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E E N  V E R O N G E L I J K T  B E S T A A N  

Van de drie traditionele “vergiften” is waan wel de moeilijkste. Wens en woede, daar kunnen we op eerlijke 
of heldere (wat hetzelfde is) momenten nog de vinger op leggen - maar waan, illusie, blindheid, verwarring, 
onwetendheid: hoe weet ik dat ik daar niet op ditzelfde moment in verkeer? Hoe weet ik of ik niet op 
ditzelfde moment net zo hard droom als in mijn slaap? Wat garandeert mij dat ik geen oogkleppen hanteer, 
niet geconditioneerd waarneem, niet wandel door een film die zich met elke scene steeds verder onttrekt 
aan besef van werkelijkheid? Concreter: hoe ontdoet een mens zich van de dictatuur van het obsessieve, 
egocentrische denken, hoe vervang je dat door de verademing van open, belevend gewaarzijn? 
 

Er is  ik  en er is  
daar in een er  

 
de lucht verstaat  men 

maar de mens niet .  
                                                                                                    L u c e b e r t
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We komen als stervelingen vanuit een vatbaar, afhankelijk, behoeftig, geconditioneerd vertrekpunt.  
Ons sterfelijke bestaan start als een tocht vol onvoorspelbaarheden, met de dood als enige zekerheid. 
Karma heeft me hier gebracht op een onnaspeurbare manier, en wie weet waar dit spoor me zal doen 
belanden: welke belevingen staan me dadelijk te wachten, welke bestaansvormen gaan zich aandienen, 
met welke omgevingen - innerlijke met name - krijg ik wellicht te maken?  
Zolang karmische krachten onze koers bepalen en wij ons daarvan niet bewust zijn, hebben we geen poot 
om op te staan. We zijn overgeleverd, tastend naar het tijdelijk houvast van gehechtheden maar feitelijk 
doelloos dobberend in “samsara”. Ons leven voelt wezenlijk onveilig en zinloos, ondermijnd door het besef 
van huidige ontoereikendheid, toekomstig verlies en finaal verdwijnen. 
 
Leven als ego, als geïsoleerde, niet door wetmatigheden gedragen persoonlijkheid, is lijden. En lijden is er 
in evenveel vormen als er dolende gedachten zijn. Boeddha gebruikt de term “dorst” (Sanskriet: trishna) 
om de oorzaak van ons lijden aan te duiden. In modern Nederlands: onvervuldheid, onvrede, onrust. 
 

Als een schi jnsel ,  een oogziekte,  een ster in het heelal ,  
een i l lus ie, een dauwdruppel ,  een luchtbel ,  

een droom, een wolk,  een bl iksemfl i ts :  
bezie zo al  wat ontstaat .  

                                                                                                                       B o e d d h a  
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Onvervuldheid doet ons op zoek gaan naar kwaliteit van leven: gemak, echtheid, vrijheid, liefde, wijsheid. 
Dit verlangen naar geluk is een legitiem, zelfs een noodzakelijk motief voor verwerkelijking. Want zodra we 
het vermogen om onvoorwaardelijk (van binnen uit) gelukkig te zijn - en verlangen ernaar is nodig om dat 
vermogen te realiseren - niet langer serieus nemen, stoppen we met volwassenwording en leggen ons 
neer bij voorwaardelijk bestaan. We zien af van meesterschap, en voelen ons slachtoffer van het leven.  
 
Er zijn twee soorten verlangens: zinvolle en zinloze. 
Zinloos verlangen is één van de door Bodhidharma genoemde vergiften waaraan we kunnen lijden: het 
wens-vergif, allerlei soorten begeerte, subtiele gehechtheid, identificatie met uiterlijke condities (bezit, 
funkties, relaties, ervaringen, etc.), de hang naar bevestiging, erkenning, contact. 
Zinvol verlangen daarentegen is de diepe drijfveer tot verwerkelijking van onze ware aard, het willen 
aanboren van ons menselijk potenteel (verlichting), toekomen aan onze hartskwaliteiten.  
Het traditionele onderricht gebruikt voor deze vorm van verlangen de term “bodhicitta”, verlichtingsbesef. 
Je bewust zijn van en je richten op je verlichtingspotentieel is de rode draad in ons bewustwordingsproces. 
“We must firmly believe in our true nature”,3  zegt Shunryu Suzuki keer op keer in zijn onderricht. 
 



