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A L L E S  V E R A N D E R T

Interview met Yvonne Rand, leerling van Shunryu 
Suzuki. Uit Sangha-E jan. 2006, SFZC-nieuwsbrief . 
 
Yvonne Rand is een meditatieleraar en 
lekenpriester in de Soto Zen traditie. Zij begon haar 
studie en beoefening van Zen bij Shunryu Suzuki 
Roshi in 1968. Andere belangrijke leraren en 
begeleiders voor haar waren Dainin Katagiri Roshi, 
Maureen Stuart Roshi, Zijne Heiligheid de Dalai 
Lama, en Eerwaarde Tara Tulku.  
Haar centrale weg is Zen, verrijkt met oefeningen en leringen uit de Theravada en Vajrayana tradities. 
Hieronder gaat zij in op de vraag hoe je authentiek en krachtig oud kunt worden terwijl je lichaam en je 
uiterlijk veranderen. 
 
Dagelijks worden we gebombardeerd door beelden in de media: schoonheid is enkel voor de jeugd; dat 
zijn krachtige signalen die ons zelfbeeld sterk kunnen beïnvloeden. Hoe kun je hiermee omgaan? 
Over een bepaald gedeelte van dit culturele bombardement heb je zelf een keuze. Ikzelf kijk geen tv 
bijvoorbeeld en lees niet veel tijdschriften. 
 
Leidt dat ertoe dat je een zekere afstand voelt ten opzichte van de wereld? 
Nee, geen afstand van de wereld, maar afstand van de marketing, van de propaganda. Afstand van 
suggesties over hoe de wereld in elkaar zit en in plaats daarvan vooral prioriteit leggen bij de eigen 
rechtstreekse ervaring. 
 
Welke Boeddhistische leringen over vergankelijkheid zijn bruikbaar als je ouder wordt? 
Met name de drie merktekens bieden mogelijkheden om het lijden vanuit Boeddhistisch oogpunt te 
verlichten: het feit dat er lijden is, dat alles verandert, en dat er geen blijvend, solide zelf bestaat. 
 
Maar wat zijn we dan? 
Nou, we zijn niet blijvend en solide, maar dat wil niet zeggen dat er geen zelf is. Er is een zelf, het is alleen 
niet het soort zelf dat we denken. Meditaties over vergankelijkheid kunnen een ingang vormen naar het 
ervaren, niet een intellectueel begrijpen, maar een daadwerkelijk ervaren van geen solide, blijvend zelf. Als 
we inzien dat al wat bestaat een verschijnen en verdwijnen is, dan is dat op zichzelf al een belangrijke 
vermindering van het lijden. 
Het Boeddhisme kent bovendien een heel helder, stapsgewijs pad om de geest te leren kennen en de 
ongeoefende geest te oefenen. De ongeoefende geest is een geconditioneerde geest, overspoeld door de 
gevolgen van mentale en zintuiglijke reakties. Die reaktiepatronen komen voort uit vroege conditioneringen 
uit onze kindheid en conditionering door de samenleving. 
 
Wat is volgens jou de oorzaak van angst of verdriet die ontstaan als uiterlijk en lichaam veranderen? 
Verandering is onontkoombaar. Weerstand bieden tegen deze onontkoombaarheid kan enorm lijden 
teweegbrengen. Want als je het goed bekijkt: wat kun je eraan doen?  
Nou ja, we kunnen tegenwoordig een hoop doen aan rimpels en uitzakkingen, maar zelfs die procedures 
gaan met lijden gepaard. En uiteindelijk gaat het erom dat we door ons te verzetten tegen verandering 
slecht zijn voorbereid op ons eigen en andermans sterven. En dat betekent dat de kans veel groter is dat 
we in een benauwde geestestoestand sterven dan in een rustige, vreugdevolle staat. En dat is een enorm 
verschil. 
Zelf heb ik veel geleerd over hoe je kunt sterven dankzij het zitten bij Suzuki Roshi gedurende de laatste 
maanden van zijn leven, en later ook dankzij het zitten bij anderen terwijl ze stierven. Zo heb ik het verschil 
leren zien tussen het ontwijken van vergankelijkheid en het welkom heten ervan. 
 
