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I N N e R L I J k e  A d e m

door Ad van Dun

A = middenrif  
B = buikwand  
C = bekkenbodem, met “oefenpunt” 
D = wervelkolom
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I N  h e t  L A N d  v A N  h e R v e

door Wieke Köhler

Rijdend door het glooiende landschap voel ik mij een bevoorrecht mens.
Vlak achter het klooster van Val Dieu, ligt Wadeleux nummer 432 in het 
prachtige land van Herve. 
Dit is niet zomaar een huis, vroeger brouwde men hier bier, nu dient het als 
onderkomen voor de zomerschool.

Het krioelt hier van het leven, overal waar ik luister en kijk, zie en hoor ik 
beweging. Het huis heeft allerlei verborgen hoekjes en past perfect bij de 
zoektocht naar mezelf.  
Een muis schiet voorbij, waarom verstoren wij zijn rust?  
Hij mag samen met ons genieten en neemt af en toe een hapje van ons 
voedsel.

Om ons heen niets dan groene landelijkheid. 
Koeien grazen vredig in de wei en nieuwsgierig buigt een van hen haar 
kop door de heg. De aanraking van de ruwe tong langs mijn hand en haar 
prachtige ogen met lange wimpers die mij aankijken dwingen respect af 
voor het leven.

Een ezel begint ongelooflijk hard te balken; is hij blij, heeft hij verdriet of 
pijn, het is een vraag die door mij heen flitst en laat mij voelen dat mijn 
geluk en lijden niet losstaat van het geluk en lijden van anderen.

Van al het moois dat ik in mijn leven heb meegemaakt, wint de natuur het 
altijd. Waarom? Waarschijnlijk omdat wij een onderdeel van de natuur zijn. 
Ik luister naar de wind in de bomen en voel een bijna mystiek verlangen.

Wat mij het meest is bijgebleven naast de pijn en de vermoeidheid:  
het begin van de dag in de zendo, magisch verlicht door kaarsen, het  
geluid van blote voeten op de houten vloer, het geluid van de klankschaal 
dat je meevoert in de oneindigheid, de eenheid in het samenzijn, het  
samen zingen, het geruis van de wind en het tikken van de regen,  
het samen eten, de stilte, de eenvoud, het respect, de aandacht voor  
iedere handeling, de zorg voor ieder detail, evenwicht in de bewegingen:  
dit is leven zoals leven bedoeld is.
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De laatste dag eindigt met een twee uur durende “innerlijke pelgrimage”. 
Wij lijken verbonden door een draad, er wordt gesproken zonder woorden.
Mijn lichaam beweegt niet, maar toch voel ik kracht.

Wij ontbijten buiten in de ochtendzon. 
De liefde bij het afscheid nemen is voelbaar.

Ik ga weer deelnemen aan mijn rol op het levenstoneel en probeer mijn Zelf 
niet te vergeten door bewust en aandachtig te leven.



VERHUISD

Per 28 augustus wonen Ad en Miriam op een nieuw adres: 
Cuwaartlaan 46, 6217 AN Maastricht.
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g e e N  o N t s N A P P e N

door Richard Driessen

Zes maanden ben ik weggeweest om full time te trainen in een Zen 
centrum. Het Zen centrum is rustig gelegen in een prachtige omgeving en 
is een goede oefenplek.

Wij woonden daar met in totaal elf mensen inclusief Roshi (leraar).  
Allemaal aardige mensen die gekozen hadden om voor langere of kortere 
tijd in een Zen centrum te wonen.

Voordat ik daar naartoe ging had ik allerlei voorstellingen hoe het er zou 
zijn en wat het zou bijdragen aan mijn oefening. 
Het liep natuurlijk anders dan ik verwacht had.

Waar ik gedacht had rust te vinden om mij volledig op mijn oefening te 
concentreren, bracht het mij onrust. 
Deze onrust, afkomstig uit mijzelf, werd opgeroepen door sociale 
processen.

Ik kreeg niet de oefening die ik graag had, maar de oefening die ik nodig 
heb. En dat is geen gemakkelijke.

