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H E T  B E G I N M O T I E F  

Als ik iets doe, moet het een noodzaak hebben. Bezig zijn met overbodigheden - tijdvulling, druktemakerij, 
constructies - voelt niet inspirerend of uitnodigend. Terwijl het juist vanzelfsprekend en kloppend voelt als 
de dingen die ik doe aansluiten bij een “innerlijke bedoeling”, een noodzaak. 
 
Een van de raadgevingen die steeds terugkeren in het Zen onderricht luidt: “Doe enkel wat noodzakelijk is, 
houd er niets overbodigs op na”. Leraren geven ons dit advies omdat onze centrale kwaliteiten erdoor 
gestimuleerd worden: zelfstandigheid, directheid, lichtheid, beschikbaarheid, belangeloosheid, alertheid, 
etc. Het haalt de lauwheid uit ons bestaan - we worden levendiger doordat mogelijke compensatie en 
vrijblijvendheid vervangen wordt door een besef van urgentie, een gevoel van noodzaak. 
 
Dit motto, niets overbodigs doen, is heel bruikbaar naar het oefenen zelf toe, niet alleen in zazen (waar het 
een grondhouding is) maar ook breder. Je kunt het hanteren als een heel concrete toets voor je motivatie: 
“Is veel van wat ik doe - inclusief spiritualiteit en Zen-beoefening - wellicht niet overbodig? Wat is wezenlijk 
en wat is ijdel, hol? Wat is echt van waarde, geen illusie?” 
 
Zen beoefenen is ten eerste: je bewust zijn van alle 
betekenisvolle of in elk geval werkzame elementen 
(drijfveren, motieven, doelen) in je leven, en ten tweede: 
eenheid willen aanbrengen in dat krachtenspel door te 
onderzoeken welke relatie al die impulsen hebben tot 
jezelf, d.w.z. hoe je er wijs mee moet omgaan. 
 
Van nature zoeken wij mensen naar wat ons het meeste 
boeit - termen als “vervulling” en “verwerkelijking” verwijzen 
hiernaar. Wat ons grondig trekt of raakt, krijgt vanzelf een 
prominente plek in ons hart, het speelt een rol in de manier 
waarop we in de wereld staan en in de keuzes die we 
maken. In feite hebben we het hier over een heel eenvoudige maar belangrijke, universele wetmatigheid: 
de drang naar geluk die ieder mens bezielt en die ons in alles richt naar kwaliteit en intensiteit van leven. 
 
Wie de Weg wil bewandelen en werk wil maken van innerlijke kwaliteit (spiritualiteit), heeft daartoe een 
aanleiding, een motief. Vaak is dat een intense ervaring van lijden waardoor het leven tot dan toe in een 
ander perspectief komt te staan: ziekte, verlies, woede, onmacht, etc. Je beseft de pijn, de afstand, de 
onrust, de vervorming, de behoeftigheid, je wordt je bewust van je eigen geconditioneerdheid (karma, 
egoïsme). Tegelijkertijd is er voldoende notie in je - niet zelden als kind al - van een andersoortig potentieel 
waarvan je voelt dat het in staat is jou anders te doen leven: vrijer, eerlijker, opener, echter, lichter. 
 
Sommigen komen juist via een vreugdevolle ervaring in aanraking met hun innerlijk potentieel: een grootse 
natuurbeleving, een intieme ontmoeting met een ander, een creatieve stroom die groter is dan jezelf, een 
lucide inzicht waardoor alles op zijn plaats valt, een avontuurlijke reis. Hiermee vergeleken voelt je huidige 
manier van leven saai, voorstelbaar, bloedeloos, laf, geïsoleerd, kunstmatig. 
 
Als je naar aanleiding van die pijnlijke of vreugdevolle ervaring concludeert dat het geen zin heeft om deze 
belevingskwaliteit na te streven via het veranderen van omstandigheden of condities, maar dat die ervaring 
iets kostbaars van jezelf heeft getoond of geactiveerd en dat het dus om jezelf gaat, d.w.z. beter leren 
kennen van je eigen onvoorwaardelijke hartskwaliteit, dán kan Zen beoefening op zijn plaats vallen voor je.  
 
Jijzelf bent de ene onmisbare pool van dit verhelderingsproces: jijzelf bent “karmisch” klaar om werk te 
maken van jezelf, op weg te gaan, je eigen bron van wijsheid en liefde aan te boren. Er is een innerlijk 
verlangen, een kernachtig motief dat jij nu serieus neemt en vanwaaruit jij als het ware aan het universum 



 

kenbaar maakt dat jij dat verlangen graag vervuld wilt zien. Je bent rijp, een ontvankelijke antenne die alle 
gesignaleerde mogelijkheden zal benutten: open ogen, een oprecht hart en een alerte geest. 
 
