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BEZIELD OEFENEN

De term "oefenen" is in Zen een cruciaal begrip, getuige het gezegde "Alles wat je tegenkomt is voedsel 
voor oefening". Normaal gesproken wordt oefenen geassocieerd met je best doen om iets te ontwikkelen, 
een vaardigheid, een kunst, een eigenschap: je iets eigen maken dus. Maar als Zen alleen maar 
geïnteresseerd is in wat ons juist al steeds het meest eigen is, namelijk onze ware aard of boeddhanatuur, 
puur bewustzijn - hoe valt oefenen dan nog te begrijpen? 

Laten we provisorisch, maar op grond van ervaring, twee zelven onderscheiden: een klein zelf en 
een groot zelf. Onze ware aard is het grote zelf: ons potentieel aan kwaliteiten als echtheid, kracht, 
helderheid, vertrouwen, inzet, etc. Het kleine zelf is het geheel van eigenschappen, vaardigheden, 
neigingen en condities dat wij persoon of ego noemen. Oefenen begint wanneer je ervaart of beseft dat je 
niet toekomt aan je potentieel en dat je vastzit in kleinheid: verward, afhankelijk, onrustig, etc. Dat is het 
startpunt: bewustwording van eigen (en van algemeen menselijk) lijden. Daarmee is visie geboren. 

Maar visie alleen is niet in staat om de incomplete identiteit van het kleine zelf te doorbreken. Echt 
vrij en hartelijk en verbonden leven kan alleen vanuit een duurzaam verbonden zijn met de grote, verfijnde, 
altijd aanwezige werkelijkheid van je ware aard. De Weg bewandelen behelst daarom niets minder dan 
een concreet verwerkelijken (actualiseren) van het grote zelf - onze Boeddhanatuur of Leegte of Dharma. 
En dat is oefenen in feite: uitdrukking geven aan onze altijd aanwezige ware aard. 

 
Zelfverwerkelijking - realisatie van onze ware aard - is de specifieke doelstelling van Prajna: "De stichting 
heeft ten doel het bevorderen van zelfverwerkelijking op basis van de Zenboeddhistische traditie." 
Om blijvend toe te komen aan dit diepste potentieel beschikken we over drie leervormen: 

1. eigen oefening   = dagelijks zitten thuis; studie van leraren, achtergronden e.d. 
2. individueel overleg  = vertrouwelijk overleggen over vragen of ervaringen 
3. gezamenlijke oefening  = je inspiratie en inzet delen met anderen 

 
Thuis zitten, temidden van alle besoignes, is geen geringe zaak. Het nodigt je uit (of zo je wilt: dwingt je) 
om ál je kwaliteiten aan te boren, teneinde totale verinnerlijking en alledaagse functionaliteit heel direct en 
op een organische manier te kunnen integreren. Uiteindelijk is dat ook de intentie vanwaaruit een boeddha 
of bodhisattva opereert: eenheid van het absolute (onvoorwaardelijkheid, potentieel, achtergrond, leegte) 
en het tijdelijke (zintuiglijkheid, condities, voorgrond, vorm). 

Voor een zichzelf als geconditioneerde sterveling ervarend "ik" is dat even wennen. Het is niet zo 
gemakkelijk om een plaats te geven aan de vele uiteenlopende processen die zich dagelijks aandienen 
(ons karmisch arsenaal aan ideeën, emoties, behoeften, vermogens, drijfveren). Daarom bestaan er van 
oudsher allerlei manieren om dat materiaal in een min of meer beschermde omgeving op te lossen. Denk 
aan kloosters, kluizenaars, pelgrimages, leraren, boeken, geloftes, rituelen. Er is een oud, universeel beeld 
voor dit proces: je wordt je bewust van je vragen via de wereld (lijden), dan trek je je terug uit de wereld, en 
uiteindelijk keer je gelouterd terug in de wereld. In Zen termen: "Eerst zijn bomen bomen, daarna zijn 
bomen niet langer bomen, uiteindelijk zijn bomen echt bomen". 

 
Om een indruk te geven van het tijdloze karakter en de alomvattende investering die hiermee gemoeid is, 
volgt hier een standaardtypering van het oefenproces voor een leerling die een klassieke discipline wil 
volgen als bijvoorbeeld krijgskunst of calligrafie of theeceremonie: "Na 10 jaar sta je aan het begin, na 20 
jaar ben je op weg, na 30 jaar heb je een vermoeden." En je hoeft het onderricht van de oude Zen 
meesters er maar op na te lezen [zie publicatie "De Grote Kwestie" of "stamboom" op de Prajna-website], 
dan zal snel duidelijk worden dat de Weg niet iets is dat je tussen de bedrijven door even afhandelt. 