 

Hoe kunnen we dit motief zo goed mogelijk realiseren? Wat is de juiste methode voor verwerkelijking? 
Er zijn diverse ingrediënten waaruit ons oefenen wordt gedistilleerd: 
 

• motivatie: het oprechte verlangen naar ontwaken, bevrijding 
• zelfkennis: het duidelijke besef van eigen geconditioneerdheid en egoïsme 
• studie van geschriften: inspiratie ontlenen aan schriftelijk onderricht (soetra’s bijv.) 
• persoonlijk onderricht: vertrouwelijk overleg met je leraar of met goede vriend(in) 
• collectief oefenen: regelmatige training in gezamenlijke sfeer van de zendo 
• thuis oefenen: dagelijkse oefening in eigen omgeving, anoniem en zelfstandig 
• inzichten / ervaringen: leren van wat het leven ons elk moment biedt 

 
Het legitieme streven naar geluk dat in ons hart leeft, moet wijs en liefdevol beantwoord worden via juiste 
(dharmische, met de Dharma overeenkomende) methodes, anders zal onze blindheid leiden tot het 
hanteren van onjuiste (karmische) methodes. In feite hebben we dat in het verleden al gedaan: onjuiste 
methodes gebruikt om gelukkig te worden - anders zouden we niet nog steeds op zoek zijn ernaar. 

 
We hebben, onwetend van de Dharma, geluk gezocht in uiterlijke 
dingen, op basis van ons eigen persoonlijke gezag (ego). We 
creëerden als het ware ons eigen gelijk, zonder rekening te houden 
met achterliggende wetmatigheden, bereid om het links en rechts niet 
zo nauw te nemen en eigen overtuigingen, eigen neigingen, eigen 
behoeftes voorop stellend. En als dat hopeloze streven niet de 
resultaten opleverde die we ervan verwachtten, dan voelden we ons 
zelfs verongelijkt, en zochten de oorzaken van ons lijden bij anderen 
en bij omstandigheden en bij opvoeding en bij het leven en bij God - 
en uiteindelijk, als het maar lang genoeg duurde en het lijden 
voelbaar genoeg werd, bij onszelf. 
 

Egoïsme verdient geen gelijk natuurlijk, en sterker nog: het ego heeft, in absolute zin, nooit gelijk.  
Elk “ik” zeggen ten koste van anderen is al ongelijk hebben, simpelweg omdat elke andere “ik” hetzelfde 
zegt. Een van Boeddha’s bijdragen in ons ontwaken luidt: “Er is geen zelf”.4  Het ego (de karmische 
persoon) verkeert in illusie, maakt zich dingen wijs, wil gewichtig zijn, schept beelden, stelt eisen, en zit 
vast aan alle kanten in zijn eigen, gekunstelde constructie: verslaafd, gevangen, steriel. Als zelfkennis 
eenmaal voldoende gerijpt is, lachen we om onze opgeblazen neigingen of worden we kwaad om onze 
kleinheid en maken ons niet langer nodeloos druk om zogenaamd gewichtige processen en attributen. 
 
Maar het vraagt inderdaad rijpheid om echt, onvoorwaardelijk te kiezen voor de Weg. 
Er is moed voor nodig om oude zekerheden en patronen en overtuigingen en gewoontes in te ruilen voor 
de ongewisheid van een open gewaarzijn, hier en nu, louter koersend op innerlijke gewisheid. En méér 
moed nog vergt het, om voortaan als het om geluk gaat alleen maar genoegen te nemen met duurzame, 
niet veroorzaakte, “ongeboren” vervulling in het hart. Het is een doorzien van “de wereld” met haar beloftes 
en doelen en meerwaardes, en een voorgoed thuiskomen in je Zelf.  
Pas nadat die liefdevolle en wijze sanering heeft plaatsgevonden 
kunnen we vanuit ons hervonden, onvoorwaardelijk verbonden-zijn 
alle condities (lichaam, denken, wereld, etc.) hun juiste funktie laten 
vervullen - los van elk eigenbelang.  
 