Mijn verblijf in het ZC was, mede door die onrust, korter dan oorspronkelijk 
de bedoeling was, maar het was de juiste tijd om te vertrekken.

Door naar huis te gaan houdt het proces natuurlijk niet op; het gaat door en 
het móet ook doorgaan, omdat het opgelost moet worden.

Naar het ZC ging ik met het idee om mij over te geven aan het vormloze, 
maar het werden juist vormen van het leven waar ik mee geconfronteerd 
werd.

Alles moet opgelost worden om er definitief klaar mee te zijn. 
Er is geen ontsnappen mogelijk.
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Z o m e R s C h o o L  e x P R e s s I e s

 
Ik had een huisje gebouwd

Steeds meer uitgebreid, ‘t leek zo groot.
Helemaal volgestouwd met troep en zooi,

Raak het niet aan, het is van mij!
Dan loeit een koe en balkt een ezel, 
Wat doet dat daar zo in mijn huis?

Mijn hart loeit, mijn geest balkt,
Ik zie het huis, ik zie de bouwer.
Dan ook de muur en het cement:

Ze verkondigen de Dharma.

In dankbaarheid, 
Guido 

Innerlijkheid bestaat
Zoveel is zeker

Maar grijpen en toe-eigenen
Houdt mij veilig en klein. 

Kleine lange dwaas
De emmer heeft geen bodem

Val achteruit het leven in - 
en verdwijn. 

Dirk

De mist lost langzaam op.
Het ijs is aan het smelten.

Waar draai ik omheen?

Wieke
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u N e  v o C A t I o N

door Willie Deppe

Het was de 2e dag van de zomerschool. We zaten lekker buiten in het  
zonnetje te wachten tot Guido en Dirk het eten klaar zouden hebben.  
Ad kwam de idylle verstoren met de vraag of wij een verhaaltje voor de 
eerstkomende Zenoniem wilden schrijven.

Weg was de rust, ervoor in de plaats kwam een blokkade.  
Waar moet ik in ’s hemelsnaam over schrijven, ik kan niet eens schrijven.  
Ik was er een persoonlijk dramaatje van aan het maken.

Later tijdens het zitten bleef het maar door mijn hoofd spoken.  
Ik vermaande mijzelf: terug naar de oefenvorm. Hups daar ging ik weer: 
hoe kan ik het aanpakken? Terug naar de oefenvorm.  
Zou ik over zelfonderzoek schrijven? Terug naar de oefenvorm.  
Zo bleef het de lange 40 minuten doorgaan, totdat er vlak voor het belletje 
ging hulp uit het universum kwam in de vorm van een herinnering aan 
een bijzondere ontmoeting die ik laatst had en die mooi kon dienen als 
onderwerp voor mijn verhaaltje. 

Later kwam ook een voorbeeld in mij op dat Shunryu Suzuki geeft van 
vertrouwen op de steun van binnenuit. In “Niets is zo” schrijft hij: 

“Wij geloven dat als het dhamawiel draait, ook het materiële wiel draait. 
Als we van niemand steun krijgen wil dat zeggen dat ons dharmawiel 
niet draait. Dat is de opvatting van Dogen Zenji en ik heb onderzocht of 
die juist is of niet, vooral tijdens de oorlog, toen ik niet veel te eten had.” 

Hij vertelt verder dat de meeste priesters werkten om geld te verdienen, 
maar Suzuki geloofde dat de mensen hem wel zouden helpen als hij zich 
trouw aan de boeddhistische levenswijze hield.  
Als niemand hielp zouden de woorden van Dogen niet waar zijn.  
De mensen hielpen hem en hij kwam zonder honger de oorlog door.

