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DE GROTE KWEST IE
De Zenboeddhistische traditie wordt gekenmerkt door onorthodoxe methoden en door een directe,
onvoorwaardelijke visie. Leraren gebruiken elk geschikt middel om belangstellenden en beoefenaars te
doen ontwaken uit hun levenslange sluimer. De diepgewortelde en subtiele conditioneringen die ons
stervelingen dagelijks beperken en binden moeten grondig worden aangepakt. De Zen weg stimuleert een
krachtige, persoonlijke opstelling die elke toetsing kan doorstaan, in dienst van bewustwording.

Boven de poort van een van de tempels die de Japanse Zen leraar Dogen (1200-1253) bouwde, liet hij
schilderen: “Wie zich niet met de dood bezighoudt, heeft hier niets te zoeken.” Zen is een existentiële weg
waarin Boeddha’s bevrijdingservaring uiterst serieus wordt genomen en heel concreet is blijven leven.
Het was Boeddha zelf die ons daartoe aanspoorde, getuige zijn laatste woorden voordat hij heenging:
“Al het geconditioneerde is onbestendig - wees je hiervan bewust, en doe je uiterste best.”

Bodhidharma (gest. 532), de Indisch-Chinese leraar die als grondlegger van Zen wordt beschouwd,
formuleerde de volgende vier uitgangspunten van Zen als volgt:

· onderricht overstijgt reguliere methodes
· onafhankelijk zijn van geschriften
· rechtstreeks verwijzen naar het menselijk hart
· verwezenlijken van je eigen aard

Dit vormt de grondslag van een traditie die tot op de dag van vandaag ieder mens in staat stelt zijn ware
aard te realiseren en oog te krijgen voor de werkelijke bedoeling van het leven. Dit motief staat vanouds
bekend als “de grote kwestie”. Zie ter illustratie onderstaande fragmenten. De bronvermeldingen verwijzen
naar http://www.prajna.nl/bronnen.htm.

Dongshan vroeg een monnik: “Wat is de meest ellendige conditie in de wereld?”
De monnik zei: “De hel is het meest ellendige.”
Dongshan zei: “Nee. Het meest ellendige is deze monnikspij te dragen zonder notie van de grote kwestie.”
[Spring 46]

Yunju betrad de oefenzaal om de monniken toe te spreken. “Jullie hier, die aan deze onderneming
begonnen zijn, jullie hebben slechts negen-tiende van de weg afgelegd. Als jullie iets meer bezieling
toonden, dan zouden jullie als monniken niet je hele leven aan het pelgrimeren blijven. Een oude wijze
heeft gezegd: ‘Wanneer je de verantwoordelijkheid van de grote kwestie op je neemt, dan moet je op de
top van de hoogste berg gaan staan en lopen over de bodem van de diepste zee. Dan pas zul je de
vastbeslotenheid van een leerling bezitten.’ “ [Spring 56; Heritage 212]

Dayang bezocht zijn opvolger Qingpou die ziek te bed lag. Hij zei tegen Qingpou: “Het lichaam is een
illusie en binnen die illusie worden alle dingen afgehandeld. Als deze illusie er niet was zou de grote
kwestie geen plek hebben vanwaaruit hij kan worden aangegaan. Is de grote kwestie eenmaal aangegaan,
dan zie je dat het een illusie is.” [Heritage 364]

Furong sprak: “Op dit ogenblik kan de Boeddha jou niet helpen, de Dharma kan jou niet helpen, de
stamhouders kunnen jou niet helpen, alle leraren op de hele wereld kunnen jou niet helpen, ik kan jou niet
helpen en de hellevorst kan jou niet helpen. Je moet deze kwestie nu definitief regelen! Als je het nu
afhandelt, kan de Boeddha het jou niet afnemen, de Dharma kan het jou niet afnenemen, de stamhouders
kunnen het jou niet afnemen, alle leraren ter wereld kunnen het jou niet afnemen en de hellevorst kan het
jou niet afnemen. Laat het horen! Wat is de les van dit ene ogenblik? Begrijp je? Volgend jaar zal er een
nieuwe scheut groeien. De irritante lentewind houdt nooit op.” [Heritage 386]

http://www.prajna.nl/bronnen.htm.


Huangbo onderrichtte: “Hoe willen jullie ooit inzicht verwerven? Daar is
inzet voor nodig. Het is niet gemakkelijk. Zolang je alleen maar wat kleren
draagt en voedsel eet, is je hele leven vergeefs. Mensen met een heldere
blik zullen je uitlachen, en uiteindelijk zul je aan de kant gezet worden door
de gewone mensen. Brengt het je dichter bij de oplossing van de grote
kwestie als je wijd en zijd op zoek gaat? Begrijp je dit, dan begrijp je het -
zo niet, dan vertrek van hier! Let goed op jezelf!” [Heritage 122]

