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W A A R h e I d

door Ad van Dun

Elke�keer�als�we�bij�elkaar�komen�in�de�zendo�laven�we�ons�aan�de�kracht�
die voelbaar is: de openheid, het gemak, de inzet, de helderheid, de 
directheid�etc.�
Zodra we “onszelf” zijn, krijgt dit diepste potentieel (onze menselijkheid) 
vanzelf alle gezag, ondanks alle karmische patronen en neigingen (onze 
persoonlijkheid).

Dit�samenkomen�is�geen�sociaal�proces:�het�gaat�niet�om�aantallen�per-
sonen of om karakters, maar om de innerlijke intentie die ieder van ons 
belichaamt�en�uitdrukt�en�inbrengt.�
Het is in feite onze ware aard, onze intrinsieke natuur (of Boeddha-natuur) 
die�er�alle�ruimte�krijgt�en�voelbaar�tot�leven�komt.

Deze ware aard is wat er bedoeld wordt, als we het hebben over “waar-
heid”.�

1 Waarheid is geen abstract gegeven of filofische overweging - reden trouwens waarom 
filosofie steeds onmachtig blijkt om waarheid te vinden. �
Wil het woord enige bruikbaarheid hebben, dan moet waarheid werkelijkheidsgehalte 
hebben. Welnu, waarheid - in boeddhistische termen: Dharma - is als werkelijke, d.w.z. 
innerlijk werkzame kracht (hartsbewustzijn) ten diepste bepalend zowel voor ons zinge-
vingsperspectief�als�voor�onze�dagelijkse�belevingskwaliteit.

Dit�heilige�leven�dient�niet�voor

• het profijt van voordeel, eer en roem,
• het profijt van perfecte zedelijkheid,
• het profijt van perfecte concentratie,
• het profijt van het wetende schouwen.

Maar�het�is�de�onwankelbare�bevrijding van de geest die�het�doel�is�
van dit heilige leven, zijn essentie, zijn eindpunt.

 
Breet, J. de & Janssen, R.: Majjhima-Nikaya 

De verzameling van middellange leerredes, deel 1. Rotterdam 2004, p. 328

Boeddha’s advies
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Menselijke�waarheid�is�voorwerp�van�
onderzoek�voor�velen�van�ons.��
Serieus�nemen�van�ons�menselijk�
potentieel - “geloven in jezelf” - zorgt 
ervoor�dat�ons�bestaan�niet�helemáál�
doldraait�in�uiterlijke�waan�en�verwarring.�
De�in�ons�aanwezige�bron�van�innerlijke�
kracht schenkt een concreet rustpunt, 
een�betrouwbare�basis�waarnaar�we�als�
vanzelfsprekend�terugkeren�zodra�onze�
springerige�apengeest�weer�eens�ver-
strikt�raakt�in�de�doolhof�van�persoonlijke�
conditionering�en�funktionaliteit.

Nu�is�het�één�ding�om�je�eigen�gemoeds-
rust en helderheid te vestigen, maar 
dat�is�in�feite�het�bekende�terrein�van�pedagogie�en�therapie:�geen�last�
ondervinden�van�karma.�In�psychologische�termen:�het�realiseren�van�een�
stabiele persoonlijkheid, volwassenheid. Maatschappelijk geformuleerd: 
het verwerven van gunstige, harmonische of sociaal wenselijke en verant-
woorde�condities.

Maar vrijwaren van karma (ongeluk) is nog niet het heersen van Dharma 
(geluk). Zoals het doorzien en loslaten van illusie (onwaarheid) nog niet 
hetzelfde is als het kennen en belichamen van wijsheid (waarheid).

De wereld, het leven, ons bestaan - het is een hele klus om daarmee in het 
reine�te�komen.�De�krachten�waarmee�we�te�maken�hebben�zijn�zo�formi-
dabel�dat�we�al�snel�ertoe�neigen:

ons�af�te�sluiten
misbruik�te�maken
anderen�te�kwetsen
weg�te�dromen
slachtoffer�te�spelen
wrok�te�koesteren�etc.

•
•
•
•
•
•
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Het lichaam vraagt dagelijks aandacht: voedsel, beweging, verzorging, 
gezondheid, stimulerende prikkels, vermoeidheid, zintuiglijke signalen 
(aangenaam en onaangenaam), contact, houding, ruimte, hanteren van je 
fysieke�behuizing.

Gevoelens�en�stemmingen�spelen�ons�parten:�je�begint�de�dag�al�vanuit�
een onbestemd slaap- en droomproces, onderbewust materiaal mengt zich 
met je afwegingen en besluiten, vage associaties, onbestemde gevoelens, 
halfslachtige of onnatuurlijke ademhaling, twijfelachtige situaties, krachtige 
beelden, onaffe processen... allemaal blijk van en voer voor karma.

Maar�vooral�de geest spookt heen en weer: indrukken opdoen, beoorde-
len, schakelen, maatregelen nemen, zorgen maken, denken, dromen, op-
ties...�Ons�leven�lang�maakt�de�complexe�en�subtiele�werking�van�de�geest�
het�stervelingenbestaan�tot�een�lastige�maar�ook�belastende�ego-construc-
tie, ook nu nog, elke dag opnieuw, de hele dag door.

Je�zou�er�gek�van�worden�als�je�niet...�
Nee, wacht even, dat kan wijzer: je zou er niet�gek�van�worden�als...

