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d e  d u B B e L e  P o o R t

door Ad van Dun

In ons hart zoemt een permanente antenne richting verwerkelijking: in 
ieder mens leeft de drang naar geluk. Je kunt je nóg zo kwaadaardig, 
zelfgenoegzaam of moedeloos gedragen, deze drang zal er steeds weer 
voor zorgen dat het daar niet bij blijft en dat je verder blijft bewegen richting 
oplossing, vervulling, kloppendheid. Zelfs al mocht je sterven en niet klaar 
zijn hiermee, dan nóg zal dit zoeken verder gaan.

Potentieel wil verwezenlijkt worden, creativiteit vindt vorm, het universum 
maakt zich kenbaar, inzicht stimuleert liefde, het hart weet wat klopt - 
allemaal verwoording van één en dezelfde wetmatigheid, verklaring van 
ons ingeboren zoeken naar een antwoord dat onvrede kan stillen: 

"Waarom ben ik niet steeds vanzelfsprekend?"
"Hoe kan ik mezelf zijn: open, vredig, liefdevol?"
"Wat is werkelijk nodig, waardevol, betrouwbaar?"

Deze oeroude beweging in ons hart stopt nooit - hij verfijnt enkel mettertijd, 
op grond van bewustwording.  
Dat is wat beoefening van de Weg met ons doet: dankzij het oprechte 
signaal dat wij uitzenden ("ik wil gelukkig zijn") en dankzij de moed om 
erbij te durven stilstaan ("ik wil eerlijk zijn") worden we ons bewust van de 
onopgemerkte, sluimerende, wonderlijke bedoelingen en mogelijkheden in 
ons leven. Je leert jezelf vollediger kennen, in je kleinheid (conditionering: 
karma) én in je grootheid (potentieel: Dharma).

Dit inzicht in (visie) en ervaren van (praktijk) de wetmatigheden van ons 
eigen bestaan schenkt niet alleen rust en vertrouwen, maar tegelijker-
tijd wekt het ook moed en betrokkenheid: je leert dat je als individu geen 
speciaal geïsoleerd verschijnsel bent, maar een universeel menselijke 
expressie die met het leven zélf samenhangt - zoals iedere golf voortkomt 
uit en terugkeert in de oceaan.  
Dankzij dit inzicht wordt de helende notie van vormloosheid geboren:  
"Vorm is niets dan leegte, leegte is niets dan vorm".�

1  De centrale lering van de Hart soetra, een van oude Prajnaparamita-teksten.

•
•
•
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Mensen ervaren, groeien, 
ontwaken, zij worden sterker, 
wijzer, liefdevoller: dat is een 
heel natuurlijk proces.  
Zen of Boeddhisme is niks 
speciaals, het vormt geen doel 
op zich. Alle zelfonderzoek 
en beoefening is slechts een 
middel - hopelijk het efficiëntste 
middel dat je kunt vinden 

- om toe te komen aan wat we als mens kunnen en willen zijn: vrij, open, 
waarachtig, direct, helder, zacht en sterk.  
Anders gezegd: we worden ons bewust van wat "leven" inhoudt en gaan 
daardoor vanzelf dit totale leven belichamen en uitdrukken.

Een geschikte manier om dit proces te concretiseren is ons leven te 
begrijpen als een pelgrimage, een reis door onbekend terrein, een ontdek-
kingstocht, een "Weg die leidt naar het einde van de Weg" - een tocht die 
enkel nú vertrekt en nergens aankomt, maar die de diepst mogelijke  
verwezenlijking schenkt.

In de Zen traditie vormt dit een beproefd procédé: op grond van waarheids-
liefde en geluksverlangen kijk je verder dan je vertrouwde condities; je 
verlaat de oude woning� en begint je zoektocht naar de plek waar je écht 
kunt thuiskomen bij jezelf. Vind je die plek eenmaal (een leraar, klooster, 
oefenplaats) dan wijd je je met hart en ziel aan het onderricht dat je er 
ontvangt. Zo word je bewust, wordt alles helder.

De toets voor de kloppendheid van de plek is dat ál je vragen er naar  
tevredenheid beantwoord worden (de manier waaróp zal niet altijd overeen-
komen met wat jij je voorstelt) zodat je er zowel vertrouwen als betrouw-
baarheid voelt omdat er geen oneigenlijke factoren spelen en er een inhou-

� 	  "Geen hunker meer naar marktvoordeel of stapels goud: het wordt avond op de oude 
weg; ik informeer naar nieuws van thuis. Nu mij berichten hebben bereikt dat de ouders 
gezond zijn, los ik alles op en probeer evenwicht te brengen in vreugde en ontzetting van 
de geest." [Leighton, T.D.: Vruchtbare Leegte; de stille verlichting van zenmeester Hongzhi. 
Bloemendaal 2002, p. 98]
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delijke gerichtheid heerst, en dat de plek gemoedsrust, innerlijke vreugde 
en bezieling schenkt zodat je je er heel natuurlijk mee verbonden voelt en 
er een diepe betrokkenheid ontstaat bij het hele proces.  
Daar zorgen de twee grondfunkties van een leraar voor: geruststelling 
(bescherming; moederschap) en bemoediging (stimulans; vaderschap).

