
Nieuwsbr ie f  van   
Zen  Cen t rum PRAJNA   

Nummer  21
Maar t  2005

  

B E W U S T  V E R L O E D E R E N  

In de loop der tijd komen bruikbare termen en uitdrukkingen bovendrijven, als kernachtige symbolen en 
kristallisatiepunten van bewustwording: “Verschil tussen therapie (energie) en spiritualiteit (bewustzijn)”, 
“Niet denken, maar aandacht schenken”, “Leven van binnen uit”, “Het lichaam bevindt zich in de geest”, 
“Leunen op de uitademing”, “Zitten alsof je zo geboren bent”, “De oefening is een wensvervullend juweel”, 
etc. Zo’n praktische formuleringen herinneren je aan de achterliggende wetmatigheden van de Dharma. 
 
Tot deze min of meer didactische instrumenten behoort ook de uitdrukking “Bewust verloederen” - al zal 
dat op het eerste gezicht wellicht enkele wenkbrauwen doen fronsen. 
Hoe kan zoiets bruikbaar zijn? 
 
Laten we eerst even kijken wat er met deze woorden bedoeld wordt. 
“Verloederen” staat voor: alles laten verslonzen, geen controle uitoefe-
nen, je niet verzorgen, geen verantwoordelijkheid nemen, degenere-
ren, je overgeven aan verlokkingen.1 Maar dat gebeurt in ons geval 
niet zomaar, hier gebeurt dat “bewust”, d.w.z. waarnemend wat er 
gebeurt, mogelijke grenzen ervarend, beperkingen ervan voelend, etc. 
 
Via bewust verloederen geef je jezelf de mogelijkheid om alle 
potentiële verlokkingen van het zintuiglijke bestaan te onderzoeken  
en deze zo snel mogelijk te leren kennen. Dat bewuste doel maakt het 
zinvol om alle sociale en morele sturing - zelfs de heilzaam sturende 
context van Zen beoefening en van spiritualiteit in het algemeen - even 
zoveel mogelijk los te laten. Dan kan het onderzoek in alle vrijheid en 
helemaal op eigen gezag plaatsvinden, en zul je je vanzelf heel 
persoonlijk betrokken voelen bij de uitkomsten ervan. 
 
Wat zijn de voordelen? Je hebt moed, kracht en waakzaamheid nodig. 
Je betreedt hiermee immers het domein van conditionering en van verslaving zelfs, in al zijn ongrijpbare, 
verleidelijke varianten: de snelle kick (drugs, seks, eten), comfort, vermaak, cosmetica, avontuur, status, je 
dromen realiseren, creatief zijn (muziek, schilderen, dansen, schrijven), een boeiende persoonlijkheid, 
maatschappelijke verdiensten.2

 
Ander voordeel: het stimuleert eerlijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt je immers niet beroepen 
op een extern excuus (ouders, opvoeding, moraal, etc.), je hebt het helemaal zelf in de hand. Jijzelf kiest 
de ingrediënten uit de veelheid van het aanbod en jijzelf bepaalt de manier waarop en de mate waarin je 
ervan proeft. “Jij bent de baas - als de baas slaapt, slaapt iedereen”, zegt Suzuki roshi.3

 
Om het verslavend karakter van ons bestaan en de verslaafde staat waarin we verkeren - ons karma in 
feite - realistisch te kunnen inschatten, moeten we de werking ervan voldoende kennen. Er moet immers 
een reden zijn voor het feit dat we in de zintuiglijke buitenkant van ons leven zóveel energie investeren, dat 
het ons zelfs berooft van het bewustzijn (en dan spreek je van verslaving) dat dit niet onze eigenlijke of 
volledige identiteit is, niet ons meest waardige, ons meest wenselijke Zelf. 
 

 
1

 Het woord loeder kent in dit verband een interessante etymologie: het heeft zich ontwikkeld uit ‘verlokkende gestalte’. In de jacht 
wordt een loeder nog steeds als lokmiddel ingezet. 

2
 “Slechts 5 procent van de verslaafden schuifelt over straat, de andere 95 procent zijn succesvolle mensen met een prima baan.” 
(Bron: Intermediair, 12 januari 2005) 

3
 Suzuki, Shunryu: Zen Mind, Beginner's Mind. New York 1993 (31e druk - Ned. vertaling: Zen begin), pag. 28. 



 

In zijn extreemste vorm gaat verloedering terug tot het biologisch niveau: driften, behoeftigheid, overleven, 
een dierlijk fysiek bestaan. Dat is, in de tijd gezien, ook het vertrekpunt van onze menselijke cultuur: leren 
omgaan met en leren geleidelijk betekenis te geven aan de ons omringende fysieke condities. 
 
Gaandeweg breiden we dit proces uit met meer emotionele componenten, persoonlijker voorkeuren, eigen 
expressie, meer ruimte voor communicatie, sociale structuren, creativiteit, oog voor beschaving. 
 
