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T H U I S  Z I J N  

Als je je ergens helemaal thuisvoelt, op een mooie plek bijvoorbeeld, of bij iemand die je heel vertrouwd is, 
dan voel je je volledig op je gemak en diepgaand vredig, vervuld. Je ervaart geen enkele aanleiding tot 
onrust of twijfel, geen gebrekkigheid of ondermijning, ook geen vervreemding, geen kilte of afstand. 
Je versmelt met je omgeving, in een diepe verbondenheid, een definitief soort goedheid. 
 
Maar ontbreekt deze context, dan is er isolement, geslotenheid, afhankelijkheid, verwarring, schichtigheid: 
je bent nergens zeker van, je kunt van alles verliezen, je bent afhankelijk van (eigen en) andermans kuren 
en er is een voortdurende onderhuidse onrust die je voortdrijft zonder duidelijk doel, zonder zicht op vrede. 
Dit is het leven van de hotelgast, de vreemdeling, de verdrevene, de vluchteling, de (spirituele) toerist. 
 
Beide bestaansvormen - thuis zijn en ontworteld zijn - zijn ons min of meer bekend. Het zijn de kleuren van 
fluctuerend karma die in ons ontwikkelingsproces (onze keuzes, onze verbindingen, onze drijfveren) 
worden gegenereerd, aangenaam of onaangenaam, abrupt of geleidelijk, openlijk of verborgen, al naar 
gelang onze karmische constellatie. 
 
Maar er is een spoor dat verder gaat, en dat veel ouder - tijdloos in 
feite - is dan karma en dat niet afhankelijk is van persoonlijke 
omstandigheden en van incidentele voorwaarden of impulsen. Vaak 
leidt dat spoor geruime tijd (niet zelden meerdere levens lang) een 
sluimerend, min of meer vergeten bestaan in ons hart. Het is te 
vergelijken met enkele schaarse, met as bedekte gloeiende sintels 
onder een massa, eeuw na eeuw opgehoopt maar weer grotendeels 
gedoofd karma-vuur. In die sintels brandt de Dharma. 
 
Dit diep menselijke spoor wordt de Weg genoemd, een begrip dat je 
terugvindt bij alle spirituele leraren, ook bij Boeddha: “Wie zal 
bewandelen het stralend pad van de waarheid? Jij alleen, zoals 
iemand, op zoek naar bloemen, de mooiste kiest, de zeldzaamste.” 
Of: “De Weg leidt naar het einde van de Weg.” [beide uit de Dhammapadda] 
 
Iemand die de Weg bewandelt heeft zijn of haar oude, wereldse huis verlaten - omdat het niet geheel 
voldeed als definitief tehuis, omdat het niet de vervulling en vrede bood die het hart zoekt. 
Maar bestaat dat wel: een definitief tehuis? Onvoorwaardelijke vervulling? 
 
Moeilijk te zeggen wellicht voor wie onderweg is. Maar wat je wél kunt zeggen is dat er gradaties zijn in 
onze kwaliteitsbeleving, d.w.z.: niet alle ervaringen voelen hetzelfde, we ervaren soms meer waarde en 
vervulling, beleven diep geluk en vrede, zien verschil tussen echtheid en illusie, tussen kracht en zwakte. 
En die verschillen zorgen ervoor dat we continu zoeken naar kwaliteit, naar geluk, verwerkelijking. 
 
Wijzen van alle tijden maken eenzelfde onderscheid tussen waan en werkelijk, tussen egoïsme en liefde, 
tussen kleinheid en grootheid, tussen geconditioneerdheid (karma) en onvoorwaardelijkheid (Dharma). 
Boeddha had het niet voor niets over “nirvana”: uitblussing van behoeftigheid. En ook in Zen onderricht 
onderscheiden we leegte en vorm, aandacht tegenover dromen, helderheid versus verwarring. 
 
Dat al die dualismen uiteindelijk EEN zijn, maakt het perspectief alleen maar natuurlijker en aantrekkelijker. 
Want diep in ons hart weten we - duidelijker nog dan alle pijn van onze huidige gespeletenheid en 
bevangenheid - dat er maar één Zelf is, en dat de schepping één geheel vormt. Het is geruststellend en 
vertrouwenwekkend om te weten dat zelfonderzoek en bewustwording - het beoefenen van de Weg via 
studie en praktijk - zorgt voor integratie van alle tegenstellingen en voor een praktisch leren hanteren van 
alle achterliggende wetmatigheden en voor een vanzelfsprekend toekomen aan ons ware potentieel. 