Nu is het één ding om te beseffen dat er zoiets als waarheid bestaat, maar 
het is iets heel anders om dit daadwerkelijk zélf te belichamen.  
Daarvoor moeten we zelf aan de slag gaan, ons engageren ermee.  
De Weg is onder andere een proces van volwassenwording, van 
zelfstandig in onze kracht staan, van niet langer onder andermans vleugels 
huizen maar je eigen plek vinden, je eigen stem, je eigen volheid.

Dit is de reden waarom traditionele Zen kloosters ons serieus toetsen 
alvorens de poort te openen: minstens één etmaal laat men je buiten de 
muren doorbrengen; daarna een week alleen op een kamertje.  
Er is namelijk nogal wat voor nodig om korte metten te maken met alle 
persoonlijke misvattingen en vervormingen: visie, moitivatie, vertrouwen, 
leergierigheid, veranderingsvermogen, inzicht, mededogen, geduld, 
doorzettingsvermogen, etc. Al die kwaliteiten zijn noodzakelijk zodra je 
op de onvoorziene momenten te maken krijgt met de karmische krachten 
in ons bestaan: verveling, eenzaamheid, betovering, verlies, macht, pijn, 
onmacht, bedreiging, extase, angst, woede, verlangen, waan...

Daadwerkelijke realisatie vereist een onvoorwaardelijk geloof in onze ware 
aard en een onafgebroken, aandachtig en alledaags uitdrukken ervan via 
intentie (visie) en expressie (beoefening).  
Wie het potentieel hiervan voelt en begrijpt, zal blij zijn met de kostbare 
gelegenheid om hier en nu te kunnen pelgrimeren:

weg van valse rust - conditionering waardoor waarheid ondermij-
nend of verfraaiend voelt
via eerlijke onrust - wanhoop die een intieme toets is van vertrou-
wen en toewijding
naar blijvende rust - innerlijke kwaliteit die geen bescherming of 
verklaring nodig heeft, geen oorzaak en geen doel heeft

•

•

•
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Deze tocht is zelden gemakkelijk: wil je waarachtig en diepgaand leven, 
dan kom je in jezelf allicht je neigingen tot verbloemen en veraangenamen 
tegen, je behoefte aan hulp en troost, talrijke illusies en compensaties. 
Mogelijk ook ontbreekt het in je omgeving aan de nodige ruimte, aan 
begrip en tolerantie, waardoor je alleen kunt staan, afgewezen wordt of 
niet begrepen. Voeg daarbij de aanvankelijke moeite die het kost om alle 
adviezen uit het onderricht - niet hechten, geen behoeftigheid, oprecht zijn, 
aandacht schenken, etc. - op de juiste manier te vatten en in praktijk te 
brengen, en het zal duidelijk zijn.�

Een goed begin vereist daarom veel inzet en groot vertrouwen: je start met 
het mobiliseren van al je mentale, emotionele en fysieke vermogens, je 
spant je oprecht in omdat je beseft dat dit nodig is.  
Niets achterhouden, geen reserve of speling, alles inbrengen, open zijn 
- ook dát is onvoorwaardelijkheid.

Als je ontmoedigd raakt of verward, als je twijfel of zwakte tegenkomt, 
besef dan het uiteindelijk gaat om werkelijkheid zélf, niet om een zoveelste 
ego-illusie of constructie maar om je Zélf.  
Daar kun je helemaal in vertrouwen omdat dit niet van buitenaf komt. 
Innerlijke werkelijkheid is, vanwege haar aard, zichzelf voortdurend aan het 
verwerkelijken, d.w.z. doordringt steeds alle voorbijgaande verschijnselen, 
zoals de lucht een stabiele achtergrond vormt voor de vele decorwisse-
lingen van wolken en weersgesteldheden.

We hebben de neiging om ons onderzoek te starten vanuit een probleem-
motief, vanuit aantasting en beperking: onze geconditioneerdheden lijken 
zoveel werkelijker dan ons potentieel, egoïsme lijkt zoveel natuurlijker dan 
wijsheid, en leugen lijkt zoveel invloedrijker dan waarheid. Maar zodra 
je dit idee of deze stemming toelaat, verlies je je kracht, dan zie je geen 
perspectief meer, zoek je houvast, etc. Dit is niet de meest wijze aanpak 
en zeker niet de meest efficiënte. Daarom adviseert Suzuki roshi� steeds 

� 	  Een monnik vroeg: “Wat is het? En waarom is het zo moeilijk te realiseren?” Xuansha zei: 
“Omdat het te dichtbij is.” [Ferguson, A.: Zen’s Chinese heritage; the masters and their 
teachings. Boston 2000, p. 274].