Toen Xiangyan Guishan opzocht, zei deze laatste: “Ik heb gehoord dat je
bij mijn overleden meester Baizhang bent geweest. Je kon tien
antwoorden geven op elke vraag en honderd antwoorden op elke tien
vragen. Dit was te danken aan je hoge intelligentie en aan het
onderscheidingsvernogen en de helderheid van je verstand, maar dat is
allemaal slechts oorzaak van leven en sterven. Zeg me eens in één keer:
wat was jouw gezicht vóórdat je ouders waren geboren?”
Xiangyan stond met de mond vol tanden, ging terug naar zijn kamer en
zocht in alle boeken naar een antwoord. Maar vergeefs, en hij zuchtte: “De

afbeelding van een brood kan de honger niet stillen.”
Hierop vroeg hij Guishan herhaaldelijk om uitleg, maar deze zei: “Als ik het je nu vertel, zul je me later
vervloeken. Wát ik je ook zeg, het zal altijd van mij zijn en nooit van jouzelf.”
Teleurgesteld verbrandde Xiangyan al zijn boeken, en zei tot zichzelf: “In dit leven zal ik de Boeddha-
dharma niet meer bestuderen. Ik word gewoon een rondtrekkende bedelmonnik en laat de grote kwestie
maar rusten.”
In tranen verliet hij Guishan en ging op reis. Onderweg kwam hij langs de ruïnes van meester Nanyang’s
klooster en hij besloot op die plek te blijven.
Op een dag, toen Xiangyan gras aan het verzamelen was, raapte hij een stukje tegel op en toen hij het
wegwierp, raakte het een bamboetwijg. Bij het geluid hiervan ervoer hij rechtstreeks verlichting.
Na terugkeer in zijn hut nam hij een bad, brandde wierook en maakte een buiging in de richting van
meester Guishan, terwijl hij zei: “O eerwaarde meester, uw mededogen overtreft zelfs dat van mijn ouders.
Als u toentertijd een verklaring had gegeven, hoe had ik dit dan kunnen ervaren?” [Lu Kuan I 129; Heritage 172]

De fundamentele methode van Zen is, net als in alle andere spirituele tradities, een heel eenvoudige en
uiterst directe: stilte. De ervaring van stilte - niet afwezigheid van geluid, maar gestilde behoeftigheid -
vormt de essentie van meditatie. Stilte is de onloochenbare en onvervormde expressie en toets van onze
ware, vervulde aard. Het doel van meditatie is niet iets te bereiken, maar enkel volledig jezelf te zijn.

“Zwijgen is de grootste welsprekendheid” zegt Ramana Maharshi 1, de grote Vedanta leraar uit het Zuid-
Indiase Tiruvannamalai. De 12e eeuwse Chinese Zen leraar Hongzhi 2 verwoordt het op een haast
identieke wijze in zijn gedicht Richtlijn voor Stille Verlichting: “Alleen stilte is soevereine welsprekendheid.”
En eenzelfde waardering voor en toepassing van stilte vindt men in alle christelijke en niet-christelijke
mystieke stromingen en kloostergemeenschappen. De waardering voor stilte heeft te maken met besef dat
het zichtbare bestaan (zintuiglijkheid) niet zaligmakend is en dat de essentie van ons bestaan (bezieling,
doelbesef, kwaliteit) gelegen is aan de binnenzijde, en niet ergens buiten onszelf te vinden is.

De Weg (spiritualiteit, zelfverwerkelijking, bewustwording) is een universele, tijdloze opdracht, die elke dag
aan de orde is, in alles wat we denken en doen. Er is geen omweg en geen afkorting voor dit pad, ondanks
moderne tendensen om aangepaste, “makkelijker” procedures te ontwerpen. Uiteindelijk is de Weg voor
ieder mens gelijk: de stilte in, zelfstandigheid, innerlijke kracht, duurzame vervulling van binnen uit.

Wij zijn van oorsprong geestelijke wezens, velden van bewustzijn, bezielde krachtbronnen, doordrongen
van en verbonden met en gevoed door universele werkelijkheid (of “leegte”, of “God”). Zolang de integratie
van periferie (de wereld) en centrum (het Zelf) niet heeft plaatsgevonden, blijven buitenkant en binnenkant
gescheiden domeinen en lijkt egoïsme legitiem. Wie harmonisch wil omgaan met alle wereldse processen
(lichaam, werk, relaties), gaat vanzelf op zoek naar een helder inzicht in universele wetmatigheden,
gebaseerd op een eigen, persoonlijke ervaring: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf”. Zen meester Bankei
geeft ons hierbij zijn zegen: “Ik zorg er hier voor, dat mensen van begin af aan absoluut alleen staan, met
hun ogen helemaal open, zodat ze zich kunnen bewegen door het hele universum.” [Bankei 133]
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1 Saraswathi, S.: Talks with Sri Ramana Maharshi. Tiruvannamalai 1994 (9e)
2 Leighton, T. D.: Vruchtbare Leegte; De stille verlichting van zenmeester Hongzhi. Altamira-Becht 2002.



ORGANISATORISCH

NIEUWE ZENDO
Stadsplek
per 1 september hebben we een nieuwe oefenruimte gevonden, in de wijk Bosscherveld te Maastricht,
adres: Fort Willemweg 28, 6219 PB Maastricht.
De nieuwe zendo is gelegen op de eerste verdieping, boven pianobedrijf Schetters.

