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B e v R I J d e N d e  d I s C I P L I N e

Zen onderricht rept geregeld over "de zes paramita's". De letterlijke beteke-
nis van paramita luidt: "Wat de andere oever heeft bereikt" (param = 
voorbij, over; ita = gegaan); vervolmaking, zou je kunnen zeggen. Traditio-
neel worden de paramita's aangeduid als de oefenkwaliteiten en kenmer-
ken van iedere bodhisattva (een verlichtingswezen, een "ware mens zonder 
functie"). Je kunt ze het beste verstaan als expressies van beoefening.

De zes paramita's zijn

dana paramita - geven
shila paramita - discipline
kshanti paramita - geduld
virya paramita - inzet
dhyana paramita - meditatie
prajna paramita - wijsheid

 
Deze oefenkwaliteiten "roeien ons over" als het ware, naar "de andere 
oever",�  doordat ze ons helpen de zes fysieke zintuigdieven te overmees-
teren en te transformeren: oog, oor, neus, tong, lijf en brein.

Een leraar als Bodhidharma bestempelt onze zintuigen als dieven die ons 
beroven van onze ware identiteit via een imponerende truc van waan, 
begoocheling, droom en illusie. Als we helder, moedig, definitief de verblin-
dende werking ervan doorzien en ontkrachten, resulteert dit in bevrijding, 
verwerkelijking, ontwaken.

De eerste paramita is geven. Een gevende intentie ontstaat zodra men 
ervaart hoe onvruchtbaar en onwaardig, maar ook hoe subtiel de neiging 

1 De slotmantra van de Hartsoetra luidt: "Voorbij, voorbij en overschreden, al is overschre-
den...". Boeddha vergelijkt ons leven met een rivier of oceaan van lijden waarin we 
dobberen, op zoek naar geluk: de andere oever. Zie ook de Dhammapada: "Alleen de 
wijze die de weg volgt, is in staat de rivier over te steken en aan de greep van de dood te 
ontkomen." De dood ontkomen betekent karma (lijden) oplossen; de traditionele aandui-
ding hiervoor is nirvana bereiken. Nagarjuna (± 200 n.C.) zegt: "Dat wat, als het onder-
worpen is aan karma, samsara is [lett: "voortdurende stroom"], is, wanneer het niet langer 
onderwopen is aan karma, nirvana".

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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De definitieve stap die jouw weg naar vrijheid ontsluit, is dit kleine zelf 
opgeven.  
Als leerling geef je je over in vertrouwen, elk moment geef je uitdruk-
king aan je hartsintentie en je doet onvoorwaardelijk je best, ogenblik na 
ogenblik. 

Zo wek je de Dharma, via de drie (Boeddhistische) toevluchten:

Leven is een warme bron, reine vrede van ontvang 
= ik kies de Boeddha als toevlucht
Wijsheid is een lichtend veld, grote vrijheid van verspreid 
= ik kies de Dharma als toevlucht
Eenheid is een zachter oord, open vreugde van gedoog 
= ik kies de Sangha als toevlucht

 
Je thuis wetend, bevestig je jouw hartsintentie in de vorm van de vier 
(bodhisattva) geloften:

1.

2.

3.

tot nemen is: zelfs in ons geven 
schuilt vaak nog nemen.  
Om dit ego-mechanisme van zijn 
valse gezag te ontdoen, activeer 
je je vermogen om niet automa-
tisch te grijpen of te hechten, 
herinner je je zo vaak mogelijk 
aan je innerlijke rijkdom en vervul-
ling, en oefen je je in het zien van 
gemeenschappelijke wetmatighe-
den.  
In de mate waarin "nemen" nog 
een rol speelt in ons - d.w.z. de 
illusie dat er ergens voordeel is te 
halen of meerwaarde is te vinden 
- krijgen we te maken met afstand, 
beoordeling, behoeftigheid, eigen-
waan, kleinheid, lijden.
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Levensvormen ongeteld, ik zweer hen te behoeden 
= ik zweer alle levende wezens te behoeden
Wensen onverzadigbaar, ik zweer hen te bedaren 
= ik zweer alle gehechtheid weg te nemen
Bronnewerking onbegrensd, ik zweer hem te bevatten 
= ik zweer alle Dharma onderricht te leren
Eenheidswegen eindeloos, ik zweer hen te begaan 
= ik zweer de sublieme Boeddha weg te realiseren