Wat�is�eigenlijk�de�oorzaak�van�die�vele�vormen�van�gekte�in�ons:�de�op-
dringerigheid, de gewichtigheid, de benepenheid, de voorspelbaarheid, de 
fixaties, de irritaties etc.?

En�wat�kan�dus�-�want�elk�verschijnsel�is�te�herleiden�naar�een�oorzaak�
- ervoor zorgen dat het lijden met al zijn onrust, behoeftigheid en vervreem-
ding niet langer op deze pijnlijke manier optreedt?

Je�moet�de�uit�eenheid�voortkomende�wijsheid�gebruiken
om�je�concepten�vormende�dualistische�instelling�uit�te�schakelen.

 
Huangpo (John Blofeld, tr.): In eenheid zijn. Heemstede 1996, p. 179

Huangpo’s�advies
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g I s t e N

In�elk�mens�operereert�één�basisproces:�bewustwording.

Bewustwording heeft te maken met juiste� visie, juiste aandacht, juiste 
betekenisgeving, belangen leren wegen en kiezen, verantwoordelijkheid 
nemen voor al je ideeën, woorden en daden, en keuzes maken in plaats 
van�je�verbergen�in�vrijblijvendheid.�

Maar waar begint dit dan concreet?�
Bij het wekken van de intentie om dat te willen en dan ook in het vervolg 
ervoor te stáán, bereid zijn je erop te laten afrekenen.

Begin dus met het navoelen van jouw grondintentie: 

geloof ik eigenlijk wel in zoiets als waarheid, of ben ik ook bereid 
mezelf te verloochenen?
opereer ik vanuit egoïsme, of vanuit wijsheid en mededogen?
wat stuurt mijn dagelijks leven: calculeer ik belangen in, of neem ik 
onvoorwaardelijkheid serieus?

Iemand die gelooft in leugen (op basis van egoïsme, gelegitimeerd door 
het argument van menselijke zwakte) en daarom zaken als eigenbelang, 
vergelijking maken, indruk wekken, anticiperen, voordeel zoeken etc. incal-
culeert, die zal vast een tevreden gevoel krijgen bij de hierboven geformu-

2 Juiste visie en juiste aandacht maken deel uit van het  edele achtvoudige Pad (de Weg). 
De oude Dharma-term “juiste”, “samyak” in Sanskriet of “samma” in Pali, wil niet zeggen: 
“een van de vele”, maar “enig mogelijke”. Voor meer hierover: Edward Conze: Buddhist 
wisdom�books;�the�Diamond�and�the�Heart�Sutra.�London�1988.

3 Keuze maken is voor ons, verward als we zijn door het idee van vrijheid, een existentieel 
kernprobleem.�De�al�dan�niet�terechte�claim�van�keuzevrijheid�accentueert�het�belang�van�
wát we kiezen (vormen), en dat vertroebelt hóe we kiezen (bewustzijn). �
Wát�we�kiezen�is�van�relatieve�waarde�zolang�we�de�noodzaak�niet�onderkennen�dat�we�
moeten kiezen (zie noot 2: “enig mogelijke”). En het niveau waar die noodzaak optreedt 
- onvoorwaardelijkheid, hartskwaliteit, waarachtigheid - verdraagt uiteindelijk slechts één 
keuze.�In�dit�verband�zijn�twee�uitspraken�van�Suzuki�roshi�wellicht�het�overwegen�waard:�
- “Vrijheid is niet zomaar doen wat je wilt, vrijheid is nergens door gehinderd worden.”�
- “Stervelingen komen ter wereld op grond van karma, boeddha’s komen ter wereld op 
grond van een gelofte [keuze].”

•

•
•
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leerde overweging “Je zou er gek van worden als je niet...”

Want�wát�zou�er�gebeuren�als�je�niet�zou�
beschikken over de mix van factoren die, 
als�een�soort�legitieme�doping�voor�ons�
ego, het leven draaglijk maken? �
Denk aan toekomstperspectief, eigen 
mening, bewegingsvrijheid, creativiteit, 
interactie, beloning, afleiding, troost... 

Zij�zorgen�ervoor�dat�we�niet�echt��
hoeven�te�kijken�naar�de�onderhuids�
woekerende�gekte�die�feitelijk�gewoon�
“ik” heet, maar die we liever eenzaam-
heid noemen, of angst, verveling, be-
hoefte, onrust.

Zelfs�bij�beoefenaars�die�al�jaren�oprecht�werk�maken�van�innerlijke�kwali-
teit en die het verschil zien tussen therapie (persoonlijkheidsverbetering) en 
spiritualiteit (zelfverwerkelijking) en die bereid zijn om het onderzoek van de 
Weg�in�alle�openheid�aan�te�gaan�-�zelfs�daar�bestaat�er�geen�garantie�dat�
kleinheid, conditionering en eigenliefde niet tóch de kop opsteken en voor 
verwarring�en�twijfel�zorgen.

Sterker�nog:�het�kán�niet�anders�dan�dat�twijfel�en�oneigenlijkheid�-�onwaar-
heid dus, of “illusie” - ons zullen blijven belagen zolang we er nog vatbaar 
voor zijn, d.w.z. totdat het hele verhaal volledig op zijn plaats valt en we 
definitief begrijpen welke krachten er spelen en waar het wezenlijk om gaat.