Dat is wat de klassieke 10 plaatjes van de os 5  ons vertellen:  
uit de wereld - naar de berg - terug naar de wereld. 
 
“Eerst zijn de bomen slechts bomen, gaandeweg blijken de bomen 
geen bomen meer, en tenslotte zijn de bomen enkel bomen.” 6

 
 
1 Lucebert: Verzamelde gedichten. Amsterdam 2002, p. 62. 
2 Beroemd vers uit de Diamant Soetra. R. Pine: The Diamond Sutra; the Perfection of Wisdom. Washington 2001, p. 27. 
3 “We moeten krachtig geloven in onze ware aard”. Shunryu Suzuki: Zen Mind, Beginner’s Mind. New York 1993 (31e druk), p. 127. 
4 Eén van de drie merktekens (trilakshana) van voorwaardelijk bestaan. Fischer-Schreiber, I. e.a.: The Encyclopedia of Eastern 
   Philosophy and Religion. Boston 1994.
5 Zie de inspirerende toelichting van Nico Tydeman: Een commentaar op de plaatjes van de os. Amsterdam 1991. 
6 Een oude Zen-spreuk. 



 

ORGANISATORISCH

 

WINTERSCHOOL 2004 

De komende winterschool vindt plaats van maandag 27 t/m donderdag 30 december. 
Locatie: het Paulus-Haus in Bütgenbach-Küchelscheid (B), vlak tegen de Duitse grens in de Eifel. 

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 

Deelname: circa 10 personen.  
Aanmelden via het secretariaat: Friso Gubbels, tel. 043-3623011 of email friso.gubbels@zonnet.nl. 

NIEUWE ZENDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERHUIZINGSENQUÊTE 

Uit de reacties op de verhuizingsenquête blijkt dat iedereen tevreden is over de soepele manier waarop de 
verhuizing van Cadier en Keer naar Bosscherveld (Maastricht) is verlopen. 
Een enkeling geeft aan te moeten wennen aan de nieuwe ruimte. Met name de vervanging van de podia 
(verhoogde zitplaatsen) door eenvoudige kussentjes op de vloer is even slikken (wellicht gaan de podia in 
de toekomst nog gebruikt worden, daarom worden de materialen ervan opgeslagen). 
De ruimte in zijn geheel wordt als heel sfeervol, intiem en inspirerend ervaren. En bovendien is de zendo 
vanwege de ligging binnen de stad nu voor de meeste deelnemers makkelijker bereikbaar. 
Een onverwacht minpuntje blijkt de incidentele geluidsoverlast die samenhangt met de vrij dunne 
tussenwanden. We onderzoeken alle mogelijkheden om dit euvel zo snel en goed mogelijk te verhelpen. 

OPSLAGRUIMTE 

Na de verhuizing zouden we een bescheiden opslagplaats heel goed kunnen gebruiken voor het bruikbaar 
materiaal dat uit de oude zendo afkomstig is: het hout van de podia, aanrecht, verwarmingsspullen, etc.  
Daarnaast kunnen we een ladder heel goed gebruiken, in verband met de hoogte van de nieuwe locatie. 
Als je hierin kunt helpen, neem dan a.u.b. contact op met het secretariaat: 043-3623011 (Friso Gubbels). 

KLOOSTERINITIATIEF 

In de nieuwsbrief van Juli werd melding gemaakt van de wens om een “buitenplek” te realiseren, een 
oefen-, woon- en werkplek in de vorm van een Zen klooster, dat de naam Stiltij heeft gekregen. 
Een tiental mensen heeft te kennen gegeven hier graag concreet werk van te willen gaan maken. 
Naast het formuleren van gemeenschappelijke uitgangspunten en het inventariseren van alle individuele 
wensen en mogelijkheden, wordt momenteel uitgekeken naar een geschikte locatie waar zowel 
woongelegenheid voor de deelnemers als trainingsaccomodaties (zelfonderzoek, energie-ontwikkeling, 
lichaamswerk, inspirerende omgeving) voor de gasten gerealiseerd kunnen worden. 

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. 
 

 

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 

Het bestuur 

 
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 
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