Buitenplek
op 18 juli vindt er een eerste bijeenkomst plaats van deelnemers die te kennen hebben gegeven te willen
bijdragen aan het realiseren van een Zen klooster, als “definitieve” oefen-, woon- en werkplek.

SEMINAR (3 LEZINGEN)
Op 3 maandagavonden 6, 13 en 20 september, van 20:00 tot 22:30 uur, zal Ad een seminar verzorgen in
boekhandel La Nouvel’ Vie met als thema: de 3-voudige Zen visie.

maandag 6 sept: PRAJNA - wijsheid
maandag 13 sept: SAMADHI - oefening
maandag 20 sept: SHILA - gedrag

Bodhidharma, de grondlegger van Zen, formuleerde de “drievoudige oefening” (wijsheid, meditatie, en juist
handelen) als medicijn tegen de drie “vergiftigingen” (waan, woede en wens) die door Boeddha waren
gediagnostiseerd. Gedurende de drie avonden zal worden onderzocht hoe heilzaam deze visie is.

Inschrijving geldt voor het gehele seminar en vindt vooraf plaats via La Nouvel’ Vie, Bredestraat 24-a01,
6211 HC Maastricht, tel. 043-3215703, email la.nouvel.vie@inter.nl.net. Kosten: 15 euro. Max. 35 pers.

SITTARD: INTRODUCTIECURSUS
De vraag “Wat is Zen” wordt door Zen leraar Fenyang (942-1024) als volgt tot uitdrukking gebracht:

Iemand vroeg aan Fenyang: “Als de lamp niet helder schijnt, wat dan?”
Fenyang antwoordde: “Doe hem uit!”
“En als hij uit is, wat dan?”
“Dan is het helder.”

De introductiecursus, verzorgd door Ad van Dun, geeft gelegenheid om lijflijk te ervaren wat deze weg te
bieden heeft. Tijdens de cursus is er ruimte voor individuele bezinning en zelfonderzoek, wordt er inzicht
gegeven in de achtergronden van spiritualiteit in het algemeen en van boeddhisme en Zen in het bijzonder,
en kan men proeven van de praktijk (meditatie) en kennismaken met oefeningen (lichaam, adem, etc.).

Datum: vanaf 3 september, 10 vrijdagen van 19:30 - 21:30 uur
Plaats: praktijk De Ruimte, Brandstraat 30, Einighausen-Sittard
Kosten: € 65,- p.p. voor de hele introductiecursus, te betalen bij aanvang
Informatie: Frank Hoffmann, telefoon 046-4516420, mobiel 06-23933626



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

STUDIEAVOND
Hub Spronck (tel. 043-3610994) zal per eind september nieuwe studie-avonden gaan verzorgen.
De te behandelen thema’s worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

HOVO CURSUS
“Spiritualiteit als levenskunst” is de titel van de nieuwe cursus die Ad van 4 oktober tot 13 december
gedurende tien maandagavonden verzorgt bij HOVO Limburg (locatie: toneelacademie, Maastricht).
Informatiebrochure en aanmelding: 043-3466628 of via www.hovolimburg.nl

ZOMERSCHOOL
De zomerschool (vijfdaagse sesshin) vindt plaats van woensdag 4 tot en met zondag 8 augustus.
Je kunt je nog tot 25 juli opgeven bij Friso Gubbels: 043-3623011, of friso.gubbels@zonnet.nl

Rooster: 05:00 uur oefening

07:00 uur eten

08:00 uur oefening

10:00 uur pauze

10:30 uur oefening

12:30 uur eten

14:00 uur oefening

17:00 uur eten

19:00 uur oefening

21:00 uur afsluiting

FINANCIËN
Verzoek van de penningmeester (Juul Hoefsloot, tel. 045 - 5753065): bij donatie-betaling graag de
betreffende maand vermelden.

BOEKENSERVICE
Hieronder vind je een lijst van boeken - allemaal inspirerende aanraders - die via het secretariaat bij
boekhandel La Nouvel’ Vie worden betrokken, met daarnaast een lijst van beschikbare eigen publicaties.
Vermelde prijzen zijn inclusief 10% korting.

Het bestuur

Titel Schrijver Prijs Titel Schrijver Prijs
Zen-begin Shunryu Suzuki € 14,80 De Grote Kwestie Ad van Dun € 7,00

Vruchtbare leegte Taigen Dan Leighton € 14,30 Bronkracht Ad van Dun € 7,00

Zitten, de praktijk van Zen Nico Tydeman € 12,15 De Basale mens Ad van Dun € 7,00

Zen-zin, zen-onzin Reps, Paul € 12,05

De lege spiegel Wetering, Jan-Willem van de € 13,40

Niets bijzonders Beck, Charlotte Joko € 14,40

De oorsprong van Zen Bodhidharma (Red Pine, ed.) € 11,25
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De poort van Zen Cleary, Thomas € 8,95
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De ingewijde Cyril Scott € 5,00

http://www.hovolimburg.nl
mailto:friso.gubbels@zonnet.nl