Zo�bezien�is�alle�karma�niets�anders�dan�het�meest�geschikte�persoonlijk�
leermateriaal dat ons, mits eerlijk en consequent gebruikt, heel heldere, 
directe�en�duurzame�conclusies�kan�schenken.

Maar�er�is�het�een�en�ander�voor�nodig�om�het�woekerend�karma�neutraal�
en�vruchtbaar�te�leren�zien�en�te�kunnen�hanteren.��
En zolang we dat niet voor elkaar hebben, zal het leven ons noodgedwon-
gen nog wat verder moeten laten gisten, rijpen, ontwaken...
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We kennen allemaal de momenten (dat kan een uur zijn, maar ook een 
dag of maanden, jaren) waarin het leven stabiel, ongecompliceerd en 
uitnodigend�voelt.�Maar�het�tegendeel�is�ons�ook�niet�vreemd:�periodes�van�
moeite, afstand, onmacht, stugheid, verwarring etc.

Blijkbaar kan het leven vormen aannemen die we niet in de hand hebben.

Dit overgeleverd zijn - in het onderricht spreekt men van “samsara”, de 
voortdurende�stroom�van�condities�waarin�we�gemangeld�worden���-�is�het�
rechtstreeks gevolg van ons ongewisse fluctueren in de tweepoligheid van 
het�bestaan:

enerzijds is er het éne, kernachtig kloppend innerlijk potentieel�dat�
natuurlijk, integer en betrouwbaar voelt - Zen noemt dit “Leegte” (vorm-
loosheid), of Dharma.
anderzijds zijn er allerlei tijdelijke, veranderlijke condities�die�we�via�
beeldvorming�hun�gezag�en�bestaansrecht�geven�-�Zen�noemt�dit�
“vorm” (verschijnselen), of karma.

4 Samsara betekent letterlijk “reizend”, dat wil zeggen onophoudelijk bewegend door steeds 
veranderende bestaanswerelden, afhankelijk van wisselende motieven en impulsen die te 
herleiden zijn tot de drie vergiften: hebzucht, agressie en blindheid.

•

•
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Het blinde, onbewuste karakter van dit bewogen worden schept een funda-
menteel gevoel van onzekerheid, onduidelijkheid, onbeheersbaarheid - en 
dat�doet�ons�grijpen�naar�houvast.

Bewustwording daarentegen zorgt voor het tot rust komen van al onze 
neurotische bewegingen en daarmee voor een fundamentele bevrijding, 
doordat�houvast�niet�langer�nodig�is:

waar voorheen ego-mechanismen zoals controle, afhankelijkheid, 
beeldvorming, zelfbeklag etc. ons leven gesloten en steriel deden 
voelen, waait er nu een frisse werkelijkheidsbries
waar steeds angst en verdediging nodig waren, heerst er nu ver-
trouwen�en�actieve�benadering�van�alles�wat�er�op�onze�weg�komt
waar�leven�liefst�betekende�een�niet�verder�kijken�dan�je�neus�lang�
is, ben je nu geboeid door álle aspecten ervan, inclusief sterfelijk-
heid
waar er tot nu toe altijd een schaduw van “ik-gevoel” meeliep, is er 
nu ruimte voor onbekommerd enthousiasme, plezier, engagement, 
beschikbaarheid.

Kloppend, betrouwbaar en helder bewustzijn is blijkbaar geen vanzelfspre-
kendheid�voor�de�karmische�stervelingen�die�we�zijn:�ons�geboren�worden�
krijgt zijn volle zin pas in het licht van “het ongeborene”.

En�dat�is�een�onwennig�en�stilaan�zelfs�verbijsterend�gegeven�voor�een�
geest�die�op�dagelijks�niveau�niets�anders�gewend�is�dan�vormvaste�kaders�
en�referenties.

Hiermee�klaarkomen�-�het�onderzoeken�van�je�eigen�vormloosheid:�Leegte�
- is niet altijd makkelijk, verloopt niet voorspelbaar en schenkt op geen 
enkel�moment�enige�garantie.��
Je kunt niets anders dan jezelf in alle oprechtheid helemaal investeren, al-
les mobiliseren, nergens speling of reserve toelaten. �
Je�moet�wérkelijk�geloven�in�je�volheid�en�niet�wijken�van�dit�grondmotief.�
Vandaar het advies van een ervaren leraar: “Wie de Weg zoekt, moet die 
betreden met de direktheid van een messtoot.”�

5 Huangpo (John Blofeld, tr.): In eenheid zijn. Heemstede 1996, p. 172.

•

•

•

•
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Alleen zó zal er een consistent proces ontstaan en zullen alle ontdekkingen 
betrouwbaar zijn, want zolang er meerdere motieven meespelen zal er 
altijd een vals, vervormd (want oneigenlijk of gebroken) licht vallen op alles 
wat�je�tegenkomt.��
En dat betekent dat er op zo’n moment niet het licht van je Zelf heerst, 
maar het licht van allerlei persoonlijke mechanismen, belangen en motie-
ven�-�nog�afgezien�van�de�mogelijke�inbreng�van�externe�factoren�die�het�
veld dat jijzelf bent tot een nóg diffuser verhaal maken.