 
De Dharma transformeert ons: onechtheid, overbodigheid en verwarring 
worden weggenomen, waardoor ons leven wordt gestabiliseerd. Was er 
voorheen vooral sprake van een zwak, negatief, pijnlijk, gehecht karma 
bestrijden (je persoonlijke conditioneringen), dan heerst er nu een krachtig, 
positief, vreugdevol, gevend Dharma bevorderen (je menselijke potentieel):

je schenkt aandacht
je schenkt ruimte
je schenkt energie
je schenkt respect
je schenkt vertrouwen
je schenkt betekenis
je schenkt vrijheid
je schenkt gezag
je schenkt vreugde, etc.

 
Zodra die gevende potentie jouw engagement met de Dharma voldoende 
heeft geïntensiveerd en verfijnd, is het niet meer dan natuurlijk dat die 
bezielende, sanerende verbinding ook in je overige dagelijkse handelen tot 
uiting komt.  
Daarin kan de tweede paramita, discipline, ons helpen als concretisering 
en expresie van onze bodhisattva-intentie.

Nu is het begrip discipline voor velen verbonden met negatieve associaties: 
een van buiten opgelegd regime waaraan je tegen je wil moet voldoen. 
Dat staat in schrille tegenstelling tot de bekende principes van de Weg: 
leven van binnenuit, spontane oprechtheid, stillen van je diepste verlan-
gen, vrijheid ervaren, etc. Die negatieve associaties zijn het gevolg van de 

1.

2.

3.

4.

•
•
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zinloze en soms zelfs destructieve manier waarop discipline in het verleden 
is gehanteerd - en hoe meer gezag en invloed je hebt gegeven aan alle 
betrokken instanties (ouders, kennissen, overheden, kerken, scholen, etc.), 
hoe indringender het effect zal zijn.

Laten we, als ingang naar een positieve, zinvolle visie, terugkeren naar 
de oorspronkelijke etymologie van discipline. Het woord is afkomstig van 
discipel, en de kern ervan is het Latijnse discere: onderwijzen, lesgeven 
(verwant met doceren en didactiek). Discipline is dus eigenlijk "leervermo-
gen", voortkomend uit je engagement met een aan jouw vraag beantwoor-
dend onderricht en met de werkelijkheid in het algemeen. 

Voor een leerling op het pad van verwerkelijking is discipline iets vreugde-
vols, want het helpt ons in onze authentieke, diepe wens om te leren en 
te groeien, het intensiveert ons engagement met de Dharma. Een vrijwillig 
toelaten en benutten van de vele aangereikte adviezen en methodes - 
steeds in dienst van onze toenemende zelfstandigheid en creativiteit - is de 
snelste weg naar volgroeiing en meesterschap.
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Maar eerst zal het ruwe werk gedaan moeten worden: het oppervlakkige 
ego-gedrocht ("de apegeest") moet getemd worden middels fysieke, emoti-
onele en mentale zelfbeheersing - discipline dus. Niet langer onbezonnen 
ruim baan geven aan elke fyieke impuls of emotionele stemming of mentale 
voorkeur. Anders blijf je achter de feiten aan lopen - achter de effecten van 
je karmische conditionering. En we willen juist op het niveau van oorzaken 
opereren, transformatie bewerkstelligen, vrijheid realiseren.