Mijn kleine voorbeeldje is natuurlijk niet te vergelijken met de situatie 
waar Suzuki in verkeerde, maar de werking van vertrouwen en steun van 
binnenuit is vergelijkbaar.
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Hier volgt de beschrijving van mijn ontmoeting met een franse non.  
In juni was ik op vakantie in de Jura, maakte daar mooie wandelingen en 
bezocht veel Romaanse kerkjes. In Mièges was er behalve een kerkje ook 
een Hermitage uit de XVe eeuw buiten het dorpje, een groot klooster dat 
nu onbewoond was maar waarvan de kapel wel nog in gebruik was voor 
mensen die steun zochten bij ’n Mariabeeld dat was gebeeldhouwd uit een 
wonderbaarlijke eik. 

Achterin de kapel was een non aan het vegen. Toen wij later buiten de 
beschrijving aan het lezen waren kwam zij naar ons toe voor een praatje. 
Met mijn restantje au-pair-frans ging dat wonderbaarlijk goed. Zij vertelde 
dat zij de kapel beheerde en dat alle gebouwen leeg stonden behalve een 
appartement voor haarzelf. Zij was zelf een Heremiet; bij deze orde zijn er 
twee soorten religieuzen: wereldsen met een baan en contemplatieven.  
Zij had in Lyon gewerkt als verpleegkundige, totdat een aantal jaren 
geleden de “vocation” zich deed gelden. Ik begreep de term niet en zij 
verduidelijkte in het Duits “ein Beruf”, daar kon ik wel “roeping” van maken. 
Er was die innerlijke stem die haar de stilte en eenzaamheid op dreef.  
Zij had er vijf jaar tegen gevochten en er tijdens een retraite eindelijk aan 
toegegeven; men zocht iemand voor de Hermitage in Mièges. 
Zij leefde volgens het kloosterschema, ging om 21.00 uur naar bed, om 
middernacht stond zij op om te bidden en om 5 uur begon haar dag met 
drie uur gebed, meditatie en studie, waarna haar dagelijkse wandeling 
volgde.

God was bij haar, de patiënten waar zij niet meer voor kon zorgen droeg zij 
in haar hart, alsook de mensen die zij overdag ontmoette bij de kapel.  
Zij nam hen allen mee in haar gebeden.

Zij noemde het een rijk bestaan.

Ik vond het een rijke ontmoeting die mijn verdere vakantiedagen kleurde 
en nu tijdens deze sesshin is zij er weer. Ik ben dezer dagen veel met 
innerlijkheid en de innerlijke stem bezig geweest.  
Vrij geïnterpreteerd transformeerde mijn blokkade in een “vocation”.
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o m d R A A I e N :  g e e N  k I k k e R

door Frank Hoffmann

BEELD > ILLUSIE

Op mijn bureau bij de telefoon heb ik een stoffen kikker. Het inspireert 
me om ernaar te kijken. Suzuki hield ook van kikkers en verwees er af 
en toe naar om o.a. aspecten van het zitten en de manier van oefenen te 
belichten. Deze kikker symboliseert voor mij de  beoefenaar.  
Ik kijk graag naar dieren, ze werken voor mij soms als een soort 
vergrootglas of teken, tekens die verschijnen op momenten waarin ik 
met bepaalde vragen worstel. Soms met een schok wordt me dan iets 
duidelijker (bij mensen heb ik dat ook wel eens, hoor).

KARMA > WERKING

Ik ben onlangs vader geworden en ik voelde een enorm spanningsveld 
tussen zeg maar de berg en de markt. De oefening, bijeenkomsten, 
functies enz. begonnen knellend te voelen. Mijn vrouw, kind en bedrijf 
hadden de volle aandacht nodig. Alles deed ik nog maar half.  
Ik voelde dat ik los moest laten en enkel kijken wat nu op dit moment het 
belangrijkste was dat moest gebeuren (volgens mijn idee).  
Probleem was dat ik geen flauw benul had over wat precies “nu” moest 
gebeuren. Dus geen vaste tijden meer zitten, gezamenlijk zitten eens 
helemaal niet. Wat als dit alles eens wegvalt, inclusief leraar? Zou het 
verschil uitmaken? Wat zou er dan gebeuren? 

