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B E V R I J D I N G  

Bevrijding is een gewild product - op alle vlakken van het menselijk bestaan: 
 
 fysiek-biologisch   bevrijding van ziekte, kou, honger, armoe, verlies, bederf.  
 sociaal-maatschappelijk  bevrijding van conflicten, oorlog, machtsmisbruik, willekeur, onrecht.  
 emotioneel-mentaal  bevrijding van angst, eenzaamheid, onzekerheid, zwakte, afhankelijkheid. 

 
Zelfs in de wijsheidstradities, waar het meest innerlijke aspect van ons mens-zijn aan bod komt, neemt het 
begrip bevrijding een centrale plaats in. Het verwijst naar het doel van alle oefenen, studie en bezinning, 
namelijk naar zelfverwerkelijking. Werkelijk ons Zelf worden staat gelijk aan vrij worden. 
 
Maar waarvan bevrijd je je dan, wanneer je een religieuze of spirituele Weg als Zen beoefent?  
Wat valt er nog te bevrijden, als je op alle andere vlakken voldoende vrijheid ervaart: 

 als je geen honger of kou meer hoeft te lijden en leeft in redelijk comfort 
 als je niet misbruikt wordt, geen slaaf van anderen bent en beschikt over eigen tijd en ruimte 
 als je je niet langer onevenwichtig voelt, maar sterk en vol vertrouwen, zelfstandig en voorzien van 

een levendig sociaal verkeer 
 
In alle serieuze spiritualiteit kom je steeds opnieuw het begrip “waan” 
of “schijn” tegen, in uitspraken als: “Alles is leegte” of “Zintuigen zijn 
bedrieglijk” of “Het ik is een illusie”. Maar het vreemde is, dat zoiets 
gezegd wordt door mensen die juist in de volheid van het leven lijken 
te staan, met veel lichtheid en humor, toewijding en hartelijkheid, en 
met een onnaspeurbaar besef van wijsheid of kracht. 
 
Blijkbaar is er inderdaad een bevrijdende innerlijke ontdekking 
(“bewustwording”) mogelijk, die zulk een mededogende en 
inspirerende kwaliteit van bestaan bloot legt. Waar begint dit ergens? 
 
Je gaat schijn onderzoeken als je een diep verlangen naar eigenheid, 
oprechtheid en vertrouwen ervaart. Zolang we geboeid worden door de vele fascinerende “films” rondom 
ons en in ons, zal er weinig aanleiding zijn om te ontwaken uit de droom - je investeert dan vanzelf in alle 
interne en externe mogelijkheden om het leven te blijven vullen. Het onderliggend dualistisch karakter van 
ons menselijk bestaan (haat en liefde, leven en sterven, ik en de ander) ontgaat je waarschijnlijk, en 
daarmee ook wezenlijk leermateriaal als sterfelijkheid, eenzaamheid, verwarring, etc. 
 
Pas als er een pijnlijk en tegelijkertijd uitnodigend besef ontstaat van gemis - in het Boeddhisme heet dit 
het je bewust worden van “lijden” - dan voel je dat je kunt groeien in echtheid, verbondenheid, openheid, 
etc. Innerlijkheid krijgt dan opeens veel meer betekenis, het hart gaat een centrale rol spelen, je 
functioneert vanuit een diepere menselijkheid (boeddhanatuur) in plaats van enkel je persoonlijkheid. 
 
Dat is het moment waarop “spirituele bevrijding” concreter duidelijk wordt: karmische conditioneringen 
kunnen worden opgelost. We kunnen ons bevrijden van klein, beknellend egoïsme: hebzucht, afkeer, 
blindheid, afhankelijkheid, onrust, hoogmoed, oneigenlijkheid, intolerantie, etc. Vanaf nu weet je, dat deze 
wezenlijke bevrijding iets anders is dan de eerder genoemde bevrijdingen, het kan er niet door vervangen 
worden: therapie of vaardigheid is te enenmale iets anders dan spiritualiteit. 
 
Bevrijding, ontwaken, verwerkelijking - al die termen zeggen hetzelfde: “Er is iets dat boeiender en 
betekenisvoller is dan alle andere boeiende dingen in ons leven (relaties, werk, uiterlijkheden). Ik beschik 
als mens over een ongekend potentieel, een kwaliteit die wezenlijk verschilt van alle reeds opgedane, 
geconditioneerde kwaliteitservaringen: duurzamer, diepgaander, vertrouwder, wonderlijker, werkelijker.” 



 

De Soefi leraar en dichter Jelaluddin Rumi heeft een mooi gedicht geschreven dat dit verduidelijkt: 
 

Kom 
naar de boomgaard in de lente. 
Er zijn licht en wijn en 
liefjes tussen de granaatbloesems. 
 
Kom je niet, 
dan doet dit alles er niet meer toe. 
Kom je wel, 
dan doet dit alles er niet meer toe.1

 
In het ontbreken van échte liefde - de échte jij, het échte Zelf - verbleken alle andere aantrekkelijkheden: 
niets doet er feitelijk toe en is min of meer illusie, zolang we “de Grote Kwestie” niet zijn aangegaan. 
Daarom voelt het je verbinden met de Weg als een vorm van thuiskomen - definitief je Zelf zijn, toekomen 
aan onze ware aard: rechtstreeks, vormloos, open. 
 