Voordat we toekomen aan het blootleggen van de ware pijn-oorzaak om 
rechtstreeks te kunnen constateren dat het hele ik-gebouw geen enkel 
fundament heeft ("Er is geen zelf"), moeten we alle in de loop der tijd 
opgelopen effecten tot rust brengen en inperken, door gezag te geven en 
vertrouwen te schenken aan het onderricht.�  Dat leidt tot een doelbewust 
en opgewekt aanpakken van jezelf (je kleine ik):

te beginnen met de fysieke houding op het kussen tijdens zazen: 
roerloos en geruisloos zitten
vervolgens met het bewust worden van je attitude:  
gerust, vriendelijk, beschikbaar, leergierig
tenslotte met het bewust bestrijden van je innerlijke vijanden:  
trots, jaloezie, hebzucht, woede, onbegrip.

 
Zolang het egoïsme van die kleine ik nog wringt (woede, afkeer) of plakt 
(hebzucht, voorkeur), is er werk aan de winkel. Luister naar Boeddha's 
aansporing: "Dit is een teken van vooruitgang in de discipline van de edele 
[beoefenaar]: degene die zijn fout als fout ziet en het weer goedmaakt, zal 
zich in de toekomst kunnen beheersen."�  Je geeft er dus blijk van dat je 
uit het goede hout bent gesneden wanneer je beseft en oprecht erkent dat 
je fouten maakt, blind bent, vastzit - kortom, als je inziet dat jouw bestaan 
inderdaad lijden kent.�

2 Ter illustratie de volgende passage uit Fabels van Zen-meester Raaf, van Robert Aitken 
roshi (Den Haag 2003): "Toen vroeg Stekelvarken: 'Is vertrouwen in je leraar hebben 
belangrijk voor de oefeningen?' 'Van levensbelang', zei Raaf. Stekelvarken vroeg: 'Kan dat 
geen problemen geven?' 'Oneindig veel', antwoordde Raaf."

3 Uit: De leeuwenroep in het park van Udumbarika. Bron: Breet, Jan de & Janssen, Rob: De 
verzameling van lange leerredes. Rotterdam 2001, p. 561

4 Boeddha heeft vier "edele waarheden" geformuleerd; de eerste luidt: "Leven is lijden".

•

•

•
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Nu zal iemand, die na deze ontnuchterende conclusie besluit discipline te 
gaan beoefenen, al vrij snel geconfronteerd worden met moeite in zazen:

fysieke pijn (benen, rug, nek, hoofd, gewrichten, organen)
emotionele confrontaties (angst, gemis, wrok, schuld, stemmingen)
mentale ongrijpbaarheid (zintuigen, denken, beelden, waan, ik-idee)

 
Dat vormt een reële test voor je motivatie, en een nog reëlere reden voor 
discipline. Tegenzin en verleiding, excuses zoeken, compensatie inbouwen: 
je draait van links naar rechts, op zoek naar gemakkelijker oplossingen.  
Je zet je af tegen alles en iedereen die jou deze streek heeft geleverd. 
Vervolgens ga je twijfelen aan het nut van alle wijze gedoe, zelfkennis, 
innerlijke groei.  
Wanneer je je ondanks alles blijft wijden aan deze liefdevolle en daarom 
niets ontziende weg, dan ontwaar je na verloop van tijd, de muur van 
wanhoop die jou zal helpen je diepste, laatste keuze te maken: ófwel 
loslaten (opgeven) van deze dierbare Weg, ófwel loslaten (overgeven) van 
het "dierbare" ego.

Lijkt jou dit wellicht een moeilijk of ver proces te zijn - in de praktijk werkt 
het heel dichtbij en bevestigend, voor wie de noodzaak en het perspec-
tief ervan ziet. De noodzaak ben jijzelf (de Boeddha), het perspectief 
is de leraar (de Dharma), en beiden blijken uiteindelijk één: verlangen 
(noodzaak) en verwerkelijking (perspectief) stromen uit dezelfde bron. 
Ikzelf als personage en de leraar als personage verdwijnen in de werking 
van gemeenschappelijk, "onpersoonlijk", achterliggend hartsbewustzijn.