Wat is het verschil daartussen? 



 

Nou, mijn moeder bijvoorbeeld was het totale tegendeel van Suzuki Roshi. Ik weet nog hoe ongerust zij 
was, toen zij ouder begon te worden. En ik zei haar: heb je dan nooit iemand gekend die ouder werd? En 
ze zei: ja, maar ik heb nooit beseft dat dit ook bij mij zou gebeuren. Zij had enorme angst en haar poging 
om iets te controleren dat niet te controleren was deed haar ongelooflijk veel lijden. 
Ik ken iemand die gestorven is aan uitzaaiingen van borstkanker toen zij 57 was. En zij bezat het lichaam 
van iemand die 20 is. Zij had veel plastische chirurgie gehad en was heel mooi. En de doktoren waren zo 
tureluurs vanwege deze mooie vrouw dat zij niet altijd in de gaten hadden wat er gebeurde toen zij dichter 
bij het sterven kwam. Doodgaan was een heel moeilijk proces voor haar, want ook al was zij heel mooi, 
toch ging ze sterven. 
 
Natuurlijk, dat moeten we allemaal. 
We zijn doorlopend aan het sterven. Er is de kleine dood van het slapen gaan en een soort kleine geboorte 
als we wakker worden. Er is een kleine dood als iets eindigt, bijvoorbeeld als jij en ik de telefoon 
neerleggen, of als iemand die we liefhebben ons komt opzoeken en weer weggaat. Dat zijn kleine 
sterfgevallen en als we ons niet daarvan afwenden dan openen we ons voor de vreugde en schoonheid 
van het ervaren zelf dat niet gescheiden is van droefheid. Vreugde en verdriet hangen samen. 
 
Wat als iemand in de spiegel kijkt en zegt: het ouder worden bezorgt me lijden, dus als ik mijn gezicht of 
lichaam verander hef ik de oorzaak van mijn lijden op? 
Ik denk niet dat deze overweging klopt. Het heeft juist te maken met de neiging om te zeggen dat mijn 
lijden veroorzaakt wordt door iets buiten mezelf en met het niet zien dat het lijden dat ik ervaar plaatsvindt 
in mijn geest. Het heeft te maken met mijn reaktie op de rimpels - niet met de rimpels zelf. Het gaat om 
mijn reaktie erop. En er is een wereld van verschil tussen reaktie en respons. 

 
En hoe voel jiij jezelf als je naar jezelf kijkt en je ziet jezelf 
veranderen? 
Nou, ik gebruik dat als aanleiding om terug te keren naar 
de feitelijkheid dat alles verandert, dat niets hetzelfde 
blijft, ook niet mijn huid. Kijk, ik heb daadwerkelijk 
gemediteerd over het haar, de nagels, uitzakkende huid - 
allemaal aanknopingpunten voor besef van verandering, 
waar je wellicht liever niet naar wilt kijken. Je zegt: okee, 
deze komende week zal ik met bewuste aandacht voor 
de spiegel staan en aandacht schenken aan, oh, 
uitzakkende huid, vergankelijkheid van het lichaam.  
En ik zal niet zó lang blijven hangen met mijn aandacht 
bij die uitzakkende huid dat ik gevangen raak in "verhalen 
maken" erover. Ik neem het waar en kom terug naar het 
huidige moment door aandacht de schenken aan de 
rechte houding van het hoofd, het hart-centrum, de buik 
(hara) en de adem. 
 

Kun je een voorbeeld noemen van verhalen maken? 
Kijk eens hoe die buik is uitgezakt. O jee, ik moet echt meer sporten. Ik ben zo'n slons. Waarom doe ik niet 
meer mijn best? Wat mankeert eraan? Ik zal ook nooit veranderen. 
 