 

Wij zijn stervelingen en boeddha’s - tegelijkertijd. Als sterveling kunnen we bewust gebruik maken van dit 
korte traject dat leven heet: we activeren ons boeddha-potentieel door te kiezen voor innerlijke kwaliteit en 
bewustwording, door geen genoegen te nemen met de schijnzekerheden van onze wereldse connecties 
(lichaam, bezittingen, relaties, etc.) maar op zoek te gaan naar ons ware thuis. Dat is wat van oudsher in 
het Christendom en in andere religies wordt aangeduid met de term “pelgrimage”, en wat in het 
Boeddhisme “huisverlaten” wordt genoemd. 
 
De Latijnse stam van het woord “pelgrim” geeft het karakter van dit 
proces goed weer: per (door) ager (de akker).  
Een pelgrim is iemand die over de velden trekt, een vreemdeling, 
een voorbijganger met verinnerlijkte aandacht en immateriële 
bezieling. 
Elke sterveling die doordrongen is van de onbestendigheid van alle 
bestaan, van de ongrijpbaarheid van “het ik” en van het lijden dat 
zintuiglijkheid met zich meebrengt, blijft niet doof voor de vraag in 
zijn hart naar de zin hiervan en naar de kracht erachter. 
 
Waar zijn we naar op Weg? 
Als “thuis” de plaats is waar geen vragen of twijfels bestaan,  
waar vrede heerst en innerlijke vervulling, verbondenheid en 
hartelijkheid - waar vind je dan zo’n plek? 
Waar ga je heen als je beseft dat de troost van kinderlijke genegenheid en bescherming geen optie meer 
is voor een waardige volwassene? 
Wie kun je hierop aanspreken, wie kan jou hierin helpen, wie is in staat dit soort intieme en existentiële 
drijfveren te delen en te honoreren? 
Hoe vind je de ene kracht die in staat is om de vele krachten te temmen: hebzucht, verleiding, woede, 
macht, dromen, creativiteit, avontuur, wonderlijke vermogens.... 
 
Laten we beginnen met goed kijken waar we nu zijn, misschien zijn we al dichter bij huis dan we denken. 
Want als je een onverschillige blik werpt op een stuk aarde, dan zul je niet méér zien dan enkele kluiten; 
maar kijk je nauwkeuriger, dan blijkt de grond te krioelen van leven. 
 
Zelfkennis, bewustwording, kwaliteit van leven - het heeft alles te maken met verfijning. Grofheid betekent 
botsen, graaien, hijgen, verteren: een aaneenschakeling van biologische functies zonder verdere sturing of 
zingeving, zonder verantwoordelijkheid, en dus ook zonder vrijheid. Want je kiest niets, maakt geen 
bewuste afwegingen, loopt achter de feiten aan, als een slachtoffer of prooi die gejaagd wordt. Dat leidt tot 
barbarij: ieder is bevangen door de illusie van eigen voordeel, blind voor eigen en andermans bedoeling. 
 
Wat zie je als je goed kijkt? Een onophoudelijk komen en gaan van gewaarwordingen, intern en extern: 
geluiden, beelden, gevoelens, herinneringen, verwachtingen, oordelen, sensaties, stemmingen... 
Wie begint met oefenen wordt verbijsterd door het krioelen van karmische motieven, d.w.z. door de 
veelheid van geconditioneerde behoeftes. Meditatie maakt de meesten van ons aanvankelijk onrustiger, 
verrast als we worden door de innerlijke drukte en ons onvermogen er rustig mee om te gaan. 
 
Hieruit blijkt de ruwheid, de ongepolijstheid van onze zelfkennis - en meteen ook de noodzaak om via het 
zitten ruimte, helderheid en verfijning hierin aan te brengen. Wie de moed en eerlijkheid opbrengt om dit 
definitief te onderschrijven en er hier en nu werk van gaat maken, die wordt beloond met een directe portie 
onvoorwaardelijke hartskwaliteit: echtheid, vertrouwen, inzet, aandacht, openheid, verbinding... 
 
Nogmaals: we zijn sterveling en boeddha in één. Dat leert ons de Hart-soetra: “Vorm [verschijnsel, 
conditie] is leegte [bewustzijn, onvoorwaardelijkheid].” Juist door ons stervelingschap goed te bestuderen 
komen we in contact met ons boeddhaschap. 
 
