijeenkomst van alle deelnemers gewenst is. Heb je behoefte aan zo’n 
algemene vergadering (op incidentele of regelmatige basis) en zo ja wanneer of in welke frequentie? Alle wensen en 
ideeën en suggesties zijn heel welkom bij voorzitter Mia Smeets (0032-87785400), penningmeester/secretaris Hub 
Spronck (043-3610994) of bestuurslid Hilde Hendriks (043-6014593). 
 

• ZOMERSCHOOL 
Van vrijdag 23 augustus (10.00 uur) tot en met zondag 25 augustus (20.00 uur) wordt de zomerschool (sesshin) 
gehouden. Dat betekent een unieke gelegenheid tot intensieve training, met een permanent verblijf in de zendo 
(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, incl. voeding. Het dagrooster - van 5.00 uur tot 21.00 
uur - bestaat uit zazen (zit-meditatie), kinhin (loopmeditatie), buigingen/oefeningen, klankwerk, vraag en antwoord, 
teksten, etc. Tevens is er ruimte voor individuele gesprekken. Je kunt je opgeven bij Ad (043-3438426). 