4  Suzuki, Shunryu: Zen Mind, Beginner's Mind. [Ned. vertaling: Zen begin]
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opnieuw - net als Hongzhi� - om dit onderzoek uit te voeren zonder te 
streven naar resultaat, met andere woorden: om te oefenen als expressie 
van je ware aard. Dat betekent: rechtstreeks waarheid belichamen, werke-
lijkheid beléven.

Onze pelgrimage is het meest gebaat 
bij een vreugdevol gevoel, vanuit bevrij-
dingsperspectief, ontwaken, vervulling. 
Het besef alléén al dat er zoiets als 
“waarheid” bestaat die heel concreet 
van binnenuit zijn werk doet, kan ons 
verlichten en geruststellen.  
Jijzelf vormt momenteel de vraag, de 
zoeker - maar het onderricht vormt het 
onpersoonlijke, diep menselijke antwoord, 
voortkomend uit wijsheid.�  
Dit antwoord is steeds opnieuw zó 
levendig voelbaar, zo onomwonden 
bekrachtigend, kloppend, inspirerend... 

Leg dus alle gezag bij het onderricht, laat het je behandelen, verhelderen, 
genezen, oplossen. Denk aan de opluchting die je voelt als een dierbaar, 
betrouwbaar iemand jou eraan herinnert dat jij, in tegenstelling tot wat je 
denkt, in werkelijkheid niet lelijk maar mooi bent, niet zwak maar sterk, niet 
arm maar rijk. Het onderricht van de Dharma werkt minstens zo dierbaar: 
het leert ons dat we in werkelijkheid eerder mens dan persoon zijn, eerder 
levendig veld dan doods objekt, eerder potentieel dan conditionering. 
Uiteindelijk zal inderdaad blijken dat jijzelf in in alle opzichten samenvalt 
met die uitnodigende visie - omdat wij wérkelijkheid zijn.

Zo begint je pelgrimage vreugdevol en liefdevol. Je weet dat deze Weg 
verwerkelijking dient, en je voelt een diepe affiniteit en connectie met elke 

5  Zie bronverwijzing in noot 1.

6  Alle antwoorden en inzichten kunnen zowel van binnenuit als van buitenaf komen; 
uiteindelijk vindt alles plaats in ons eigen gewaarzijn, onze eigen beleving, hetgeen elk 
verschijnsel zijn innerlijkheid verleent, en daarmee zijn boeiende kwaliteit.
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tastbare blijk daarvan: leraren, oefenplek, literatuur etc. Deze opstelling 
leidt vanzelf tot een gevoel van toewijding en aandacht voor alles wat je 
doet. En dat is een groot geschenk, want toewijding gaat veel verder dan 
een formeel betoon van respect: ware toewijding komt voort uit liefde.

Laten we nu eens kijken wat het Dharma-onderricht, dit transformatie-
proces, eigenlijk doet met ons.  
Misschien kunnen we de manier waarop bewustwording ontstaat in drie 
fasen of facetten verdelen, parallel met onze drie lichamen:

we worden geboren in het werelds bestaan, ons zintuiglichaam 
(nirmana kaya)
we manifesteren ons dankzij inzetten van ons energielichaam 
(sambhoga kaya)
we completeren ons door realisatie van ons bewustzijnslichaam 
(dharma kaya)

Bewustwording is niets anders dan álledrie de facetten van ons bestaan 
leren kennen en laten werken, niets anders dus dan volledig zijn, héél zijn. 
Dit te leren is natuurlijke volwassenwording: we worden voldoende rijp om 
alle wereldse condities wijs en liefdevol hun passende plaats te geven:

zoeken: eerst voel je je een zintuiglijk kind, tastend en kwetsbaar 
(biologisch, vitaal)
toetsen: dan voel je je een energetisch, dynamisch, turbulent jong 
mens (sociaal, creatief)
voegen: tenslotte voel je je een bewuste, wijze volwassene (exis-
tentieel, spiritueel) die weet wat de dingen waard zijn en die daar 
dankzij de juiste keuzes verantwoord mee omgaat

Welnu, leraren (en in ruimere zin: alle onderrichtingen) helpen ons 
gedurende alledrie deze fasen:

leraren wekken ons tot leven: in deze fase krijgen we vooral be-
moediging, stimulans, hulp, bevestiging, uitnodiging, perspectief, 
vertrouwen in ons potentieel.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.
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leraren beschermen ons in onze onderzoeksavonturen: hier is 
twijfel gepast, afkeuring zelfs, moeite, grenzen aangeven, anderen 
navoelen, eenvoud leren waarderen.
leraren verbinden ons met de werkelijkheid, met onszelf, met het 
leven: dit is de meest subtiele fase waarin leerlingschap via over-
gave en dienstbaarheid overgaat in anoniem meesterschap, d.w.z. 
ware zelfstandigheid waarin het leven zélf zich elk moment recht-
streeks uitdrukt.