Anders gezegd, door de vele condities aandachtig en liefdevol te doorzien, worden we ons bewust van 
precies dit wonderlijke en levendige vermogen om alles onvoorwaardelijk, grenzeloos te doorzien.  
Dit hartsbewustzijn is wat wij het meeste en het duurzaamste zijn: potentieel waarin alles wordt beleefd en 
verwelkomd, schepping in actie, wonderlijke werkelijkheid. 
 
Alles wat we zoeken, blijken we steeds te zijn. 
 



 

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

UIT DE ANONIMITEIT 

Toen ik uitgenodigd werd om iets te schrijven voor deze rubriek was mijn eerste reactie: nee. 
De vraag liet me toch niet los en ik zocht eigenlijk naar de motivatie om nee te zeggen. 
Ik had het zó verwoord: ik ben, door mijn activiteiten als voorzitter, al meer dan ik eigenlijk zou willen, ”uit 
de anonimiteit”. Maar het is de persoon Juul die dat niet wil. 
Als ik dat wat op de achtergrond schuif, komt er een andere motivatie boven. 
Ik wil me openstellen en anderen laten delen in het enthousiasme dat ik voel om Zen te beoefenen. 
Dat gevoel van: “Ja dat is het”, ontstond toen ik van mijn Yogaleraar een boek van Alan Watts te lezen 
kreeg over Zen. Je zou het een puur verstandelijk proces kunnen noemen. 
Ik was absoluut niet geboeid door wat voor een Boeddha dan ook, niet door rituelen, niet van plan me door 
wat voor een leraar of meester dan ook te laten meeslepen - maar dat gevoel van: “Zen is het”, bleef. 
Daarom ben ik bij Ad de Hovo cursus gaan volgen, toen de gelegenheid zich voordeed. 
Daarna zette ik, zoals de meesten van ons, de eerste stapjes in de zendo. 
 
Wat boeit dan zo? 
Het is het gevoel van “herkenning” in het onderricht van Ad. 
Het gevoel van “herkenning” als oefeningen en handelingen zó worden uitgelegd dat je er echt wat mee 
kunt, er een beetje wijzer van wordt. 
Het gevoel dat leraren inderdaad heel belangrijk zijn in dit hele proces. 
Het besef dat het dagelijks leven een en al oefenproces is. 
Het besef dat je met iets heel wezenlijks bezig bent, onder begeleiding van een goede leraar, samen met 
een fijn stel mensen, medetochtgenoten. 
Ad, dank voor de kans die je me steeds weer geeft om ergens in te groeien. 
Dank aan alle mededeelnemers voor jullie boeiende aanwezigheid. 

PRAJNA GAAT VERHUIZEN! 

Dankzij de vele hulp van deelnemers en donateurs wordt vanaf dinsdag 9 augustus de reguliere training 
vervolgd in de prachtige nieuwe zendo aan de Haspenhouw 45, Maastricht (wijk Heer). 
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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 

HOVO CURSUS NAJAAR 2005 

Van 3 oktober t/m 12 december, steeds op maandag van 19:30-21:30 uur, verzorgt Ad voor HOVO 
Limburg de 10-delige cursus “Verlangen naar jezelf”. 
Aansluitend kunnen deelnemers een practicum volgen op zondag 18 december van 10:00-16:00 uur. 
 
Uit de HOVO brochure:  
Tijdens deze cursus zullen er vele misverstanden en conditioneringen de revue passeren, o.a. de 
veelgehoorde tegenwerping dat werken aan jezelf egoïstisch en asociaal zou zijn. Een andere misvatting 
komt voort uit het verwarren van verschillende aspecten van ons bestaan, zoals therapie en spiritualiteit, of 
leven en werken - ontrafeling hiervan kan het perspectief op onszelf verhelderen en verdiepen. 
 
Ter inspiratie, een gedicht van Emily Dickinson (uit: Collected Poems of Emily Dickinson. New York 1982; 
vertaling A. van Dun): 
 

DORST 
 
Eerst lijden we dorst - wet der natuur; 
En later, als we gaan, 
Verlangen we naar water 
Van vingers' zachte kraan. 
 
Hier schuilt een liefdevol gemis, 
Waaraan ten antwoord ligt bereid 
Het grote water in het Westen, 
Genaamd onsterfelijkheid. 

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. 

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 