Wanneer we tenslotte ons ongeboren bodhisattvaschap gaan erkennen, 
vindt discipline zijn natuurlijke, definitieve plaats. Wil je meer zicht hierop 
krijgen dan kan het geen kwaad om enige studie�  te maken van de onze 
drievoudige gelaagdheid door middel van de volgende twee thema's: 

de drievoudige oefening [trishiksha]
het drievoudige lichaam [trikaya]

5 Bruikbaar materiaal bieden o.a. Schumann, Hans Wolfgang: Boeddhisme; stichter, scholen 
en systemen; Nieuwerkerk a/d Ijssel 1996, en Rahula, Walpola: Wat de Boeddha onder-
wees. Amsterdam 1990, en Kornfield, Jack: De leringen van Boeddha. Heemstede 1995.

•
•
•

•
•
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De drievoudige oefening van de bodhisattva bestaat uit:

shila - discipline (juist gedrag): einde maken aan alle kwaad 
→ geen hebzucht/begeerte (stap 3-5 van achtvoudig pad)
samadhi - meditatie: deugdzaamheid ontwikkelen 
→ geen woede/vorm (stap 6-8 van achtvoudig pad)
prajna - wijsheid: alle levende wezens bevrijden 
→ geen onbegrip/zelf (stap 1-2 van achtvoudig pad)

 
Deze drie oefeningen worden traditioneel bestempeld als "voorschriften" 
(disciplines), maar Bodhidharma spreekt in dit verband liever over "de drie 
bevrijdingen".�  Zij vormen een tegengif tegen de drie vergiften (hebzucht, 
woede en onbegrip) en de drie bestaanswerelden (begeerte, vorm en zelf), 
en corresponderen grofweg met onze expressie van lichaam, adem en 
geest. Bovendien omvat deze drievoudige oefening alle stappen van de 
4e edele waarheid: het achtvoudig pad, de weg die leidt naar het opheffen 
van lijden.

Het drievoudig lichaam van de bodhisattva�  bestaat uit:

nirmana-kaya (veranderingslichaam): het waarneembare 
→ manifestatie, werking, wijsheid, spontaniteit, vormloos
sambhoga-kaya (zaligheidslichaam): het energetische 
→ bezieling, licht, vreugde, liefde, tijdloos
dharma-kaya (waarheidslichaam): het wezenlijke 
→ essentie, ruimte, leegte, vrede, naamloos

 
Maar let op: “En als ik dan een paar uur lang in de bibliotheek tussen de 
meest vermoeiende Duitse filosofen had gezeten en daarna naar buiten 
ging, dan leek het of alle dingen mij toelachten.”� 
Alle studie op een stokje: geniet van je hart - dat klopt altijd.

Ad van Dun

6 Bodhidharma (Red Pine, ed.): De oorsprong van Zen; Amsterdam 1993.

7 Meer hierover in komende vertaling van een lezingenreeks van Shunryu Suzuki roshi over 
de drie lichamen.

8 Uit: Italo Svevo: Een leven. Amsterdam 1984.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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e e N  s t A A t s L o t  e N  w A t  N u ?

Nadat ik in Sittard een staatslot had gekocht en thuiskwam, gaf kleine 
Myrthe me een fortune-cookie dat ze meegenomen had van MacDonalds. 
Met enige verbazing las ik op het briefje dat eruit kwam de volgende 
woorden: "Een fortuin is het begin van slavernij". En daar zat ik dan, me 
afvragend of het "winnen" in dit geval wel een goed plan zou zijn?

De vraag wat nu werkelijk belangrijk is en wat ik nu werkelijk nodig heb, is 
op dit moment vrij actueel in mijn leven.  
Hierin zoekend en tastend stel ik me vragen zoals:

wordt het de berg of de markt?
wordt het de monnik of de echtgenoot?
wordt het een miljoen of 5 euro?