Wat is de basis van zo'n sterke oordeelsvorming? 
Ik denk dat het in wezen gebaseerd is op angst. Als je diep genoeg zakt onder een oordeel, dan is daar 
angst. Elke reaktie die zich eenmaal heeft genesteld, wordt een gewoonte. En het is belangrijk om te 
beseffen dat vasthoudendheid juist het kenmerk is van een gewoonte. 
Het ontkrachten van een gewoonte vereist dus een zekere bereidheid om het patroon te zien en dan 
steeds opnieuw dat onvoorwaardelijk gewaar te zijn en maar ook terug te blijven komen naar het huidige 
moment, hier en nu. Want als je het patroon herkent maar erbij blijft hangen, dan raak je gevangen in 
verhalen vertellen en dat stimuleert nou net het patroon dat je juist wilt ontkrachten. 
 
Betekent verlicht worden dat je geen reaktiviteit bezit, niet reagerend opereert? 
Ja, dat denk ik inderdaad. Wat ik ervaar bij mensen die op een betekenisvolle manier wakker zijn, is dat dit 
mensen zijn die ongelooflijk aanwezig zijn. En aanwezigheid en reaktiviteit gaan niet samen. 
 
 
Wat zijn enkele klassieke meditaties over de onbestendigheid van het leven? 



 

Dat sterven onvermijdelijk is; dat de dood ieder ogenblik kan plaatsvinden; mediteren over het feitelijke 
proces van sterven, of zoals ik het vaker noem, de "kledingrepetitie"; en mediteren over wat er gebeurt na 
je dood.  
Daarnaast bestaat er een meditatieve recitatie die de Vijf Indachtigheden heet.  
 

• "Ik beschik van nature over gebrekkige gezondheid - het is onmogelijk om gebrekkige gezondheid 
te ontlopen. 

• Ik zal van nature oud worden - het is onmogelijk om te ontsnappen aan ouderdom. 
• Het ligt in mijn natuur om te sterven  - het is onmogelijk om te ontkomen aan sterven. 
• Al wat mij dierbaar is en ieder van wie ik houd, verandert van nature - het is onmogelijk om te 

vermijden dat ik van hen gescheiden word. 
• Mijn handelingen zijn mijn onafscheidbare metgezellen, mijn handelingen zijn de grond waarop ik 

sta - ik ben mijn eigen hoeder." 
 
Waarin geeft het ouder worden jou vreugde? 
Nou, ik heb enig besef en enige mate van geestelijke ontwikkeling. Ik ben dankbaar voor iedere dag en 
voor alles wat komt. Ik ervaar een daadwerkelijk gevoel van onbestendigheid. Weet je, ik loop tegen de 70. 
Dus is het besef van onbestendigheid van dit lichaam en van dit bestaan heel levendig aanwezig. En daar 
ben ik heel dankbaar om. 
Ik stel dingen niet langer meer uit, zoals ik dat vroeger deed. Dat leidt ertoe dat ik minder spijit hoef te 
voelen. Leven zonder spijt is heel aangenaam. 
 

Vertaling: Ad van Dun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Ongeborene 



 

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

LEZING 

Titel: Kennis en Wijsheid, door Ad van Dun 
Datum: 14  maart 2006, aanvang 20:00 uur 
Adres: Mondiaal Centrum, Cortenstraat 4, Maastricht 
Organisatie: Tranquility Zone 
 
Over de voordracht: 
'Kennis en wijsheid staan voor de twee universele aspecten van ons bestaan in Zen terminologie: vorm en 
leegte. Integratie van die aspecten zorgt voor duurzame kwaliteit van leven, scheiding ervan houdt 
dualisme in stand en daarmee het lijden in zijn vele gedaanten. Zien van de noodzaak tot integratie van 
kennis en wijsheid is stap één. Realiseren van de manier waarop beide aspecten één worden, is stap 
twee. Beide stappen vormen de natuurlijke stadia van zelfverwerkelijking: visie en praktijk, motief en 
methode. In dat licht bezien, sluit dit actuele thema naadloos aan bij alle tijdloze wijsheid'. 
 