Deze organische beweging - die in feite achterwaarts verloopt, de bron 
tracerend van de kracht die we zijn, maar dit zal ons gaandeweg vanzelf 
steeds intiemer duidelijk worden - zou men ook kunnen typeren als een 
toegaan, aangaan en opgaan.

Toegaan (“groot vertrouwen”) 
Vanwege de bewuste verwerkelijkingsintentie (waarheidsliefde, bodhi-
citta) richt elk bewegen en bewogen worden zich op vervulling.  
Om die vervulling daadwerkelijk en duurzaam te kunnen laten heersen 
gaan we op zoek naar levende bewijzen daarvan (belichaming van wijs-
heid in menselijke gedaante, van vlees en bloed) en naar de verbinding 
ermee in onszelf (bevestiging van ons eigen wijsheidspotentieel).  
Dat legt de basis voor vertrouwen. 
Aanvankelijk verloopt dit zoeken heel gereserveerd en aarzelend; het is 
onbekend terrein waarop we ons bevinden en de aard en omvang ervan 
zijn onduidelijk. Maar gaandeweg verheldert de blik, stroomt de energie 
en daagt de waarde van deze onderneming.  
Op de plekken die we onderweg tegenkomen nemen we steeds min-
der genoegen met aangename sfeer, aantrekkelijke aanbiedingen, 
oppervlakkige antwoorden, kunstige vaardigheden of indrukwekkende 
verschijningsvormen en charisma. Het is ons uiteindelijk om één ding te 
doen en daaraan valt niets af te dingen of toe te voegen: waarheid.� 

Aangaan (“grote twijfel”) 
Het verlangen naar waarheid of geluk is in ieder mens werkzaam 

7  Niet als een morele norm of filosofische abstractie, maar als een existentiële, voelbare, 
wetmatige kracht.

2.

3.

•

•
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- niemand wil bewust ongelukkig zijn (tenzij juist dát jou op dit moment 
gelukkig maakt, natuurlijk). 
Maar hoe sterk is dit "willen": wat hebben we ervoor over?  
Is waarheid inderdaad het meest boeiende in ons leven? Is integriteit de 
grondvoorwaarde voor onze gemoedsrust, voor kwaliteit en zingeving? 
Is jezelf-zijn de meest vitale, de meest onmisbare factor waarmee alle 
aspecten in ons bestaan eindelijk op hun plaats kunnen vallen? 
Trouwens, acht jij onvoorwaardelijk geluk concreet mogelijk en wense-
lijk? Andersom gevraagd: is oneigenlijk geluk (afgeleid, geconstrueerd) 
of zelfs onwaarachtig geluk (bedrieglijk, huichelachtig) voor jou nog een 
reële optie? 
Waarom valt het ons zo moeilijk om ons (en andermans) lijden serieus 
te nemen, onszelf recht in de ogen te kijken, de Weg voorgoed aan te 
gaan en ons er van ganser harte mee te engageren?  
Vanwaar eigenlijk nog zoveel twijfel? 

Opgaan (“grote inzet”) 
Heb je je eenmaal op hartsniveau verbonden met waarheid - enerzijds 
door bewust afstand te nemen van onwaarheid (d.w.z. door jouw lijden 
en ongelukkig zijn niet langer te willen vergoeilijken of te koesteren 
zelfs), en anderzijds door je te voorzien van de broodnodige "waarheids-
factoren" - dan ga je leren hoe je je zo eenvoudig mogelijk erdoor kunt 
laten losweken, hoe je jezelf zo snel mogelijk kunt vergeten. 
 
 "De boeddha-weg bestuderen is jezelf bestuderen. 
 Jezelf bestuderen is jezelf vergeten. 
 Jezelf vergeten is verlicht worden door alle dingen." � 
 
De Dharma fungeert nu niet langer als een steunfactor voor jou - jijzélf 
dient en wekt de Dharma.  
Egoïsme (zelfs je verlangen naar verwerkelijking) wordt vervangen door 
een dienstbaarheid die zich niet bewust is van zichzelf (geen kern) en 
zich nergens op richt (geen rand).

8  Veelvuldig geciteerde passage uit Dogen's Genjokoan, een hoofdstuk uit de Shobogenzo. 
Voor vertalingen van dit klassieke maar niet eenvoudige materiaal, zie Tanahashi, K.: Moon 
in a Dewdrop. Berkeley 1985, & Enlightenment Unfolds. Boston 1999.