Dat brengt ons dus, altijd weer opnieuw, op motivatie. Oefenen - belichaming van boeddhaschap - 
kan niet anders dan ons uiterst dierbaar zijn en een centrale betekenis innemen in het leven. Het hart 
wordt niet voor niets "het wensvervullend juweel" genoemd. Dus verdient het een vaste plek en tijd in ons 
normale patroon van bezigheden. Dat is de basis: thuis oefenen, in anonieme onvoorwaardelijkheid. 

Zolang nu die anonimiteit van thuis oefenen niet volledig vanzelfsprekend en vervullend en tijdloos 
voelt, zul je vanzelf aanvullend materiaal (informatie, inspiratie) zoeken. Concreet kan dit betekenen dat je 



 

 
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 @ p r a j n a . n l 

Gilles Doyenstraat 38 6217 PA  MAASTRICHT +31 (0)43 3438426 

af en toe persoonlijk overlegt met iemand die jij vertrouwt, en dat je gebruik maakt van langduriger 
oefenmogelijkheden (maandelijkse intensieve training bijv.) ter toetsing en verdieping en verfijning van je 
dagelijkse oefening. Soms lijkt dat laatste een hele stap, maar het feitelijke deelnemen aan zo'n retraite of 
sesshin (maandelijkse intensieve training, zomer- of winterschool) maakt je al snel duidelijk dat alle ideeën 
over moeite en gemak heel vluchtig zijn in het licht van de directe beleving, hier en nu. In werkelijkheid 
schenkt zo'n ervaring juist moed en vertrouwen, en toenemend inzicht. 

 
Kwaliteit van oefenen komt het meest concreet naar voren in de zorgvuldigheid en betrokkenheid waarmee 
je jouw deelname vorm geeft. Dus wees open, leergierig en aanwezig. Oefen en studeer zoveel mogelijk 
en als je naar de training komt (ruim op tijd), neem dan je oefenspullen mee: zitkussentje of bankje zijn 
voorhanden in de zendo, maar daarnaast heb je een schootdoek nodig (geen slabbertje of slaapzak, maar 
een mooie doek of plaid), een soetraboekje (zolang je als nieuweling de drie teksten nog niet van buiten 
kent) en eventueel slippers (die je desgewenst in de zendo kunt laten staan). Ook regelmatige verzorging 
van de maandelijkse donatie is een vanzelfsprekende blijk van bewuste verbondenheid. 

 
Bezield oefenen is de Grote Kwestie (ik?) serieus nemen, weten wat belangrijk is. Als gevolg van dit besef 
kies je gemotiveerd voor de Weg. Op dit intieme niveau is er geen speling of reserve: onvoorwaardelijk 
jezelf zijn. Leven luistert nauw, we kunnen niets voor lief nemen - maar waarom zou je ook? 

 
Ad van Dun 

 

ORGANISATORISCH 

TWEEDE LEZING 
De lezing van 31 januari trok het maximum aantal bezoekers. Omdat veel aanvragen bij gebrek aan plaats 
niet gehonoreerd konden worden, geeft Ad op 11 april om 20:00 uur een tweede lezing, getiteld "Zen: 
wijsheid in de praktijk". Adres: boekhandel La Nouvel' Vie, Bredestraat 24 in Maastricht. Entree € 2,50, te 
betalen bij de ingang. Vooraf een plaats reserveren via La Nouvel’ Vie, 043-3215703. 

ZOMERSCHOOL 
Hierbij alvast de zomerschool data: vrijdag 1 aug. 08:00 uur tot en met zondag 3 aug. 20:00 uur. 

INNERLIJK AIKIDO 
Vanaf 8 februari verzorgt Ad voor Aikidoschool Tendo elke zaterdag van 08:00 tot 10:00 uur trainingen 
Innerlijk Aikido (zie www.inai.nl). Daarbij zijn de principes van aikido (houdings- en bewegingskwaliteit) het 
vertrekpunt, de technieken sluiten daarop aan. Je bent welkom voor een proefles of voor deelname. 

UITSLAG ENQUÊTE 
De antwoorden op de enquête van januari j.l. geven een algemene tevredenheid en betrokkenheid aan. 
Geen aanleiding dus tot grootscheepse renovatie. Tevens is gebleken dat de twee nieuwe initiatieven, 
ontmoetingsmiddag en studieavond, beide door vrijwel iedereen als wenselijk of zinvol ervaren worden.  
 
§ De studieavond vormt een geschikte gelegenheid om via uitwisseling met anderen je ervaringen 

en inzichten te verdiepen. Tijdstip: elke dinsdagavond om 19:30 uur.  
§ De ontmoetingsmiddag zal steeds aan het begin van het nieuwe jaar gepland worden. 

JAAROVERZICHT 2002 
Het financieel jaaroverzicht over 2001 en 2002 ligt ter inzage in de zendo. Op verzoek kan het overzicht 
ook worden toegezonden. 
 
Tenslotte: de verhuizing c.q. verkoop van het kloostercomplex is voorjaar 2004 gepland. Tot die tijd is er 
gelegenheid een oplossing te vinden voor onze zendo. 