Dit�alles�zorgt�ervoor�dat�
zelfonderzoek�op�persoonlijk�
niveau�wordt�ervaren�als�
een intens gistingsproces, 
waarin we gemangeld, 
uitgeperst, beproefd en ge-
toetst worden, totdat aan het 
eind�van�het�verhaal�-�nadat�
alle�reddingspogingen�op�
niets�zijn�uitgelopen�omdat�
houvast�geen�stand�hield�-�
er�van�alle�ooit�gekoesterde�
dromen�niets�anders�over-
blijft�dan�een�diep�verlangen�
om�alle�illusies�zo�spoedig�
mogelijk�te�vervangen�door�
vervullende�realiteit.

Hoe bewuster je wordt van het heilzame karakter hiervan, hoe liever je het 
zijn�werk�laat�doen.��
En�onnozel�als�we�zijn:�hoe�meer�moeite�je�hebt�met�dit�verwerkelijkings-
proces en met de waarheid ervan, hoe vaker en hoe langer je ter controle 
over�de�schouder�van�het�universum�wilt�blijven�meekijken.�

Maar�ongerustheid�en�bemoeizucht�zorgen�enkel�voor�vertraging.�
Gecontrolleerd�gisten�is�geen�écht�gisten��-�de�vulkaan�die�wij�zijn�wil�nu�
eenmaal�spuwen.

6 Zoals er ook niet “een beetje waarheid” bestaat - waar of niet? ;-)
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K I e Z e N

Het denken (onze geest) is geen betrouwbare factor, als het gaat om identi-
teit en zingeving, of om inzicht en wijsheid, of om gemoedsrust en vrijheid.

O natuurlijk, het denken is leuk (maar gevaarlijk) speelgoed: je kunt er hele 
universa�mee�bouwen.�En�dat�is�precies�wat�we�de�hele�dag�doen:�ons�
zelfbeeld, onze omgeving, de wereld - alles is het product van ons denken. 
Verleden en  toekomst, ja, ook het heden, jouw beeld van vandaag, het 
concept “hier en nu” of “ik” - alles krijgt lading en betekenis, wordt gekaderd 
en�ingekleurd�op�grond�van�ons�denken.

Maar�de�manier�waarop�we�gebruikmaken�van�dit�krachtige�en�wonderlijke�
vermogen�-�vergelijk�het�met�een�toverdoos�-�is�contraproductief�en�heil-
loos, zowel voor het denken zelf dat zich bezwaard voelt en niet feestelijk 
zijn gang kan gaan vanwege onze veeleisende bemoeienis, alsook voor 
onzelf�want�we�raken�er�zozeer�door�geobsedeerd�dat�de�belangrijker�pro-
cessen in ons bestaan ondergesneeuwd blijven, verwaarloosd, onvervuld.

Denken is een compartiment van ons bewustzijn, en bewustzijn wordt 
vanwege�zijn�ongrijpbare�karakter�in�het�onderricht�graag�vergeleken�met�
ruimte�-�vandaar�de�term�Leegte.

Maar wellicht is het beeld van een grote oceaan of een brede, grote water-
stroom�herkenbaarder:�een�stuwende�kracht�die�leeft�en�voedt�en�draagt�en�
richting geeft... Dat is een mooie metafoor voor onze levensloop, voor hoe 
leven�ons�bewust�maakt.

Als je je geest gebruikt om de werkelijkheid te bestuderen, 
zul�je�noch�je�geest�noch�de�werkelijkheid�begrijpen.�
Als je de werkelijkheid bestudeert zonder je geest te gebruiken, 
zul�je�beide�begrijpen.�
Degenen die dit niet begrijpen, begrijpen het begrijpen niet.

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

Bodhidharma’s advies
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Vergeleken met ons bewustzijn is het denken eerder een spuitende fontein 
die alle kanten uit spettert, van binnen naar buiten. Dat is de funktie van 
een�fontein:�waterstralen�en�druppels�produceren.��
Maar de zaak moet niet gaan klonteren en stollen, niet gaan haperen of �
gewichtig worden, niet ergens op gaan mikken of rekening gaan houden 
met�iets�anders�en�zeker�niet�zich�gaan�verwarren�met�een�oceaan...

Dan�spettert�de�fontein�niet�langer�vrolijk�maar�wordt�het�een�ongeordend�
en plakkerig netwerk van geklonterd houvast, van gemiste kansen, verbor-
gen�bedoelingen�en�eigengereide�aannames�-�niet�langer�vitaal�stromend�
maar�mettertijd�steriel�vertragend�tot�een�dichtgecementeerd�en�door��
illusie, arrogantie en potsierlijkheid verkrampt ego-brein.

Welke�kansen�heeft�de�
mens�die�ik�ben�op�dit�
moment, in de huidige 
karmische�omstandig-
heden?�
Is�het�verpieteren�of�
ontplooien? �
Wordt�het�achter�de�
geraniums�of�uit�de�
mouwen?�
Baas of slachtoffer, 
waarheid of leugen, 
geloof�of�wanhoop...

Deze�of-vraag�is�bedrieg-
lijk, want je beseft dat 
beide�aspecten�tege-
lijkertijd�meespelen:�je�
bent�zowel�slachtoffer�als�
baas, er is perspectief maar ook ontmoediging. �
Met andere woorden, je bent je bewust van je conditioneringen, maar ook 
van�je�innerlijke�potentieel.��
Het bedrieglijke zit hem erin dat de suggestie van uitsluiting (het een óf het 
ander) jou zou kunnen doen besluiten om niet te kiezen.
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Maar�de�keuze�heeft�niet�tot�doel�om�het�ene�te�kiezen�ten�koste�van�het�
andere, de geest ten koste van het lichaam, spiritualiteit ten koste van de 
wereld. Kiezen is vooral een honoreren van prioriteiten, het aangeven wat 
belangrijk is, orde brengen in de veelheid van mogelijkheden.