•
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Afrondend, de drie hier omschreven fasen van onze pelgrimage worden 
verbonden door een dubbele poort: de poort van toelating en de poort van 
verbinding. De ruimte tussen beide poorten is als een wachtkamer, een 
tussenverblijf waarin verduidelijkt wordt wat de bedoeling is, hoe je tocht 
verder gaat: als bodhisattva verder door de poort van verbinding of als 
sterveling terug door de poort van toelating.

In deze "wachtkamer" (feitelijk je dagelijkse leven) schalt onophoudelijk 
het onderricht. Je wordt op alle mogelijke manieren gewekt en gemangeld 
door de Dharma: je leest boeken, je gaat naar de training, je oefent thuis, je 
overlegt met je leraar, je overweegt, werkt, ontmoet, leeft...  
Nu is het werkelijke "aangaan" aan de orde: geef ik de waarheid werkelijk 
gezag, geloof ik er werkelijk in, wil ik me erdoor laten toetsen?

Het wachtkamerverblijf is een cruciale (en soms turbulente) fase waarin je 
alles tegen het licht houdt, het totale gamma van je bestaan komt in zicht. 
En het is de vraag wat er hierdoor gaat gebeuren: raak je ontmoedigd, of 
bemoedigt het je juist?  
Worden we bang, of voelen we ons uitgenodigd en erkend? Hang je je 
op aan de Dharma, blijf je bevangen door karma, of vindt alles definitief 
integratie in eenheid? 
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Ga je de Weg eenmaal écht aan, dan ga je erin op via de poort van verbin-
ding: voortaan ben je leerling en is je hele leven één intentie en expressie 
van bodemloos diep verbonden zijn, van onophoudelijk je best doen. 
Ga je de Weg niet aan, dan zul je zeker heilzaam gebruik maken van je 
studie en ervaringen: de intentie die jij gewekt hebt is tijdloos positief en 
vruchtbaar.

Mocht je denken dat "tijd" een belangrijke rolt speelt in dit onderzoek, dan 
heb je het mis: het onderricht leert ons dat we in een oogwenk kunnen 
thuiskomen, maar ook dat we eeuwenlang kunnen dwalen.  
Dezelfde correctie geldt voor het idee "leeftijd": meester Zhaozhou,� die op 
zijn twintigste al een diepe verlichtingservaring had en daarna gedurende 
veertig jaar bij zijn leraar is gebleven, ging op zijn zestige weer pelgrimeren 
en zei: "Als ik een wijze 7-jarige tegenkom ontvang ik zijn onderricht, als ik 
een blinde 70-jarige tegenkom zal ik hem onderrichten."

Er is geen instantie en geen garantie voor ontwaken: alles hangt af van 
jouzelf. Je pelgrimstocht is al begonnen (je leest dit immers niet zonder 
reden). Waarheid werkt elk moment, en de échte zendo draag je altijd en 
overal in je.

Ach, dit hele verhaal is niets anders dan een breedsprakige en voorspel-
bare variant op de altijd bondige Dharma-wijsheid.  
Luister maar naar Shitou's vers uit het Lied van de Strodakhut:�0

Wil je kennismaken met de sterveloze persoon in de hut,
wijk dan niet van je vleesvracht hier en nu.

Excuses voor de ontstane stofwolken. 
Hoop dat de hoestbui meevalt.

 
d

9  Green, J.: The recorded sayings of Zen Master Joshu. Boston 1998

10  Uit het Lied van de Strodakhut [in Leighton, T.D.: Vruchtbare Leegte. Bloemendaal 2002, 
en in Tanahashi, K. en Schneider, D.: Zencirkels. Amsterdam 1985]
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v A N  h e t  B e s t u u R

In de Zenoniem lente-editie van dit jaar kon je in de bestuurlijke bijdrage 
lezen hoe het organisatorische deel en het inhoudelijke deel van het 
oefenproces werden besproken. Deelname aan de podia, die gehanteerd 
worden als platform waarop deze twee aspecten worden verenigd, is een 
middel om je oefenproces te kunnen toetsen aan praktijk.  
Motivatie en engagement zijn aspecten die hierin erg belangrijk  zijn.

Je wordt in álle situaties natuurlijk beproefd op je staat van zijn.  
Alleen is het in de zendo wat kernachtiger dan in ‘het dagelijks’  leven 
waarin de verbinding met de Dharma niet altijd even duidelijk kan worden 
gevoeld en besproken. 

Overigens komt het in bijna alle edities 
van de Zenoniem telkens terug: oefenen 
is primair jouw individueel proces dat 
in de zendo kan worden gedeeld en 
getoetst (in interactie met leraar).

Prajna als instituut is overbodig - het 
dient als instrument hoogstens jouw 
proces, meer niet. Het telkens opnieuw 
met een beginnersblik kijken wat dit 
proces - mijn proces - nu precies behelst, 
betekent  ook om datgene wat belangrijk 

blijkt toe te laten en datgene wat overbodig geworden is aan de kant te 
schuiven. Een heel natuurlijk proces. Het is zoiets als je zolder opruimen: 
zaken die eerst belangrijk genoeg leken om te bewaren, misschien zelfs te 
koesteren, blijken opeens hun waarde verloren te hebben.