De andere onmisbare pool die dit proces completeert is het universum, het leven zelf dat “Dharmisch” altijd 
klaar is om alles vanuit zijn verfijnde wetmatigheden te verhelderen, te doorstromen, te verzachten, op te 
nemen, te verbinden, te vervullen, te beantwoorden. Elk moment krijgen we van binnenuit en van buitenaf 
mogelijkheden aangereikt om te leren en te groeien: “Alles wat je tegenkomt is voedsel voor oefening.” 
Hoe actiever ons hart erbij betrokken is, hoe wakkerder en completer we er gebruik van kunnen maken. 
 
Het transformatieproces dat bewustwording feitelijk is, zou je in een notendop kunnen omschrijven als een 
organisch versmelten van deze beide polen in ons bestaan: karmische vraag en Dharmisch antwoord. 
 
Onze karmische vraag, ons verlangen naar oplossen van lijden, is dus ons beginmotief. De intensieve, 
existentiële ervaring (pijnlijk of vreugdevol) die ons heeft doen stilstaan bij onszelf en die ons bewust 
maakte van andere, betere mogelijkheden, is het begin van een nieuwe oriëntatie: hoe kom ik toe aan 
werkelijk leven, aan diepgang, kracht, helderheid, vreugde, gemak, mededogen, wijsheid en liefde? 
 
Laat deze grondvraag een onwrikbaar criterium zijn voor elk mogelijk 
antwoord dat jou op je oefenweg geschonken wordt, hetzij van 
binnenuit, hetzij vanuit het onderricht, hetzij vanuit de ervaring. 
Onderzoek jezelf steeds opnieuw: “Deze ervaring nu, dit inzicht, deze 
bezieling, dit onderricht hier, deze ontmoeting - beantwoordt het mijn 
grondvraag, stilt het mijn hartsverlangen?” 
Als je deze aanpak kiest zal je koers stabiel, diepgaand en efficiënt 
zijn. Maar zodra je je laat verblinden door allerlei interessante effecten 
en positieve gevolgen, verlies je je hoofddoel (je beginmotief) uit het 
oog en krijgen allerlei subdoelen veel meer gezag dan ze verdienen.  
Je stelt je dan tevreden met kiezels, terwijl het juweel verborgen blijft. 
 
Om je een idee te geven van de potentiële waarde van jouw vraag: hoe zou je je voelen als iemand, 
precies op een moment dat je alle zicht kwijt bent en jij je hopeloos verloren voelt, jou een uitweg biedt, 
een oplossing aanreikt? Is dat geen enorm geschenk, een grote kostbaarheid en een zeldzaam gebeuren? 
Welnu, plaats het beginmotief in die orde van grootte, geef het die lading, weiger goedkope antwoorden. 
 
Deze houding vergt vertrouwen (in de Dharma, de waarheid), twijfel (je donders goed bewust zijn van 
karma) en toewijding (vasthoudendheid, doorzettingsvermogen, discipline). Ze staan in het klassieke Zen 
onderricht bekend als de drie pijlers van realisatie: groot vertrouwen, grote twijfel en grote inzet. 
 
“Niets overbodigs doen” is loslaten wat geen zin heeft, wat niet betrouwbaar is, niet echt is. Een oprecht 
loslaten in deze zin is, paradoxaal genoeg, het vinden van ware stabiliteit. Want de ruimte die ontstaat als 
overbodigheid en vertroebeling wegvalt, kan worden ingenomen door werkelijke, directe beleving en door 
heldere, wijze en mededogende visie. 
 
Maar dat gaat niet vanzelf. Loslaten wat niet goed voelt is relatief gemakkelijk, maar toepassen wat wél 
goed voelt, is een stuk moeilijker. Immers, weten wat je niet wilt, betekent nog niet automatisch weten wat 
je wél wilt - zoals het elimineren van onrust niet gelijk staat aan het vinden van duurzame vrede. Het 
doorzien van karma is het begin, je engageren met de Dharma is de voltooiing. En dat laatste - een 
daadwerkelijke keuze voor leren en bewustwording - betekent in laatste instantie gezag geven en vreugde 
ontlenen aan iets waarin jijzelf oplost: adem, leven, Dharma, werkelijkheid, leegte... 
 