Er gaat nooit iets verloren in de werkelijkheid, en gelukkig zijn of Dharma-
beleving�gaat�niet�samen�met�gebrekkigheid�of�tegenstelling:�vervulling�is�
echt�vervulling.�

Wijs kiezen is altijd een keuze voor heelheid, voor integratie van alle aspec-
ten:�Eenheid:

om alle condities te kunnen hanteren, �
kies�ik�voor�onvoorwaardelijkheid
om alle illusie te kunnen doorzien, �
kies�ik�voor�waarheid
om alle anderen als jezelf te kunnen zien, �
kies�ik�voor�mijn�Zelf

Het als vervelend en confronterend ervaren “moeten kiezen” stopt pas 
zodra�ons�leven�soepel�gaat�verlopen�in�de�context�van�natuurlijke�eenheid�
en�samenhang.�

Als�je�eenmaal�inziet�dat�kiezen�de�snelste�weg�naar�eenheid�is�en�dat�het�
voor�een�in�dualisme�verkerend�wezen�een�urgente�kwestie�is�om�op�de�
juiste manier (lees: definitief) te leren kiezen voor wat werkelijk klopt, dan 
zul�je�vanzelf�de�volgende�stap�willen�zetten�en�serieus�gaan�onderzoeken�
wát�datgene�nu�eigenlijk�inhoudt�waarvoor�jij�blijkbaar�zo�diepgaand�moet�
kiezen:�waarheid.

Want�wat�is�dat�nou�precies�en�hoe�kan�ik�daar�dan�werk�van�maken:��
zelfkennis, integriteit, innerlijke kwaliteit, gemoedsrust, hartelijkheid...?�
Tja, goeie vraag.�
Laten we opgewekt (de kleine valkuil van het denken is ons bekend) en 
nieuwsgierig (er is het perspectief van definitieve kloppendheid) te rade 
gaan�bij�betrouwbare�bronnen.

7 Boeddha noemt dit de “voltooiing van het pad”. In een bekende basistekst uit de boeddhis-
tische canon, de Dhammapadda, heet het: “De Weg leidt naar het einde van de Weg”.

•

•

•
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v e R t R o u W e N

In de verwarde staat waarin ik verkeer - afhankelijk, geconditioneerd, 
onrustig�-�ben�ik�nét�nog�in�staat�om�mijn�dagelijks�fysiek-emotioneel-psy-
chisch-sociaal�kostje�te�koken.

Ik ben voldoende beschaafd (zeg maar: bewust) om niet écht barbaars aan 
de haal te gaan met het leven door blindelings, dus zonder besef of over-
leg, mijn eigen driften en impulsen te volgen.�

Maar als je het hebt over waarheid of geluk, volheid van leven, innerlijke 
rust of mededogen, dan moet ik toegeven dat dit in praktische zin toch 
vooral onbekend, braakliggend terrein is - al weet ik er wel van.

De meesten van ons wéten wel wat goed is, en de meesten van ons koes-
teren ook een juiste intentie, zijn bereid om te leren en te groeien - maar 
we doen dit halfslachtig, met speling en voorbehoud. Heimelijk zoeken we 
bevestiging�in�plaats�van�daadwerkelijke�verandering.

De�kracht�van�onvoorwaardelijkheid�ontbreekt.�
Hoe doorbreek je dit dilemma?

Hier�treedt�de�kracht van ons kiezen naar voren, de kwaliteit ervan: �
niet wát we kiezen maar hóe.

8 Ook al noem je het spontaniteit, passie, expressievrijheid: zolang jouw leven destructief 
of�ondermijnend�werkt�voor�jezelf�of�voor�anderen�zoekt�jouw�hart�naar�een�manier�van�
leven�die�wél�goed�voelt�en�heilzaam�werkt�-�omdat�er�in�ons�hart�een�wetmatigheid�is�
ingebouwd: de drang naar geluk. Ook iemand als Boeddha heeft die drang gevolgd.

Iemand vroeg: “Wat is het onveranderlijke principe?”
�
De meester antwoordde: “Zeg me eens, die wilde eenden daar-
achter, zijn die hierheen gevlogen uit het oosten of uit het westen?”

 
James Green: The recorded sayings of Zen master Joshu. Boston 1998, p. 105

Zhaozhou’s�advies
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“Wat” we kiezen betekent:

geloof�ik�in�de�innerlijke�werkelijkheid�van�mijn�hart�omdat�het�
waarheidsbesef beleeft en zich herkent in wijze adviezen?

of�geloof�ik�in�de�kracht�van�uiterlijke�werkelijkheid�met�al�zijn�wis-
selende vormen en belangen die me aantrekken of juist afstoten?