En de laatste groeifase van menselijke ontwikkeling in de wereldse zin (dus in karmische zin, d.w.z. binnen 
de veelheid van condities) brengt intellectuele zingeving, verantwoordelijkheid, wetenschap, visie. etc. Dat 
staat voor voltooiing van persoonlijkheidsgroei, het lineaire proces in de tijd van geboorte naar dood. 
 
Wij mensen kennen dus een natuurlijke wijswording, naarmate we ouder worden. We leren steeds reëler 
omgaan met alle condities die het leven inhoudt: werk, relaties, lichamelijkheid, etc. Maar de échte wijsheid 
van de Weg begint, waar condities eindigen. Met de notie van onvoorwaardelijkheid - een inzicht dat we 
meestal danken aan een diep ervaren van lijden in ons geconditioneerde bestaan - start onze bewuste 
wijswording die we zelfs niet bij voorbaat hoeven te begrenzen door de momenten van geboorte en dood. 
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De wijsheidstraditie kent een interessant gezegde: “Je kunt beter diepgaand verdorven leven, dan 
oppervlakkig braaf”.4 Het volgende verhaaltje illustreert dit aardig. Er was eens een verwende jongeman 
die naar een Indische wijze ging om te vragen hoe hij bevrijding zou kunnen bereiken; en de wijze die zag 
dat hij een heel zwak schepsel was, vroeg hem: “Heb jij ooit een leugen verteld?” De jongeman 
antwoordde geshockeerd en vol afkeer ontkennend. Daarop zei de wijze: “Leer een leugen te vertellen en 
dat goed te doen; dat is de eerste stap”.5  
 
Niemand is gebaat bij een labiele persoonlijkheid, en om zoiets grondigs aan te pakken als zelfonderzoek, 
moet je voldoende stevig in je schoenen staan. Anders gezegd: ons ego moet sterk genoeg zijn, om 
zichzelf uiteindelijk vrijwillig op te kunnen geven. 
 
Het spreekt vanzelf dat de Weg niet zonder risico’s is - maar dat is nu eenmaal inherent aan het leven. We 
kunnen ons beter bewust zijn van de gevaren en valkuilen, de bedreigingen en verleidingen, dan dat zij 
ons verblinden en ondermijnen zonder dat we er erg in hebben. Als je de moed hebt om alles wat je 
tegenkomt als definitef vervullend te zien, dan zullen de leerprocessen die daaruit voortvloeien jou vanzelf 
duidelijk maken waar het meest vervullende te vinden is. Wie dat eenmaal weet, zoekt nooit meer naar wat 
anders - niet omdat dat minderwaardig of verwerpelijk zou zijn, maar simpelweg omdat het niet meer boeit. 

 

 
4

 Zie bijv. Jezus’ voorkeur voor de hoer boven de huichelaar (Lucas, hfdst. 7, vers 36 e.v.). Of lees voor een Boeddhistische variant 
Lobsang P. Lhalungpa: Het leven van Milarepa (uitgeverij Karnak). 

5
 Scott, Cyril: De ingewijde; schets van een grootmoedige ziel. (Fairway, 1994) 



 

 P R A J N A                  P R A K T I J K
 

UIT DE ANONIMITEIT 

Ik, Ad Schouwenaars (56 jaar, sinds 1990 woonachtig in Zuid-Limburg en part-time in dienst als masseur 
bij Thermae 2000) oefen nu 3 jaar. Mijn interesse in Zen is ouder, maar van serieus oefenen was voordien 
geen sprake. De neiging tot zoeken naar "definitieve oplossingen" ontstond zo rond mijn dertigste, toen ik 
in de gaten begon te krijgen dat er naast het gewone materiële leven ook zoiets bestond als geestelijk 
leven. Daarna is een zwerftocht van hot naar her ontstaan, overtuigd als ik was dat de oplossingen buiten 
mezelf lagen. Ik hoorde (en las) regelmatig dat een mens de antwoorden in zichzelf moet zoeken; en toch 
heeft het lang geduurd voordat dit ook daadwerkelijk tot me doordrong: datgene waar ik al die tijd naar had 
gezocht, "zat er van het begin al in". Het lijken dan al gauw verspilde jaren. Aan de andere kant was het 
een eye-opener die veel rust gaf en nog steeds geeft: immers het zoeken kon beëindigd worden en veel 
spanning vloeit dan weg.  
 
Dat het ego z'n eigen gevangenis creëert weet ik inmiddels uit eigen ervaring. Het is geen pretje om te zien 
hoe mijn eigen gevangenis er uit ziet: alsmaar weer dezelfde gedachten(patronen), angsten, voornemens, 
boosheid, plannen etc. Toch is dit minder problematisch geworden: er wordt immers aan gewerkt en de 
richting waarin wordt me gaandeweg steeds duidelijker. Vertwijfeling heeft gedeeltelijk plaatsgemaakt voor: 
wat gebeurt er hier en nu, wat vraagt mijn aandacht en ben ik dit? 
 