Het probleem zit hem voor mij erin, denk ik, dat ik zo graag iets wil - en het 
gevoel van te moeten kiezen natuurlijk. 
"Het" blijft daar maar doorkletsen, op zoek naar resultaat en antwoorden.

Streven loslaten vind ik erg moeilijk. Niet kunstmatig ingrijpen en willen 
geeft me soms afkickverschijnselen. Ik omschrijf deze verschijnselen wel 
eens als volgt: het is een gevoel dat een hamstertje moet hebben als hij 
na jaren lekker gerend te hebben in zijn molentje, op een ochtend wakker 
wordt en iemand heeft zijn tredmolentje gestolen - "wat nu?" 
Vraag maar eens aan zo’n hamstertje te gaan zitten, drie kwartier stil.

Gaandeweg echter, door het tóch te doen en streven los te laten, merk ik 
dat ik intenser leef - en soms ook de wanhoop nabij ben. "Wat NU??"

Dit "wat nu" was laatst intens en diep voelbaar.  
Toen Marie José me daarop vroeg wat er aan de hand was en waarom 
ik huilde, kon ik niets en niemand aanwijzen buiten mezelf die de reden 
daarvan zou kunnen zijn.

Na een minuut stilte kwam als vanzelf over mijn lippen "Ik huil om God". 
Deze intrigerende woorden had ik vaker gelezen en gehoord. Nu kon ik ze 
echter ook voelen. Het was een diep gemis en een wanhoop in mijzelf, dat 
aanvoelde als fundamenteel. 

•
•
•
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Deze momenten geven me het besef dat niets van buiten dit gemis kan 
opheffen: geen streven, geen staatslot, geen berg of markt. 
Ze sterken me in mijn vertrouwen in de Dharma - in het besef dat innerlijk 
leven geen molen nodig heeft.

Werken aan mezelf is iets anders dan mezelf laten werken.

Frank Hoffmann

“Het verwarde denken is inderdaad afschrikwekkender dan tijgers 
of wolven. Deze dieren kunnen niet binnenkomen door de gesloten 
deuren en vensters, maar de wolven van de bedrieglijke ideeën 
kunnen door de vloer van je huis heen kruipen.”

Hakuin: Ontwaken uit dagdromen. 
Amsterdam 1980, p. 38
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h o e  R I J k  Z I J N  w e !

We zijn allemaal ooit met zen in aanraking gekomen - en dan speciaal met 
zencentrum Prajna - en we blijven er kennelijk door geboeid.  
Maar beseffen we onze rijkdom ook wel - maken we goed gebruik van alle 
faciliteiten die we aangeboden krijgen?

Het belangrijkste is natuurlijk het onderricht dat gegeven wordt, telkens 
weer. Kennelijk worden we erdoor geraakt, want we blijven luisteren.  
Nog indringender vind ik het besef dat, als we willen, er altijd een leraar 
beschikbaar is voor persoonlijk overleg. Als de vraag er is, is de leraar er! 
Het is dus van mijzélf afhankelijk of ik een leraar heb.

Het hangt natuurlijk van je persoonlijke vraag af, maar voor de meesten 
van ons zijn de trainingen op dinsdag, donderdag en zondag in meerdere 
of mindere mate het uitgangspunt voor zenbeoefening. Er is altijd “goed 
gezelschap” aanwezig: rijkdom!

Van grote waarde is de website van zencentrum Prajna: www.prajna.nl.  
Daar wordt een schat aan informatie gegeven en dit betekent voor 
menigeen de eerste kennismaking met Prajna of zelfs met zen.  
Voor deelnemers is het boeiend om te zien dat veel van wat er tijdens de 
trainingen ter sprake komt te lezen en bestuderen valt op de site. 