Tranquility Zone is een initiatief van de Bahá’í-gemeenschap Maastricht. 
"Het hoogste doel van de Bahá’í's is het bereiken van eenheid in de wereld waarbij alle mensen, ongeacht 
ras, klasse, cultuur of religie, in harmonie samenleven." Info: http://maastricht.bahai.nl. 

WINTERSCHOOL IMPRESSIES 

• “Zen, belichaming van leven zoals het bedoeld is.” 
• “Alles is er - wat stilte inbouwen kan geen kwaad.” 
• “Onvoorwaardelijk, liefde, vertrouwen.” 
• “Een frisse bergbeek, stroomversnellingen, 

watervallen, gereinigd, oceaan.” 
• “Er ademt iets in mij, een ruimte die niet gevuld kan 

worden, wordt voortdurend herboren.” 
• “In het diepe springen. Het hart openen, zodat alles 

kan gebeuren zoals het moet gebeuren.” 
• “In mij is een ruimte waar alles open is en vrij.” 
• “Sprekende stilte. Wie kan er meer wensen?” 
• “Toen de Dharma daar was, kon hij zoveel wijsheid en belofte niet weerstaan.” 
• “Ziehier, het raam staat maar op een kier, maar is niet meer gesloten”. 
• “Hier in dit lichaam herinnert een klap op de planken aan komen en gaan”. 
• “Oceaan, vis, hap.” 

BESTUURLIJK 

Het nieuwjaarsoverleg van zondag 8 januari is vruchtbaar geweest. De bijeenkomst vond niet, zoals 
gebruikelijk, plaats in de ontmoetingsruimte maar in de zendo. Dit benadrukte het oefenaspect van het 
overleg. 
 
Het doel was om lopende processen structuur en richting te geven. Samenvattend zou je kunnen zeggen 
dat er twee rode draden door het betoog van Ad en de inbreng van de deelnemers liepen. 
 
Op de eerste plaats was er de uitnodiging om helderheid te krijgen over de voortgang van ieders proces. 
Je kunt dit proces beschouwen als een breed scala van realisatiefasen waarin je zelf je plaats kunt 
bepalen, als toetsing van een bewuste motivatie. 
Je kunt jezelf zien als weldoener, beoefenaar of leerling - zonder dat daar beoordelingscriteria op 
losgelaten worden door jezelf of anderen. Een gesprek met Ad kan daarin zeer behulpzaam zijn. 
 
Op de tweede plaats kwam de organisatiestructuur van Prajna aan de orde wat, zoals zal blijken, nauw 
samenhangt met ieders proces, want de taken die vervuld moeten worden vragen betrokkenheid en geven 
gelegenheid tot oefening, op ieders eigen niveau. 
 



 

 

Het bestuur bestaat uit drie deelnemers, met een oefenpraktijk van minstens drie jaar. Tijdens de 
bestuursvergaderingen is Ad altijd aanwezig om de inhoudelijke kant van het besturen te helpen 
waarborgen. 
  
Er zijn vier podia: poetsen, voorraadbeheer, klussen en publiciteit. De podia worden gecoördineerd door 
leerlingen. Zij dragen ertoe bij dat de beoefenaars die willen meewerken in hun podium dit niet  zien als 
een verplichting jegens Prajna maar als een uitnodiging hun zélf gekozen groeiproces te stimuleren. 
 
De leerlingen vervullen ook de taak van gastheer of –vrouw tijdens de trainingen. Het is voor hen een 
manier om uitdrukking te geven aan hun betrokkenheid bij de Dharma. 
Weldoeners gunnen zichzelf wat meer ruimte en van hen wordt niet verwacht dat ze taken vervullen. 
 
Wij willen graag dat de organisatie van Prajna heel transparant en duidelijk is. 
Daarom hangt er nu een lijst in de zendo met daarop vermeld alle deelnemers en de taken die ze vervullen 
(zie hieronder: "Funktionalia"). 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst was verhelderend door ieders bijdrage. We hopen dat ook buiten de half-
jaarlijkse bijeenkomsten om opmerkingen en suggesties naar ons toe zullen blijven komen. 
 