Maar het moment moet kloppen, het motief moet duidelijk zijn: troost of transformatie? 
 
De bewuste erkenning van eigenwaan, schijn, illusie en blindheid is het begin van definitef herstel: “Besef 
van onwetendheid is het begin van wijsheid.” Je gaat de vele kleurrijke en vaak zelfs troostrijke vormen 
van “schaduwbestaan” (schijnvrijheid, schijnzekerheid, schijnheiligheid) van hieruit in hun juiste licht zien. 
 
Toets je motief nog een laatste keer op zijn lading, want de vraag “Wie ben ik?” kan bedreigend zijn of 
confronterend worden: het proces van zelfonderzoek laat niets ongemoeid.  
 
Je twijfelt: vertrouw ik mezelf werkelijk, wat beheers ik echt, waarvan ben ik zeker, wil ik wel veranderen? 
Of je constateert: ik laat me door van alles verleiden, mijn waarden zijn niet altijd houdbaar. Je wordt je 
bewust van vele vragen: hoever ga ik in mijn concessies, of in mijn drang? Hoezeer scherm ik me af, of 
hoezeer heb ik me afhankelijk gemaakt? En het meest verontrustend: als deze mechanismen inderdaad 
een rol spelen, in hoeverre ben ik me ervan bewust? Hoe weet ik eigenlijk wat ik doe? 
 
Als je dan alles tegen elkaar afweegt - wijsheid tegen eigenwaan, vervulling tegen 
behoeftigheid, edelmoedigheid tegen kleingeestigheid - dan verschijnen er 
waarschijnlijk barsten in de oude, starre constructie die ego heet, en met een 
beetje geluk, d.w.z. als die barsten groot genoeg zijn om de Werkelijkheidsbries 
door te kunnen laten, besef je: ik heb eigenlijk geen poot om op te staan.  
 
Als zulke grondige bereidheid tot overgave aan en engagement met de waarheid 
voelbaar is, dan ben je rijp genoeg om je bewust te laten beroven - liefdevol 
natuurlijk, want het universum weet beter wie we zijn dan wijzelf - van al je 
zekerheden, je veronderstellingen, je beeldvorming, je aanspraken... 
 
Hier begint de Weg van oefening. Oefening is het hart openen, schuiven van brein (zintuiglijkheid) naar 
hart (bewustzijn, bezieling), via de buik (adem, vitaliteit, energie). Je wilt niet langer de werkelijkheid naar 
je kleine zelf voegen, maar jezelf naar de Werkelijkheid voegen. Omdat je beseft dat daarin alle 
antwoorden schuilen op alle verlangens in je. 
 
De Weg begint met daadwerkelijk en volledig geloven in wat er leeft in je hart - doordrongen zijn van de 
noodzaak, de wenselijkheid en de mogelijkheid om je diepste, existentiële en onvoorwaardelijke bezieling 
te realiseren. Zen leerlingen geloven in de Dharma, in het onderricht en in daadwerkelijke belichaming van 
boeddhaschap. Dat spreekt vanzelf: wat heeft het voor zin om te oefenen, als je er niet in gelooft? 
 
 

“Verwerf  de zuivere bl ik  die  al les doorstraal t  -  zo wordt bevri jd ing werkel i jkheid.” 2

 

 
1

 Barks, C. en Green, M.: The Illuminated Rumi. New York 1997 (vertaling: A. van Dun) 
2

 Zen leraar Hongzhi, in: Leighton, T.D.: Vruchtbare Leegte; de stille verlichting van zenmeester Hongzhi. Bloemendaal 2002. 



 

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

UIT DE ANONIMITEIT 

Ik ben Willie, er is mij gevraagd om een stukje over mijzelf te schrijven voor Zenoniem. 
Na jaren van wonen en werken op verschillende plaatsen, heb ik de afgelopen 24 jaar in de Thuiszorg 
gewerkt. Aanvankelijk met veel plezier, maar de laatste jaren vanwege reorganisaties, marktwerking e.d. 
viel het mij zwaar. Sinds een half jaar hoef ik niet meer voor mijn inkomen te werken en daar geniet ik met 
volle teugen van. 
 
Hoe ben ik bij Prajna terechtgekomen? 
Een rode draad in mijn leven is eenzaamheid. Eenzaamheid in de vorm van geen verbinding kunnen 
maken, niet met mijzelf en niet met anderen. Er klopte iets niet in mijn leven waarvoor ik de oplossing 
buiten mijzelf zocht, in relaties, in kinderen, in therapieën. Dit alles hief mijn eenzaamheid echter niet op.  
 
Najaar 2002 ben ik de Hovocursus Zenboeddhisme gaan volgen en daar viel alles op zijn plek. Ik zoog als 
een spons de woorden van Ad op. Niet het werken aan verbetering van jezelf is belangrijk, maar het naar 
binnen keren, verbinding maken met je kern. Dit is een grote ommekeer geworden voor mij. Eenzaamheid 
maakt plaats voor vervulling. 
 