Bovendien biedt het forum de gelegenheid jouw specifieke vraag te stellen 
en je krijgt vrijwel per ommegaande antwoord. Vragen zijn soms gemak-
kelijker of geschikter om schriftelijk te formuleren dan mondeling (tijdens 
persoonlijk overleg of tijdens de trainingen). Ook hier geldt dus: alle 
mogelijkheden om gebruik te maken van het onderricht!

De nieuwe zendo aan de Haspengouw die we nu bijna een jaar geleden 
hebben betrokken is een prachtige locatie geworden. De oefenruimte op 
zolder, de eigenlijke zendo, was al snel klaar en voldeed vanaf het begin 
aan de verwachtingen. De ruimte beneden wordt nog steeds fraaier en 
sfeervoller door de aanschaf van een bijna (mensen)levensgrote boeddha, 
‘beklede’ tafels en aangepaste verlichting. We beschikken daardoor over 
een fijne ontmoetingsruimte.
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In die ontmoetingsruimte bevindt zich een schat aan boeken in de bibli-
otheekkast. Het is inmiddels een goed gebruik dat er vóór de training in 
gesnuffeld en gelezen wordt. Dat is ook de opzet ervan: kijken wat jouw 
belangstelling heeft en vervolgens het betreffende boek op de kop zien 
te tikken, hetzij in de bieb of in de winkel. Voor boeken die niet meer in 
de handel zijn geldt trouwens dat ze, in overleg met Ad, geleend kunnen 
worden. We moeten nu 
eenmaal zuinig zijn op 
deze kostbare verzame-
ling zodat die voor ieder 
toegankelijk blijft. 

Het is wellicht een tip 
om wat vroeger naar 
de training te komen 
zodat je er op je gemak 
gebruik van kunt maken. 
De zendo is altijd 
minstens een half uur 
voor aanvang open.

Intussen word ik, terwijl ik dit aan het tikken ben, steeds enthousiaster.  
Het is blijkbaar zo dat motivatie belangrijk is om zen te beoefenen, maar 
ook dat je door met zen bezig te zijn je motivatie versterkt!

Binnen het bestuur broeden we steeds op nieuwe activiteiten of denken 
we over de verbetering van het bestaande. Inbreng van deelnemers is 
belangrijk. We zij geen monniken, ieder is bezig met loopbaan of anders-
zins, en de zendo in de Haspengauw is geen klooster.  
Toch denk ik dat zencentrum Prajna de potentie in zich heeft om uit te 
groeien tot een echte vitale sangha (gemeenschap van Weg-bewande-
laars). Als we dat willen, moeten we dat zélf waar maken.

Laat van je horen, ook naar het bestuur toe!  
Het wordt in dank aanvaard.

Juul Hoefsloot (voorzitter)

Leeshoek met boekenkast
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Z o M e R s C h o o L

Een mooie lokatie, zomer of winter, de eerste keer of de zoveelste keer, 
veel deelnemers of slechts enkele. In beginsel lijken deze zaken er toe te 
doen, maar gaandeweg de sesshin is dat niet meer zo belangrijk. 
Toen ik de de eerste keer aan een sesshin ging meedoen leek het iets heel 
speciaals en daardoor ook iets dat voorbereiding of iets anders speciaals 
van je eist. Dat bleek gaandeweg helemaal niet zo te zijn.

Het langere zitten is, voor mij althans, primair strijd met jezelf. Strijd met je 
egootje dat altijd wat in de melk te brokkelen lijkt te hebben. Dat zorgt er 
dan ook voor dat ik allerlei excuses bedenk en reeds bedacht heb om niet 
aan sesshins te hoeven deelnemen.  
Gelijktijdig is er ook een diep wezenlijk besef dat dit de enige manier is om 
af te komen van deze ‘kenmerken’, van deze ‘etiketten en predikaten’ die 
we overal op plakken: “Dit vind ik sjiek, dat vind ik maar niks, dit is fijn, dat 
doe ik niet graag, dit is me te moeilijk, dat is een makkie.”  
Zolang de dingen aangenaam zijn, niet hinderen, is er niks aan de hand, 
maar zodra het niet meer ‘leuk’ is gaan ze voor ongemak zorgen.