Namens het bestuur,  
Juul Hoefsloot 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKTIONALIA  

In de zendo hangt voortaan op het prikbord een overzicht van alle funktionele gegevens van de 
deelnemers, zodat duidelijk is wanneer en hoe en waarom ieder deelneemt, en hoe hij of zij telefonisch 
bereikbaar is. 
N.b.: podium-funkties zijn een aktief onderdeel van beoefenaarschap, voor weldoeners zijn podia dus niet 
van toepassing. 
Geef wijzigingen, onvolledigheden of onjuistheden a.u.b. zo spoedig mogelijk door. 
 
Alle Prajna deelnemers ontvangen een kopie van deze lijst als bijlage bij deze Zenoniem.

TRAINING IN AMELAND 

De drukte en overbodigheden van alledag vallen weg,  
er is onverdeelde ruimte voor het verdiepen van de 
oefening.  
Het programma van vroeg opstaan, zitten,eten, werken, 
zitten, poetsen enz. voelt niet als een inperking van 
vrijheid, maar creëert ruimte om volledig in de oefening te 
duiken.  
Een week na de Prajna winterschool ben ik een week op 
retraite geweest op Ameland (blijkbaar heb ik op het 
moment veel behoefte aan oefenen).  
De gevolgde retraite was de Big Mind Zen Retreat & 
Sangha Gathering, geleid door Genpo Merzel Roshi.  
Big Mind is een methode ontwikkeld door Genpo Merzel 
Roshi waarmee je op een simpele manier en in korte tijd 
inzicht kunt krijgen in je potentieel en wijsheid.  
Naast de formele zazen was er in de middag twee uur Big Mind training. 



 

 
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 

De Sangha Gathering is een ontmoetingsgelegenheid 
van alle Zen groepen die aangesloten zijn bij de 
internationale Kanzeon organisatie. Door deze 
ontmoetingsbijeenkomst was er ook plaats voor een 
gesprek met de andere deelnemers, vooral bij het 
avondeten.  
Ondanks die “drukte” was het voor mij een fijne, rustige 
retraite. 

Richard Driessen 

ALLERLEI 

Toegevoegd aan de bibilotheek, geschonken door Ad 
Schouwenaars: E.F. Storlie: Nothing on my mind; 
Berkeley, lsd, two zen masters and a life on the dharma 
trail. Boston 1996. 
 
Voor landelijke agenda (trainingen, lezingen, 
publicaties, etc: http://www.vormenleegte.nl/agenda.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R A J N A  -  P U B L I C A T I E S 

 

OEFENBOEKJE: praktische aanwijzingen voor Zen beoefening.  

DE GROTE KWESTIE: biografisch-didaktisch materiaal van 100 leraren. 

BRONKRACHT: inspirerende citaten uit diverse tradities, thematisch geordend. 

DE BASALE MENS: overwegingen over kwaliteit van leven. 

Kanzeon,  
de Chinese benaming van Avalokiteshvara,  
de bodhisattva  van mededogen. 

R E D A K T I O N E E L 
Als nieuwe redaktie hopen wij dat deze uitgave van ZENONIEM een mooi begin is van een vruchtbare, duurzame plek waarbinnen 
Zen visie en ervaring gedeeld kan worden tussen de leden van PRAJNA.  
 
C O L O F O N 
Redactie: Richard Driessen, Janine Wilms, Lucia Kooiman 
Redactie-adres: Koperslagersdreef 1c, 6216 SM Maastricht. Tel.: 043-3474568 (Richard Driessen), email: zenoniem@prajna.nl 
Kopij: sluitingsdatum voor de volgende editie is 30 april 2006 (bij voorkeur aanleveren via email in een Word document, maar met 
handgeschreven tekst of illustraties zijn wij ook blij). 
 
Zenoniem is een uitgave van Zen Centrum PRAJNA.  Website: www.prajna.nl, email: zen@prajna.nl 
Zendo: Haspengouw 45, 6227 RM Maastricht  
Secretariaat: Frans Halsstraat 18, 6225 CE Maastricht, tel.: 043-3623011 (Friso Gubbels) 