Dat is ook van toepassing op ons oefenproces. Eigenlijk is het natuurlijk 
hetzelfde, want alles wat we doen, spreken en denken, en de manier 
waarop dit gebeurt, is een uitdrukking van de staat waarin we verkeren.

Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de  podia hierin een goede functie 
kunnen vervullen. Maar ook hierbij geldt natuurlijk dezelfde wetmatigheid: 

Ideogram Tao -  de Weg    
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dingen veranderen en we moeten alert zijn op wat die veranderingen van 
ons vragen. Het hele concept van de podia mag na een jaar weer tegen het 
licht gehouden worden om te bekijken of hier inmiddels overbodigheden in 
zitten.
Hebben we podia inderdaad nodig als structuur om vorm te geven aan 
ons meewerken, aan ons betrokken zijn bij Prajna, of liever nog, aan ons 
enthousiasme voor de Weg, de Dharma?  
Werkt het feit dat een leerling de verantwoordelijkheid neemt voor een 
podium niet juist remmend op spontane betrokkenheid van deelnemers?

Niet alleen de functie van podia maar de hele organisatiestructuur moet 
telkens opnieuw bekeken worden. Is het bijvoorbeeld zinvol om drie keer in 
de week de gelegenheid te hebben om te komen oefenen?

Weglaten kan soms iets toevoegen. Saneren kan versterken. 
Er zijn zaken die je wél noodzakelijk en betekenisvol vindt en andere 
dingen die je wellicht niet als waardevol ervaart. En misschien ook voelt het 
precies goed zoals het is:

Als we inderdaad tot versobering komen van Prajna, kunnen we ons 
afvragen: is dit nog wel een bloeiend proces?  
Wij (het bestuur) hebben het gevoel dat we bezig zijn met verinnerlij-
king om later, als de tijd rijp en de innerlijke noodzaak aanwezig is, des 
te sterker van binnen uit naar buiten te kunnen treden. Dat kan allerlei 
vormen aannemen. Je kunt denken aan een behuizing waar plaats is voor 
meditatie, aikido, wonen, gasten ontvangen, cursussen, sesshins enz. enz.

Zichtbare expressie naar buiten hangt rechtstreeks samen met innerlijke 
kwaliteit. De wijze waarop expressie plaatsvindt kan heel subtiel en 
minimaal zijn of zich juist heel duidelijk manifesteren.  
Naar buiten treden is nooit een doel op zich, is geen zingevingsfactor.

zendo
website 
zenoniem
poetsen
bestuur

•
•
•
•
•

publiciteit
studie
retraites
overleg met leraar
leerlingschap

•
•
•
•
•



��

Z e n o n i e m  n r.  2 9

Prajna "bloeit" naarmate de Dharma in ieder van ons tot bloei komt, en de 
vorm waarin dat gebeurt hangt dan ook helemaal van ons af.  
Ikzelf zal moeten bijdragen en investeren in dit proces, concreet dus: 
deelnemen, meewerken, mijn vermogens inzetten.

Mijn oefenproces is het begin én de kern, en dit is iets heel eigens en 
intiems. Het is geen consumptie, maar expressie van mijn diepste wezen. 
"Jij bent de baas - als de baas slaapt, slaapt iedereen" (Suzuki roshi). 

We willen je graag uitnodigen om voorafgaand aan de komende nieuw-
jaarsbijeenkomst je gedachten en je gevoelens hieromtrent nog eens goed 
te laten gaan, zodat we die met elkaar kunnen delen die dag.

De nieuwjaarsbijeenkomst is vastgesteld op zondag 14 januari 2007,  
na de training, om 13:00 uur.

Namens het bestuur,
Friso Gubbels & Juul Hoefsloot

Zoals een blinde zich voelt als hij een parel vindt in een vuilnisvat, sta ik 
verbaasd over het wonder van het opwellen van ontwaken in mijn bewustzijn. 
Het is de nectar van onsterfelijkheid die ons bevrijdt van de dood, 
de schat die ons uitheft boven de armoede tot de rijkdom die gééft aan het 
leven, 
de boom die ons schaduw geeft als we verschroeid door het leven gaan, 
de brug die ons leidt over de woelige rivier van het leven, 
de koele maan van mededogen die onze geest tot rust brengt als hij in 
beroering is geraakt, 
de zon die de duisternis verdrijft, 
de boter, uit de melk der vriendelijkheid vervaardigd door haar te karnen met 
de Dharma. 
Het is een vreugdefeest waarvoor allen uitgenodigd zijn.

 
Kornfield, Jack: De leringen van Boeddha.  