“Hoe” we kiezen betekent: 

maak�ik�mijn�keuze�om�er�beter�van�te�worden
of�maak�ik�mijn�keuze�omdat�waarheid�me�dierbaar�is

Dit zegt iets over het motief van de keuze: zelfzuchtig of grootmoedig?�

Ruimte geven aan de edelmoedigheid van je hart, staat gelijk aan het toe-
laten van je diepste potentieel. Voor iemand die zijn eigen oorspronkelijke 
(ongeboren) puurheid onderkent en daarom boeddhaschap serieus neemt, 
zal�er�rust�gaan�heersen�en�alle�processen�zullen�een�intrinsieke�helder-
heid�krijgen.�Diens�hart�zal�funktioneren�als�een�scanner�die�van�binnenuit�
de signalen detecteert vanwaaruit we bewogen worden, zonder overbodige 
inbreng van allerlei externe, verwarrende, afgeleide belangen.

Een nobel, integer en waardig iemand is trouw aan zijn diepste Zelf, dat 
immers het Zelf van het leven is. In Zen-termen: de Dharma is “het Zelf dat 
ons Zelf tot het Zelf maakt” (Uchiyama roshi).

De term “trouw”�0�komt�terug�in�de�woorden�vertrouwen�en�betrouwbaar-
heid, en beide elementen spelen een wezenlijke rol in ons dagelijks be-

9 “Het is belangrijk nooit uit het oog te verliezen dat de gevolgen van onze handelingen 
volledig afhangen van de bedoeling of motivatie erachter en niet van hun omvang.” �
(Sogyal Rinpoche in: Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Cothen 1994)

10 Trouw is een klassieke menselijke waarde, niet enkel in de spirituele tradities maar ook in 
de�volkse�mythologieën�en�in�de�wereldlijke�literatuur�(denk�bijv.�aan�de�hoofse�poëzie�uit�
de middeleeuwen). �
De etymologie van dit woord zegt veel: “sterk” (welsh: drud), “zeker” (oudiers: derb), “waar” 
(welsh: derw), “geloof” (oudpruisisch: druwis) en “stevig, zeker” (oudindisch: dhruwa). �
Dit roept de associatie op met “derwisj”, de soefi mysticus, al is dat etymologisch gezien 
niet te rechtvaardigen (“der” = deur, “wisj” = zitten, “derwisj” = zittend bij de deur van God).

•

•

•
•
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staan.�Je�zou�kunnen�zeggen:�vertrouwen�schoolt�onze�betrouwbaarheid.

Daadwerkelijk�trouw�zijn�groeit�dankzij�het�vertrouwen�dat�wij�schenken�
aan�datgene�waaraan�we�trouw�willen�zijn.�

Je�kunt�trouw�willen�zijn�aan�jezelf�
maar�als�je�jezelf�niet�vertrouwt�
zal�dat�een�lastige�klus�worden�
en dan zal trouw zijn, zodra het 
moeilijk wordt, je niet helpen.

Verdient datgene waarvoor we 
kiezen�echt�het�concrete�gezag�
en�is�het�ons�vertrouwen�hele-
maal waard, ondanks alle mo-
gelijke�twijfels�en�beproeving�die�
kunnen ontstaan?

Trouw�zijn�geeft�ook�aan�in�hoe-
verre�we�betrouwbaar zijn, d.w.z. 
aanspreekbaar�op�onze�keuze�en�
bereid�om�verantwoordelijkheid�te�
dragen�voor�die�keuze.

Als�vetrouwen�vooral�iets�zegt�
over�datgene�waarin�we�vertrou-
wen, dus over innerlijke visie en 
waarde, dan zegt betrouwbaarheid iets over ons vermogen om die visie te 
belichamen�en�te�vertalen�in�vormen�en�processen.

Hoe kan Leegte ooit realiteit en bron van leven zijn, als we niet leren ver-
trouwen�op�onze�innerlijke�vomloosheid�en�de�concrete�expressie�van�die�
innerlijke�intentie�betrouwbaar (d.w.z. onvoorwaardelijk) gaan beoefenen?

Ons grote, ware Zelf is een betrouwbare krachtbron.�
Ons�kleine�zelf�daarentegen�is�een�bron�van�twijfel.

Om alle illusoire kleinheid te kunnen doorzien en de twee conflicterende 
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zelven te verenigen, hebben we leraren nodig: als spiegels van ons ware 
Zelf, als levende belichaming van waarheid.�
Leraren, en in het verlengde daarvan hun wijze onderrichtingen, schenken 
vertrouwen.

Moeite, twijfel, karmische krachten daarentegen stellen ons vertrouwen op 
de�proef;�omdat�wij�ze�niet�kunnen�begrijpen�en�aanvaarden�worden�zij�als�
het�ware�vijanden�die�ons�bedreigen.

Maar onze grootste vijanden (innerlijke of uiterlijke) zijn paradoxaal genoeg 
- via een lastig te hanteren omweg - tevens onze grootste weldoeners, 
want zij dwingen ons om onze kracht te vinden en “schenken” ons zodoen-
de (zelf)vertrouwen.

Enigszins wrang geformuleerd, lijden is het meest nadrukkelijke Dharma-
pad. In religieuze termen, lijden is de meest nadrukkelijke blijk van God’s 
liefde.�

Lijden - zie bijvoorbeeld het verhaal van Job, of denk aan alles dat niet 
verloopt�zoals�je�dat�zou�wensen�-�maakt�ons�wakker�en�opent�ons�innerlijk�
oog. Per saldo worden we begripvol, vriendelijk, mededogend.