In de sesshins loop ik daar ook tegenop en ontkom ik er niet aan.  
Een langdurigere oefenperiode stelt de dingen op scherp en maakt ze 
tegelijkertijd eenvoudiger. Het vaste programma gedurende de sesshin 
zorgt ervoor dat worsteling onontkoombaar is. Het is geen kwestie van een 
te behalen zelfoverwinning of iets dergelijks, maar eerder het opmerken 
van de worsteling en wat er met je gebeurt.

Voorbereiden op een sesshin kun je  in mijn ogen niet. Wat wel ‘nodig’  is, 
is dat je lichaam gewend is om wat langer te kunnen zitten. Als je elke 
dag of om de paar dagen thuis of in de zendo zit, is het zitten ook niet de 
grootste kwelling die je tegenkomt. Het is het mentale ongerief dat alles 
voedt en alles duizendvoudig vergroot, waardoor het lichaam ook een 
obstakel wordt. Het voeden van je gedachten is dus het grootste probleem. 
Je ‘verhaal bouwen’, iets dat ontzettend subtiel gebeurt en steeds meer 
zichtbaar wordt. Steeds opnieuw probeer je jezelf voor de gek te houden 
terwijl je aan de andere kant ook ‘weet’ wanneer dingen gewoon kloppen 
en er geen onderliggende motieven aanwezig zijn.
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Het willen of moeten meedoen aan een intensieve training is voor mij als 
een soort draaikolk of trechter waarin je terecht komt; je móet dit gewoon 
doen, het is onontkoombaar omdat het de enige manier is om van jezelf af 
te komen. Uitstel is geen afstel. 
Het lijkt alsof de wereld genoeg te bieden heeft en dat het onzinnig is, dit 
simpele zitten op je kussen. Je verdoet je tijd. Het lijkt of je het alleen maar 
nodig hebt als je het moeilijk hebt en je je dan kunt ‘ terugtrekken’ op het 
kussen. 
Maar zitten is geen compensatie voor iets. Voor mij is het verbinden met 
iets groters. Langzaam begin ik me te realiseren dat zitten net zo vanzelf-
sprekend en normaal moet zijn als  je lichaam voeden, werk verrichten, 
boodschappen doen. 
Misschien nog wel vanzelfsprekender.

Friso Gubbels

Ik heb een strooien hut gebouwd die niets van waarde bevat. 
Na het eten ontspan ik en geniet van een dutje. 
Toen de hut klaar was, verscheen er vers onkruid. 
Nu hij langer bewoond is, heeft het onkruid alles overwoekerd. 
De persoon in de hut leeft hier rustig,  
niet gehecht aan binnen, buiten of iets ertussen. 
Op plekken waar wereldse mensen leven, leeft hij niet. 
Processen die wereldse mensen waarderen, waardeert hij niet. 
De hut is weliswaar klein, maar hij omvat de hele wereld. 
In enkele vierkante meters verlicht een oude man alle vormen en hun aard. 
Bodhisattva’s van het Grote Voertuig bezitten een onwankelbaar vertrouwen. 
Een gemiddeld of eenvoudig iemand vraagt zich onwillekeurig af:  
zal zo’n hut wel stand houden? 
Vergankelijk of niet, de oorspronkelijke meester is aanwezig,  
hij dwaalt niet noord of oost, zuid of west. 
Er is niets dat deze stevige basis van duurzaamheid kan overtreffen.