Haarlem 2000, p. 115.
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P e R s o o N L I J k e  e R v A R I N g

Ad vroeg me om iets te schrijven over mijn eigen proces.  
Ik stond er in eerste instantie niet om te springen, voelde me wat 
beschaamd, en ook: wat moest ik in godsnaam schrijven? 

Later dacht ik dat het wellicht een goede oefening voor me was, niet 
alleen om mijn eigen gedachten op papier te zetten betreffende Zen en 
de Weg, maar ook als oefening in geven (Sanskriet: dana). Het delen van 
ervaringen die misschien ook bruikbaar kunnen zijn voor anderen.  
In dit licht heb ik toch maar besloten iets op papier te zetten, al was het 
maar om geen eigen voorkeur te laten heersen.

Ik was al vrij lang geïnteresseerd in Zen. Ik had en heb een achtergrond in 
de krijgskunst karate, waar ook gerefereerd wordt aan Zen en meditatie, 
en ik kan me herinneren dat ik als kind al gefascineerd was door het 
mystieke... toen nog vooral in identificatie met de zwervende monnik uit de 
serie “Kung fu” op de televisie. 

Maar toch, toen zich de kans voordeed om daadwerkelijk te beginnen bij 
Prajna heb ik die kans meteen aangegrepen.  
Dat is inmiddels zo’n 5 jaar geleden.
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Karmisch gezien heb ik een vrij bewogen verleden, resulterend in 
depressies en een negatief zelfbeeld. Er zijn enkele jaren van therapie 
nodig geweest om daarmee in het reine te komen en ik denk dat dit ook vrij 
goed gelukt is... gelukkig. 
 
Zo’n achtergrond heeft zowel zijn voor- als zijn nadelen.
Je hebt al oog voor (eigen en andermans) lijden, wat het makkelijker maakt 
om te zien wat belangrijk en wat oppervlakkig is.  
Nadeel vond ik dat je geneigd bent minder makkelijk vertrouwen te hebben 
in de Weg (of om het even welk proces dan ook), wat nogal blokkades kan 
opwerpen. Overgave en (zelf)vertrouwen vind ik sowieso nog altijd het 
moeilijkst in mijn proces - maar ik leer! 

Wat mij het meest verbaast, is dat er blijkbaar iets in me zit wat niet 
aangetast is door karma of negatieve ervaringen: de wens en intentie om 
oprecht en integer te zijn, geluk te willen voor mezelf en anderen, en te zien 
dat daar helemaal geen speciale omstandigheden voor nodig zijn. 
Het enige wat oefening dan nog inhoudt is dit gegeven zijn volle kracht 
teruggeven, dáárop vertrouwen en erin rusten. 

Bovenal schiet me nu een uitspraak van Suzuki roshi te binnen:  
“Je krijgt preciés genoeg problemen op je bord voorgeschoteld.”

Hoe waar die uitspraak is!

In dankbaarheid, 
Guido Ramackers

 
d

“Het feit dat je je kleinheid kunt zien betekent niet dat je klein bent,  
  maar dat je kunt ZIEN.”

(uit het overleg tijdens de training)
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t o t A L e  v R e d e

door Yuanwu (1063 - 1135)

Het prachtig pad van de ontwaakten is niet omslachtig en niet ver weg.  
Zij verwijzen enkel naar de menselijke geest om ons aan te sporen de ware 
aard ervan te zien en verlichting te verwezenlijken.

Deze geestesbron is van oorsprong leeg en vredig, helder en wonderlijk,  
en vrij van ook maar de geringste belemmering. Maar wij omklemmen het 
met onwerkelijke gedachten en scheppen vervormingen en blokkades in 
deze onbelemmerde eenheid. Wij keren het wezenlijke de rug toe en jagen 
het triviale na en cirkelen als dwazen op het rad van routine.

Wie over groot potentieel beschikt zal 
niet langer buiten zichzelf op zoek 
gaan. Precies waar jij je bevindt zul je 
je manifesteren in autonome realisatie. 
Wanneer de tijdelijke oogkleppen 
van onjuiste waarneming eenmaal 
zijn weggevallen, functioneert de 
van oorsprong juiste waarneming 
grenzeloos en wonderbaarlijk.  
Dit noemt men de eenheid van 
bewustzijn en boeddha.

Is deze basis eenmaal verwerkelijkt, dan is hij ook voorgoed verwerkelijkt. 
Het is alsof de bodem uit de emmer valt: je opent je en je versmelt met de 
Weg, en er is niets meer dat jou parten speelt in je geest.  
Omdat je de pure, stille kern ziet, ontvang je de werking ervan, waardoor 
alle twijfel oplost. Zodra je één ding begrijpt, zul je álles begrijpen.