ZIEN > ILLUSIE

Geregeld kom ik op een wandeling regenwormen tegen. Ze steken dan het 
asfalt over. Sommigen doen dit op de kortste weg, anderen echter blijven 
over het hete asfalt kruipen in de lange weg. Ik schrik dan en denk iedere 
keer weer: “Wat is de kortste weg naar de overkant? Ziet die ‘pierling’ dan 
niet dat hij de foute kant opgaat?” Ik krijg dan een zeer ongemakkelijk 
gevoel en ben bang dat ik net zoals deze regenworm wegsnirk als ik geen 
werk maak van “de kortste weg naar de overkant”.  
Het hete asfalt kan ik dan bijna letterlijk voelen. Ik verlang naar een teken 
en een vast punt om me te oriënteren. Verlang naar een definitief gevoel 
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dat het goed gaat, en merk dat ik nog twijfel. Twijfel omdat ik het in mijn 
ogen niet zie. Mijn innerlijke criticus - die ik wel eens verwar met Ad - blijft 
me maar aansporen. Doodmoe maak ik mezelf hiermee: “Zie ik het dan 
nog niet?”

DHARMA > JUIST  ZIEN  

Meester Tai Xu zei:

“Zolang de boom achter je staat, kun je alleen maar z’n schaduw 
zien. Als je contact met de werkelijkheid wilt maken, moet je je 
omdraaien.”

Beeldonderwijs maakt gebruik van woorden en ideeën. 
Werkelijkheidsonderwijs wordt gegeven op de manier waarop je leeft.  
Praktiseren is ideeën achter je laten. Geen enkele zienswijze kan ooit 
de waarheid zijn. Een zienswijze komt maar uit een punt.  
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Daarom wordt een zienswijze ook wel een gezichtspunt genoemd.  
Als wij naar een ander punt gaan, zien en beseffen we dat onze eerste 
zienswijze niet helemaal juist was.  
Het boeddhisme is geen verzameling zienswijzen. Het is een procedure 
om ons te helpen verkeerde zienswijzen uit te bannen.

Vanuit het gezichtspunt van de ultieme werkelijkheid is juist zien de 
afwezigheid van alle gezichtspunten. Wanner wij het boeddhisme gaan 
praktiseren hebben wij een vaag idee over de leringen.  
Maar conceptuele kennis is nooit genoeg. De zaden van juist zien, het 
zaad van boeddhaschap, bevinden zich in ons, zij worden door veel 
lagen onwetendheid, verdriet en teleurstelling versluierd.  
Wij moeten onze zienswijzen in praktijk brengen. Tijdens het leren 
nadenken en mediteren, gaan we op een steeds wijzere manier zien, 
op basis van echte ervaring. Wanneer we de juiste oplettendheid 
betrachten, zien we het zaad van boeddhaschap in iedereen, ook in 
onszelf. Dit is juist zien.1

WERKING > NOG ALTIJD HOPELOOS

Omdraaien dus. De beelden van pierling en overkant schudden mij wel 
wakker op een bepaalde manier. Ze voedden echter mijn grijpend ego 
teveel, ze waren niet definitief oplossend. Niet definitief kloppend.  
Ik keek namelijk naar buiten en gebruikte dit beeld voor nog meer onrust en 
pijn. In deze zin was dit dus een onheilzaam handelen, en aangezien geluk 
de bedoeling is, is dit urgent genoeg om in kaart te krijgen.

Na een half jaar kan ik zeggen dat het een vruchtbare tijd was. Ik word 
alerter bij het weer verschijnen van bepaald beeldmateriaal en ideeën 
en interpretaties, gevolgd door emoties die me weer verplaatsen in een 
opperbeste “moerasstemming”. Ik neem het waar en laat het steeds meer 
gebeuren, in plaats van iets te doen. 

De oefening - het zitten, overleg, en studie - blijven hierin voor mij van 
belang. Het helpt me te stoppen. Als ik weer mijn criticus hoor zeggen dat 
ik moet opschieten, zeg ik: “Stop.” 