Terug naar vertrouwen: hoe helpt het ons?�
Wenu, vertrouwen kent twee didactische funkties:

van�binnen�uit:��
voeding�en�steun�schenken

naar�buiten�toe:��
toetsing�van�volheid�bieden

ad 1/ Identificatie met leraren (als evenbeeld van onszelf) geeft ons de 
zekerheid dat een leven in het licht van de waarheid niet alleen mogelijk is, 
maar�zelfs�hoogst�wenselijk�en�intens�dierbaar.

ad 2/ (Zelf)vertrouwen zorgt ervoor dat we ons niet langer hoeven te 
vergelijken met anderen, niet langer contrasten zoeken en anderen veroor-
delen�teneinde�onszelf�te�verstevigen�en�te�bevestigen.

1.

2.
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Heeft dit verhaal hiermee niet eigenlijk zijn Dharma-doel gediend?�
Want als je definitief geholpen bent - innerlijk verbonden met de bron van 
leven, uiterlijk gevrijwaard van verwikkeling - dan maakt dit een eind aan 
ondermijning�van�je�zelfstandige�bestaan�en�aan�twijfel�omtrent�vervulling.

Je�kunt�voortaan�alle�oefenen�beleven�als�een�zich�van�binnen�naar�buiten�
steeds verder verdiepende, verfijnende en bevestigende expressie van 
kloppende, levende waarheid, geheel in overeenstemming met het advies 
van de oude meesters: “Meditatie is expressie van onze ware aard”.

Mochten�er�tussentijds�nog�incidentele�twijfels�ontstaan�of�obstakels�ver-
rijzen, dan weet je dat het Dharma-onderricht jou de juiste referenties en 
aanpak�biedt�waarmee�je�dit�weliswaar�moeilijk�maar�ook�kostbaar�kar-
misch�transformatiemateriaal�op�de�juiste�manier�kunt�zien�en�hanteren.

Tenslotte:�leven�en�sterven�is�één�wonder�-�de�werkelijkheid�van�jouw��
bestaan�onttrekt�zich�aan�iedere�beeldvorming�en�conventie.�

De Grote Kwestie behelst veel meer dan een omgaan met “de wereld”.�
Wen er dus alvast aan dat je niet meer zult hoeven vragen - noch bij jezelf, 
noch�bij�anderen�-�naar�verklaring�of�bevestiging.

Overschreden, overschreden, al is overschreden...��


11 Deze woorden vormen het begin van de aatste alinea (mantra) van de Hart soetra.

Dongshan zei: “Ik heb geen vraag over het leren kennen van de 
Boeddha-dharma, maar wat houdt het in om de wereld in alle opzich-
ten van dienst te zijn?”

Nanyuan antwoordde: “Geen enkele levensvorm tekort doen.”

William Powell: The record of Tung-shan. Honolulu 1986, p. 31

Nanyuan’s�advies
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P R A J N A ’ s  K R A C h t

door Ad van Dun

Het scannen van bedoeling - geen persoonlijke bedoeling, maar universele 
bedoeling�-�vindt�om�te�beginnen�vorm�via�het�elimineren�van�overbodighe-
den�en�het�doorzien�van�misverstand.�
Naast�die�correctieve�intentie�-�nalaten�wat�niet�de�bedoeling�is�-�speelt�
tegelijkertijd�een�diepere�en�juist�stimulerende�intentie:�toelaten�wat�wél�de�
bedoeling�is.�Dat�is�veel�minder�tastbaar�en�zichtbaar:�karma�bestrijden�is�
voor�de�meesten�van�ons�dichterbij�dan�Dharma�bevorderen.

Onvoorwaardelijkheid�is�niet�een-twee-drie�in�een�juiste�vorm�te�gieten.��
Dat�komt�ook�terug�in�de�vormgeving�van�Prajna.

Moeilijk? Nee, niet als je het tijdloze karakter van dit gegeven respecteert: 
alles vindt plaats in een grote, definitieve context van kloppendheid. �
Dat�schenkt�vertrouwen�en�rust:�levende�waarheid�werkt�nooit�anders�dan�
tijdloos�hier�en�nu.

Onze primaire (en feitelijk enige) taak als Zen-beoefenaar is zorgen voor 
innerlijke kwaliteit, verwerkelijking dus. �
Dan�vindt�de�door�ieder�van�ons�belichaamde�kwaliteit�vanzelfsprekend�
uitdrukking�in�ons�dagelijks�leven.�En�dan�zie�je�ook�hoe�het�engagement�
met�Prajna�intensiever�wordt�doordat�mensen�persoonlijk�gaan�ervaren�en�
beseffen�wat�de�Weg�in�zijn�volle�lading�kan�betekenen.

In�de�voorjaarseditie�van�Zenoniem�heb�ik�een�begin�gemaakt�met�het�
schetsen�van�de�optimale�vorm�die�Prajna�zou�kunnen�aannemen.��
Dat�is�iets�wat�door�de�jaren�heen�steeds�terugkomt�(soms�ook�naar�aanlei-
ding van samenwerkingsinitiatieven door anderen): een geschikte accom-
modatie�maakt�deel�uit�van�het�oefenproces.