Of je nu iemand hoort zeggen “Noch geest, noch boeddha” en of je nu 
gunstige of ongunstige, aangename of onaangename omstandigheden 
tegenkomt, je bezegelt alles met het ene zegel. 
Hoe zou er nog iets kunnen zijn van zelf en anderen, van gelijk of 
verschillend?  
Hoe zouden er nog allerlei verwarde opvattingen en visies kunnen zijn?
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Op deze manier hebben de oude eerwaarden oprechtheid bereikt, zodat 
zij met iedere handeling en iedere ervaring, met elk woord en met elke 
stilte waarheid betraden. Duizenden methodes, tienduizenden ingangen 
- uiteindelijk is er geen verschil. Het is als de honderden en duizenden 
verschillende rivieren die alle samenvloeien in de grote oceaan.

Als je eenmaal op een vanzelfsprekende manier hierin vredig thuis bent, en 
je kunt het op een grondige, doortastende manier in praktijk brengen, dan 
ben je een mens van de Weg die niets meer te leren heeft en die vrij is van 
gekunstelde aktiviteit en obsessieve bemoeienis. 

Vierentwintig uur per dag schep je dan geen wisselende geestestoestanden 
meer en geef je geen aanleiding tot afgeleide zienswijzen. Je eet en drinkt 
en kleedt je conform de omstandigheden. Je bent transparant en solide, en 
je zult nooit wankelen, in geen duizend jaar.

Als je in deze sfeer van grote concentratie leeft, staat dit dan niet gelijk aan 
de onzegbaar grote bevrijding? 

Ga gewoon gedurende een lange tijd zo, door zonder enige onderbreking.
Laat je niet vangen door “binnen” en “buiten” en “ertussen”.  
Verval niet in ietsheid en nietsheid, in aangetast en ongerept - stop en laat 
het meteen ophouden.  
Wanneer je boeddha’s en levende wezens ziet als gelijkwaardig en niet 
verschillend, dan is dit het uiteindelijke stadium van totale vrede en zegen.

Nu je beschiikt over de juiste intentie moet je er enkel voor zorgen deze te 
blijven voeden en te laten uitzuiveren en rijpen.  
Ga verder met het verfijnen en vervolmaken ervan.  
We moeten worden als puur goud, de vrucht van honderdvoudig smelten, 
dán pas kun je een groot Dharma-vat worden.

Cleary, J. C. & Cleary, T.:  
Zen letters; Teachings of Yuanwu. Boston 1994
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Winterschool

Tijd: zondag 21 januari 12:00 uur tot en met zaterdag 27 januari 12:00 uur. 
Plaats: herberg Le Randonneur, in de Belgische Ardennen. 
Kosten: € 150,- voor 7-daagse sesshin, incl. verblijf en voeding.

 DAGROOSTER 

 05:00 uur oefening    15:00 uur oefening  
 07:00 uur eten     17:00 uur eten  
 08:00 uur oefening    19:00 uur oefening  
 12:00 uur koken / eten    21:00 uur afsluiting  
 13:30 uur wandelen / werken / rusten   

Nieuwjaarsbijeenkomst

De jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst is vastgesteld op 14 januari, na de 
training, om 13:00 uur. Dit is de vaste jaarlijkse gelegenheid om samen de 
inhoudelijke en organisatorische koers van Prajna te bepalen.

Feestdagen

Tijdens de komende feestdagen van kerstmis en nieuwjaar zal de zendo 
normaal geopend blijven, d.w.z. álle trainingen gaan gewoon door.

Tweedehands boeken

Er zijn nogal wat uitgaven - m.n. nederlandstalige - die niet meer verkrijbaar 
zijn in de boekhandel, en dus enkel antiquarisch te bemachtigen. 
Zoek je materiaal, meld dit dan aan Ad - internet biedt veel mogelijkheden.

Prajna website

Op de site (link Leraren/Stamboom) vind je “Lineage chart.pdf”, een lijst 
van Chinese Zen-stamhouders. Een fraaie kopie hangt in de zendo.



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.

Vitarka ( let t . :  “ twi j fe l ” )  mudra, 
de mudra van onderr icht .



L I e F d e  N A  L I e F d e

Het moment zal komen dat je, opgelucht,

jezelf zult begroeten als je aankomt

bij je eigen deur, in je eigen spiegel,

en dat beiden glimlachen ter verwelkoming van de ander,

en ze zullen zeggen, ga zitten. Eet.

Je zult weer liefde voelen voor de vreemde die jouw zelf was.

Schenk wijn. Schenk voedsel. Schenk je hart terug

aan zichzelf, aan de vreemdeling die jou beminde

je leven lang, die jij niet zag

vanwege een ander, maar die jou kent in elke vezel.

Neem de liefdesbrieven uit de boekenkast,

de foto’s, de wanhopige schrijfsels,

krab je eigen beeltenis van de spiegel.

Ga zitten. Vier jouw leven.
 

 
Derek Walcott 

In:  Whyte, D.: The heart aroused.  
New York 1994 [vertaling: Gedel]