1  Uit: Thich Nhat Hanh: Het hart van Boeddha’s Leer
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Ik stop..   
In plaats van de kikker te onderzoeken die zich afvraagt: 
komen er nog wel genoeg vliegen langs 
of  kikkervrouwtjes, 
haal ik de overkant als ik nu spring, 
hoe weet ik of de vijver diep genoeg is?

- hopeloos, 
hopeloos -

draai ik me om.  
Ik ga zitten en stop, 
draai me om naar mijn kussen, en buig. 
Ik draai me om,  
om kikkerloos te worden.



o P  Z o e k  N A A R  w A A R h e I d

door Michiel van Vondelen

Geboren...

Opgroeien in een gezin. 
Geluk en verwarring. 
Ik meng me erin. 
Nog meer verwarring; klopt mijn gevoel van waarheid wel?

Naar school. 
Geluk en verwarring. 
Ik meng me erin. 
Nog meer verwarring; klopt mijn gevoel van waarheid wel?

Studeren; op zoek naar waarheid. 
Geluk en verwarring. 
Ik meng me erin. 
Nog meer verwarring; klopt mijn gevoel van waarheid wel?
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Verliefd en trouwen. 
Geluk en verwarring. 
Ik meng me erin. 
Nog meer verwarring; klopt mijn gevoel van waarheid wel?

Werken. 
Geluk en verwarring. 
Ik meng me erin. 
De verwarring stapelt zich op. 
Ik breek en ben radeloos.  
Ik heb het gevoel alles te hebben om gelukkig te kunnen zijn  
en in de wereld steeds meer vast te lopen.

Hoe krijg ik mijn Hart en de wereld ooit bij elkaar???

De Dharma. 
Geluk en verwarring. 
Ik meng me erin. 
Ik krijg een spiegel voor. 
In de Dharma herken ik mijn Hart 
en zie de kleinheid, zelfingenomenheid en afgeslotenheid van mijn ego.

Het verlangen naar waarheid is springlevend. 
Er is werk aan de winkel. 
Wat fijn dat er een leraar is waar ik leerling mag zijn, 
waar ik langzaam ontdek dat mijn Hart en de wereld één zijn 
en waar ik fijngevoelig leer zijn voor wat het leven van mij vraagt.



“De hoogste waarheid, Subhuti, is dat er geen begin is.”

Boeddha, in de Diamant soetra 
(Red Pine: The Diamond Sutra; the perfection of wisdom. Washington 2001)
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h e t  o N g e B o R e N e
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J e  B e s t  d o e N

door Birgitta Putters

Je best doen. Dat is een bemoedigende aansporing. Je hebt dus blijkbaar 
een ‘best’, iets wat niet beter kan, zo goed is het. Het zit in jezelf en degene 
die aanspoort heeft dat intrinsiek goede van jou gezien. 

Nu word je aangemoedigd alles wat je in je hebt, maximaal in te zetten: 
doe je best, doe je uiterste best. In combinatie met het lonkend perspectief 
- vrijheid, echtheid, vrede, waarheid - is dit een recept om meteen mee aan 
de slag te gaan! 

We staan meteen bol van oprechte intentie om ons best te gaan doen. 
Meestal willen we dan ook letterlijk van alles DOEN. Ongeduldig als we 
zijn, beginnen we op allerlei terreinen in de wereld ons best te doen. 
Dat lijkt het gemakkelijkst, is het meest zichtbaar. Maar wat we zaaien is 
verwarring en wat we oogsten is lijden. 

Veel te veel persoonlijke motieven spelen nog een rol bij ons handelen in 
de wereld, waardoor ons ‘best’ niet vruchtbaar wordt ingezet. We denken 
dat we staan voor echtheid, maar zijn uit op persoonlijk gewin. Of we geven 
hoog op over vrijheid, maar opereren met allerhande voorbehoud. 

We stoten voor de zoveelste keer onze neus en beginnen ons af te vragen: 
doe ik wel goed, d.w.z. op de goede manier, mijn best? En we beseffen, 
o genade, dat we iets moeten veranderen, het dichter bij onszelf moeten 
zoeken. 