Leuk is anders: zaken zijn niet of onvoldoende verwerkt, moeilijke gebeurtenissen zijn weggemoffeld etc. 
Dat komt dan allemaal naar de oppervlakte waaien. Dan zie ik hoe ik me vereenzelvig met mijn gedachten 
en gevoelens. Dat mijn echte zelf zich onder die berg afval bevindt is op die momenten slechts theorie. 
Door mijn oefenen zie ik deze vereenzelviging wel al minder worden en dat geeft vreugde; een begin van 
wijsheid, zullen we maar denken. 
 
Mijn praktijk: ik mediteer als regel eenmaal per dag, soms meerdere malen. In de slaapkamer heb ik 
hiertoe een plekje ingericht. Het lukt niet altijd om dit ritme aan te houden, maar daar maak ik me niet zo 
veel zorgen over. Soms kom ik wekenlang niet op de oefenavonden en komt er thuis ook niet veel van 
terecht. Dan geen zelfverwijten; de zin komt meestal vanzelf terug. Jezelf leren toestaan van de weg te 
raken hoort ook bij het oefenen. Af en toe rij ik naar Mamelis (bij Vaals), waar ik ga "zitten" in de crypte van 
het Benedictijns klooster; een prachtige verstilde plek die uitnodigt tot contemplatie. 
 
Mijn oefenpraktijk staat aan het begin. Toch voel ik iets van dagend inzicht, wat mijn grijpen en 
vastklampen in de "buitenwereld" enigszins tot bedaren heeft gebracht; en dat - ik schreef het al - geeft 
rust. Het oefenen in een groep o.l.v. een leraar heeft daar zeker toe bijgedragen; het valt niet mee om 
deze reis in je eentje te maken. Jullie zullen me dus nog wel een tijdje zien rondscharrelen bij Prajna. 
 

...DAN IS JOUW HULP HEEL WELKOM! 

• een permanente ruimte voor zenmeditatie 
• een oppervlakte van minimaal 100 vierkante meter 

• een maximale huurprijs van € 600,- per maand 
• niet verder dan ca. 5 km in de omtrek van Maastricht 
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ZOMERSCHOOL 2005 

Zes dagen tijdloos genieten in de Belgische Eifel. 
Datum: 2 t/m 7 augustus (dinsdag 12:00 uur tot en met zondag 12:00 uur). 
Rooster: 05:00 opstaan - 22:00 slapen. Per dag 11 oefen- en studie-periodes van 40 minuten. 
Informatie / aanmelding: Friso Gubbels: 043-3623011, of friso.gubbels@zonnet.nl. 

VERSLAG LEZING 

Bij Zen gaat het onder andere over rust en het vinden van een basis die niet door voorwaarden wordt 
beperkt. Je kunt pas jezelf zijn als je overbodigheden en conditioneringen loslaat. We zijn tegelijk boeddha 
en sterfelijk, het is maar net wat je geloven wilt en waar je voor kiest. Door de ruwheid van het dagelijkse 
leven is het moeilijk om de kwaliteit van het hart te laten spreken. In plaats dat we vrijheid ervaren en 
onszelf zijn, geven we ons gezag uit handen en leggen het bij de ander neer. Wie ben ik, is dan de vraag. 
Als je tot stilte komt en van binnen uit opereert, kom je als eerste jezelf tegen. 
 
“Je kunt beter eerlijk wanhopig zijn, dan zijdelings vervuld", vertelt Ad van Dun, om duidelijk te maken dat 
het belangrijk is om authentiek te zijn. "Wie naar kwaliteit van leven streeft, moet sub-doelen loslaten. 
Dagelijks schieten we in een behoefte, zijn we gehecht en afhankelijk. Dat heeft te maken met de fixatie 
van het denken, dat onnodige stolling veroorzaakt. We maken onszelf klein. Als het goed is, ben je alleen 
maar bezielde expressie. Door verinnerlijking kom je bij de eigen kern. Waar vervulling heerst, hoef je 
geen idee van jezelf te hebben. Ik ben ik en dat laat ik rusten in mezelf. Dan kun je het licht laten schijnen 
op dat wat je nodig hebt en de hectiek van het denken tot rust brengen."  
 
Ad van Dun maakt heel wat los. In het café gonst het van de gesprekken. Zen, zo blijkt, is een thema dat 
tot de verbeelding spreekt. 

Uit: nieuwsbrief 3 van Spiritueel Café Heerlen 

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 €  10,00

Vruchtbare leegte Taigen Dan Leighton € 14,30 Bronkracht  Ad van Dun €  10,00

Zitten, de praktijk van Zen Nico Tydeman € 12,15 De Basale mens Ad van Dun €  10,00

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 

 
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 