Dit komen tot dagelijkse beoefening van Zen gebeurt in verschillende fasen, via de volgende stappen: 
 

1. ik heb iets nodig →  erkennen van eigen lijden 
2. aftasten van perspectieven →  proeven van spiritualiteit 
3. affiniteit met Zen voelen →  herkennen van jezelf in Zen 
4. kiezen voor oefenplek →  je engageren met onderricht en leraar 

 
Als elk van deze vier deze stappen gelieerd is aan jouw beginmotief, dan zullen ze noodzakelijk voelen 
voor je, en dan zal jouw missie vanzelf slagen: “Laat overbodigheden los en word authentiek.” (Hongzhi) 



 

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

KENNISMAKINGSCURSUS 

Vrijdag 7 oktober start een nieuwe kennismakingscursus, een geschikte gelegenheid voor 
belangstellenden om intensief en persoonlijk te kunnen proeven van de visie en praktijk van Zen. 
De cursus beslaat 10 vrijdagavonden van 19:30 - 21:30; de kosten voor de hele cursus: 65 euro. 
Plaats: zendo van Zen Centrum Prajna. Docent: Ad van Dun, tel. 043-3438426. 

LEZING “ZEN -  LEVEND BOEDDHASCHAP” 

Op maandag 26 september geeft Ad van 20:00 - 22:30 uur een lezing in boekhandel La Nouvel’ Vie. 
Toegang: 5,-. Vooraf aanmelden (043-3215703) vanwege beperkt aantal plaatsen. 
 
Thema van de lezing: het dualisme tussen lichaam en geest, ik en de ander, relatief en absoluut - als 
sterveling krijgen we ermee te maken, en wie er bewust mee om wil gaan, maakt zijn leven gaandeweg tot 
een leerproces, een oefenweg richting wijsheid en bevrijding. 
Boeddha is, net als Christus, een van de historische voorbeelden die bewezen hebben dat dit pad voor 
een mens niet alleen begaanbaar is, maar ook vruchtbaar en heilzaam. Het brengt ons thuis in een 
duurzame, onvoorwaardelijke kwaliteit van leven. Deze innerlijke ervaring stilt ons grootste verlangen en 
beantwoordt onze diepste, existentiële vragen. 

ZOMERSCHOOL IMPRESSIES 

 “Groot vertrouwen. Grote twijfel. Dit is thuis zijn.” 
 “De laatste dagen is mij vooral de strijd met het denken 

opgevallen: hoe taai, flexibel, creatief etc. de 
verschijningsvormen van het denken zijn. Ik heb rode 
wangen gekregen van de [mentale] tikken die me wakker 
moesten houden.” 

 “Verbazing, verwondering, ontroering en een volmondig 
JA.” 

 “Ik wil geven, en mijn neigingen om te vragen en mij 
tekort gedaan te voelen teniet doen.” 

 “Dit is de enige weg voor mij om volledig mens te 
worden.”  

 “Er heerst grote onrust. Gehecht zijn aan lichamelijkheid. 
Met vlagen het lijden hiervan ervaren.”  

 “Maak me vrij van het overbodige, en van datgene dat niet klopt. Ik ga naar huis.” 
 “Onomkeerbaar werkt de Wet, en roep ik de voorgangers aan. Er springt een boeddha van mijn 

schouder, en buigt naar mij.” 
 “Verschillende bloemen, de ene zus, de ander zo, maar elk deelt in het bloeien.” 
 “Dit stroompje kabbelt rustig naar de zee. Met steun van leraren en vol geloof in de Dharma.” 

NIEUWE ZENDO 

In augustus hebben we, na enkele maanden werken, de nieuwe 
zendo aan de Haspengouw 45 betrokken. Het is een prachtige 
plek geworden, op een rustige locatie, met twee verdiepingen: 
beneden een activiteitenruimte (lezingen, cursussen etc.) en 
boven een sfeervolle oefenruimte. 
 
Hartelijk dank aan de vrijgevige sympathisanten die dit project 
mede mogelijk hebben gemaakt, en aan alle helpers die zoveel 
inspanning hebben verricht tijdens de verbouwing: ontwerpen, 
afbreken, constructiewerk, schilderen, opruimen - het proces is 
heel harmonisch verlopen en de klus is fantastisch geklaard! 
 

 



 

 
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 & PRACTICUM 

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”. Locatie: toneelschool, Lenculenstraat 31-33, 
Maastricht. Kosten: 10 x 2 uur college, € 155,-  
Informatie/aanmelding: HOVO Limburg, tel. 043-3466605, website: www.hovolimburg.nl 
 
Aansluitend kunnen deelnemers zondag 18 december van 10:00-16:00 uur een practicum volgen op een 
prachtige locatie in Gulpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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 