Ik oefen nog steeds met volle overgave. Vooral nu de spanning en de hectiek van het werk weg zijn 
gevallen, ervaar ik de harmonie en gemoedsrust die zazen mij geeft. Het gebeurt best nog met vallen en 
opstaan, maar ik weet dat De Weg Mijn Weg is. 

PRAJNA GAAT VERHUIZEN! 

Ingang van de nieuwe zendo

De zoektocht naar een nieuw onderkomen voor Prajna is 
voorspoedig verlopen - met dank aan het Huisvesting- 
podium. Vanaf mei kunnen we gaan werken aan de 
verbouwing en inrichting van de nieuwe zendo aan de 
Haspengouw 45 (Heer). 
 
Het pand telt twee verdiepingen, zodat we boven een 
meditatieruimte kunnen maken en beneden een 
activiteitenruimte voor overleg, lezingen, workshops, 
cursussen, studiegelegenheid, etc. 
 
Voor een definiteve financiering van de nieuwe zendo 
(hogere lasten, verhuizing) zullen we moeten rondgaan 
met de bedelnap. Binnenkort ontvangen deelnemers, 
weldoeners en belangstellenden meer informatie. 

VIER PODIA 

Sinds een jaar opereren er vier podia (werkgroepen) binnen Zen Centrum Prajna. Elk van die podia heeft 
een structurele taak: onderhoud, huisvesting, publiciteit en fondsen. 
 
De belangrijkste functie van die podia is dat zij, net als bestuursfuncties en ceremoniële taken, de 
deelnemers gelegenheid bieden hun oefenproces te verruimen. Zij vormen een brug naar het dagelijks 
handelen en funktioneren. Werken is expressie van oefening, verbonden met het anonieme, interne 
“zitten”. Integratie in de wereld geldt als toets van verwezenlijking: je inzetten, opletten, beschikbaar zijn, 
overleggen, communiceren, ontwerpen - alles is bodhisattva-acitiviteit. 
 
De vier podia hebben een (jaarlijks roulerende) coördinator. Dit jaar worden deze functies vervuld door: 
Publiciteit:  Frank Hoffmann - frank.hoffmann@tiscali.nl - tel. (06) 23933626 
Onderhoud:  Guido Ramackers - g.ramackers@tiscali.nl - tel. (043) 3436028, (06) 19700202 
Huisvesting:  Michiel van Vondelen - burger.vondelen@wanadoo.nls - tel. (043) 3634867 
Fondsen:  Willie Deppe - wadeppe@hotmail.com - tel. (043) 3610329 



 

TWEE VORMEN VAN DEELNAME 

De groeiende maatschappelijke integratie van Prajna stimuleert bestuur en leraar om de manieren waarop 
men zich kan verbinden met dit proces zo duidelijk en uitnodigend mogelijk te definiëren. Wij willen een zo 
groot mogelijk bereik aanbieden (optimale diepgang en omvang) zodat iedereen die affiniteit heeft met Zen 
een geschikte plek kan vinden binnen Prajna. Wat betekent dat in de praktijk? 
 
Een eerste stap is een formele wijziging van het reguliere deelnemerschap. Tot nu toe kent Prajna enkel 
beoefenaars, d.w.z. mensen worden deelnemer om hun eigen studie en beoefening te verhelderen en te 
verdiepen. In de toekomst wordt hieraan een categorie deelnemers toegevoegd: weldoeners. Wij hopen 
dat dit initiatief voor bijvoorbeeld oud-deelnemers en sympathisanten meer mogelijkheden biedt om hun 
inhoudelijke verbondenheid te intensiveren. Op korte termijn worden meer details bekend gemaakt. 

ZOMERSCHOOL 2005 

Datum en plaats: dinsdag 2 tot en met zondag 7 augustus, in de Belgische Eifel. 
Informatie / aanmelding: Friso Gubbels, tel. 043 - 3623011, of via email friso.gubbels@zonnet.nl. 
Impressies: http://www.prajna.nl/forum/sesshin. 
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 05:00 uur oefening 
07:00 uur eten 
08:00 uur oefening 
10:00 uur pauze 
10:30 uur oefening 
12:30 uur eten 

13:30 uur wandelen / 
 werk / rust 
15:00 uur oefening 
17:00 uur eten 
19:00 uur oefening 
21:00 uur afsluiting 

LITERATUUR TIP 

Boeddha’s onderricht, prachtig vertaald en aantrekkelijk vormgegeven studiemateriaal (uitgeverij Asoka): 
 Breet, J. de & Janssen, R.: De verzameling van lange leerredes 
 Breet, J. de & Janssen, R.: De verzameling van middellange leerredes 1; Suttas 1-50 
 Breet, J. de & Janssen, R.: De verzameling van middellange leerredes 2; Suttas 51-100  
 Breet, J. de & Janssen, R.: De verzameling van middellange leerredes 3; Suttas 101-152 
 Breet, J. de & Janssen, R.: De verzameling van korte teksten 1; Sutta-Nipata & Dhammapada 

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 