Lied van de Strodak Hut, van Shitou, 700-790 
Uit: Leighton, T.D.: Vruchtbare Leegte. Bloemendaal 2002
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de eeRste ZoNdAg vAN de MAANd

We hebben zoals bekend drie dagen waarop er in de zendo geoefend kan 
worden: dinsdag, donderdag en zondag.  
De eerste en de laatste zondag van de maand hebben beide een iets 
specifiekere betekenis, zij het een heel verschillende:

de laatste zondag (de “lange”) is een intensieve trainingsdag  
(sesshin).
de eerste zondag (de “open”) heeft een heel ander karakter  
waarvan ik drie aspecten onder de aandacht wil brengen.

 
Op de eerste plaats is het voor de deelnemers een dag die uitnodigt om 
opnieuw te beginnen, telkens weer opnieuw te beginnen. Je motivatie uit 
de kast te halen, conditionering af te stoffen en jezelf op te schudden.  
Als dat gedaan is en we voelen weer de waarde en urgentie van het onder-
richt en de daaruit voortvloeiende oefening, dan zijn we ook vanzelf in staat 
dat uit te drukken.

Dat laatste is dan weer van belang voor het tweede aspect van die dag.  
De eerste zondag van de maand is nl. ook een open gelegenheid voor 
belangstellenden om aan de training deel te nemen en de sfeer van 
zencentrum Prajna te proeven. De kwaliteit van dat proeven wordt mede 
bepaald door het (vaak woordloze) contact met de aanwezige beoefenaars.

Het derde aspect is de onderlinge ontmoetingsmogelijkheid.  
Na de training is er gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten, zowel 
voor nieuwkomers als voor deelnemers. Er wordt koffie en thee geschon-
ken. De ruimte beneden, die mede vanwege deze funktie steeds mooier en 
sfeervoller wordt ingericht, is hier bij uitstek geschikt voor.

Vandaar hierbij de uitnodiging aan alle beoefenaars om niet alleen naar je 
vaste, ingeplande trainingen te komen, maar ook zoveel mogelijk te delen 
in alle overige gelegenheden.

Namens het bestuur, Juul Hoefsloot

•

•
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Zomerschool 2006

De komende zomerschool vindt plaats van 14 tot en met 18 augustus. 
Locatie: Bütgenbach-Küchelscheid (B), bij de Duitse grens in de Eifel

Foto’s

Er zijn foto´s van diverse leraren beschikbaar voor wie dit wil gebruiken 
ter inspiratie in de eigen thuisomgeving: portretten van Shunryu Suzuki en 
andere leraren, boeddha’s of bodhisattva’s. 

Leesvoer

Jack Kornfield: De leringen van Boed-
dha. Heemstede, 1995 (nog antiqua-
risch verkrijgbaar, via internet o.a.)
Robert Aitken: Fabels van Zen-meester 
Raaf. Den Haag, 2003
Hans Wolfgang Schumann: Boed-
dhisme - stichter, scholen en systemen. 
Nieuwerkerk a/d IJssel, 2002 

•

•

•

Ter inzage

Penningmeester Henri Meeuwsen heeft het financiële jaaroverzicht van 
2005 klaargemaakt. Het ligt ter inzage in de zendo.

Agenda

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 :  prakt ische aanwi jz ingen voor Zen beoefening. 

De Grote Kwestie :  b iograf isch-didakt isch mater iaal  van 100 leraren.

Bronkracht :  c i taten ui t  d iverse tradi t ies,  themat isch geordend.

De Basale Mens :  overwegingen over kwal i te i t  van leven.

Avaloki teshvara,  bodhisat tva van mededogen.



Zenoniem is een ui tgave van Zen Centrum PRAJNA  
Secretar iaat :  Frans Halsstraat 18, 6225 CE Maastr icht

s t R o o M

Wat is er aan de hand
het hart bloedt niet te stelpen

waan - inkeer
stuwt stroomopwaarts

steeds dodelijker doorwaden
van al maar kalmer

al maar kalmer
kracht.

 
Gedel