Wat�ik�merk�is�dat�ik�steeds�voorzichtiger�word�hierin.�
Nu�sta�ik�in�het�algemeen�al�terughoudend�tegenover�allerlei�vormaspecten�
van spiritualiteit (instituties, attributen, rituelen), omdat ik uit ervaring weet 
hoe�snel�ze�een�oneigenlijke�rol�kunnen�gaan�spelen.�
We neigen ertoe de bocht te nemen richting houvast, bevestiging, speciale 
ervaring, etc., en daarmee stagneert het open, levend bewogen worden.
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Naast�de�intentie�om�enkel�op�noodzakelijkheid�te�koersen�voel�ik�ook�
steeds�sterker�dat�het�niet�aan�mij�is�om�van�alles�te�initiëren.��
Er�is�een�draagvlak�van�toegewijde�mensen�vereist�-�innerlijk�bewust�en�
uiterlijk�bekwaam�-�om�de�Dharma-bries�te�wekken�in�deze�regio�en�alle�
beschikbare�middelen�op�de�juiste�manier�daartoe�in�te�zetten.

De�waarheid�doet�zijn�werk�-�linksom�of�rechtsom.��
En�het�leven�is�te�groot�om�te�plannen.�Maar�dit�inzicht�vormt�geen�excuus�
om�niks�te�doen.�Integendeel:�dankzij�de�diepe�verbondenheid�met�leven�
luistert�alles�heel�nauw�en�worden�we�elk�moment�steeds�directer�betrok-
ken bij alles wat er gebeurt. Leven wekt ons, oefenen is ontwaken.

Nu is “het leven” niet hetzelfde als “de wereld”.��Leven�is�niet�slechts�allerlei�
objecten (de wereld) de revue zien passeren, maar alles waarmee ik te 
maken�krijg�volledig�recht�doen�en�tot�leven�laten�komen.��
De�scheppende�kracht�die�mij�elk�moment�alles�laat�voorzien�van�levens-
licht stroomt van binnen naar buiten: we noemen dit “bewustzijn”.

Wijsheidslicht heeft natuurlijk geen accommodatie nodig, ons hart is een 
compleet�tempel-juweel.�Maar�het�zou�anderzijds�een�tekortkoming�zijn�om�
iets�uit�te�sluiten�van�de�heilzame�en�integrale�werking�van�de�Dharma.�
De�volle�omvang�is�beschikbaar:�van�een�ambulant�anoniem�verdwijnpunt�
tot�en�met�een�vaste�publieke�accommodatie.

Ter aanduiding van die opties hanteer ik twee namen: Stiltij en Zenhut,���
als�verdieping�en�verlevendiging�van�Prajna’s�kracht.�Moge�die�kracht�ons�
Limboeddha’s eindeloos blijven verfijnen in het karmisch vormenspel.


1 Als je denkt aan “het leven”, dan heb je het waarschijnlijk over één van twee dingen:�

• ófwel over het zogenaamde “echte leven”, d.w.z. zintuiglijke ervaarbare, wereldse, 
interessante en belangrijke processen, �
• ófwel je hebt het over “mijn leven”, d.w.z. de psychologische wereld van beelden uit 
verleden, heden en toekomst die een ik-gevoel opleveren. �
Maar�ik�besta�niet�simpelweg�omdat�er�wereldse�objecten�en�processen�zijn�(dankzij�
materie en energie); integendeel: objecten bestaan of beter gezegd ontstaan omdat ik hen 
tot leven wek (dankzij beleving, bewustzijn).

2� Zie�www.stiltij.nl�en�www.zenhut.org;�beide�bestaan�op�dit�moment�uit�één�webpagina.
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Tijd:�vrijdag�17�aug.�12:00�uur�tot�en�met�vrijdag�24�aug.�12:00�uur.�
Plaats: Charneux, 20 km. van Maastricht (vlakbij klooster Val-Dieu)�
Kosten: € 175,- voor 7-daagse sesshin, incl. verblijf en voeding.

Zolang wij een notie van “zelf” bewaren, heeft karma iets om mee te wer-
ken, daarom kun je karma het beste laten werken met lege ruimtelijkheid 
[onze ware substantie, ons Dharma-lichaam]. 

Als we geen notie van “zelf” hebben, weet karma niet meer wat het moet 
doen: “Hé, waar is mijn maatje, waar is mijn vriend?” 

Shunryu Suzuki: Not always so. New York 2002, p. 24



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.


    EXPRESSIE (zitten, ademen, klinken, spreken)  


�

Maandag�en�vrijdag:�19:30�-�21:30�uur

�
Waarheid stroomt van binnen uit,

zachte�voeling:�Een.

Waarheid�vult�alle�vorm:

lichte�ruimte:�Een.

Waarheid�zingt�in�overgave:

warm�geheim:�Een.

Gedel



 
g e d I C h t

Ochtend.

Er�wordt�geklopt.

“Wie is daar?”

“Het bloeien.”

Gefluister. Geaarzel. Nadere vragen.

Het bloeien draait zich om,

zijn�geduld�is�op.

En�weer�wordt�er�geklopt.

“Wie is daar?”

“Het breken.”

De�lucht�wordt�rood.�Flarden�van�nevels.�Stilte.

“Kom maar binnen.”

Glinsterende spinnenwebben,

een�grijze�toren�in�de�verte.

Zomer, altijd zomer.

En�weer�wordt�er�geklopt.

“Wie is daar?”

“Het wenen. Ben ik te laat?”

“Nee.”

Toon Tellegen

Gedichten 1977-1999 
Amsterdam 2000, p. 448