Nu gaan we onze medemens lastig vallen. Met de beste bedoelingen 
gaan we deze mens proberen te kneden en we sleutelen aan onze relaties 
en blijven steken in het aldus gecreeerde drijfzand van beeldvorming en 
procesbeschrijving. Hier lopen we, als we niet heel voorzichtig zijn, meer 
averij op dan we probeerden op te lossen, en we nemen onze geliefden 
erin mee. Dat is dus ook niet de manier. 

Blijkbaar kun je ook teveel je best doen, er teveel bovenop zitten.  
Nog maar iets kleiner maken, dat gebiedje waar ik mijn best ga doen, en 
nog maar iets minder DOEN. 
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Ik voel ergens wel dat ‘mijn best doen’ eigenlijk betekent: ‘het beste in 
mijzelf naar boven laten komen’. Dat geeft al minder een idee van actie. 
Het neigt al meer naar ‘actief aandacht schenken’.  
Als alle onrust, uiterlijkheden, persoonlijke doelen enz. wegvallen krijg 
ik zicht op wat echt belangrijk is, iets wat groter en onpersoonlijk is, 
hartskwaliteit. Dat is wat gewicht moet krijgen. 

Terwijl we steeds weer grijpen naar bekende vormen en uiterlijke factoren 
belangrijk maken, worden we aangespoord om onvermoeibaar terug te 
keren naar ons vertrekpunt, zonder om te zien in frustratie of wanhoop.  
Dat is het echte ‘je best doen’. 

Bassui zegt het iets meer onomwonden: 

“What is obstructing realization? Nothing but your own half-hearted 
desire for truth. Think about this and exert yourself to the utmost.”


k e u Z e

door Ad Schouwenaars

Toen ik enige tijd geleden wat naar muziek zat te luisteren overviel me 
ineens de gedachte: karma bestaat niet. Niet echt. Dit inzicht was niet het 
resultaat van mijmering of gerichte redenering; het kwam ergens anders 
vandaan, overviel me a.h.w. en voelde aan alsof ik bovenop een waarheid 
getuimeld was: het zei dat karma niet meer is dan een kluwen van gedach-
ten en gevoelens (positief dan wel negatief), plannen, onverwerkt psycho-
logisch materiaal, meningen en aannames, mislukkingen, ambities, goede 
voornemens, frustraties etc.; materiaal, opgebouwd en verzameld in het 
verleden, geprojecteerd naar een verwachtingsvolle of angstige toekomst, 
maar met  Waarheid heeft het niets te maken.  
De achterliggende boodschap: een mens bepaalt zelf in hoeverre hij zich 
door zijn karma te laten belemmeren doordat er sprake is van een keu-
zemogelijkheid. Natuurlijk was dit me bekend vanuit het onderricht: we 
zijn geen slachtoffers maar kunnen ten allen tijde een actiever rol op ons 
nemen. Ik had mijn rol als regisseur onderschat en wist nu dat ik zelf een 
steviger vinger in de pap kan hebben, als ik dat wil en als ik dat durf.
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Ieder zal nu denken wat ik zelf in tweede instantie ook dacht: mijn karma 
bestaat wel degelijk en op momenten dat het opspeelt kan het erg verve-
lend zijn. Vanuit de persoon geredeneerd is dit ook zo. Dergelijke proces-
sen kunnen soms heftig zijn en wat er dan door ons heen gaat hindert ons 
wel degelijk. Maar het hoort exclusief bij de persoon, is een onderdeel van 
ons geest/lichaam-mechanisme en is daarom van aard illusoir, d.w.z. dat 
het niet behoort tot dat gebied wat wij Waarheid noemen.  
En het genoemde inzicht kwam vanuit dat perspectief.

Misschien kan de eerder gebruikte uitdrukking “vanuit het niets” een uitweg 
bieden. Sinds het me duidelijk is geworden dat de Dharma (de Waar-
heid) altijd werkzaam is en niet slechts een in de toekomst geprojecteerde 
hemel is en dat het van mij afhangt waar ik het gewicht leg, bij karma of bij 
Dharma, sindsdien weet ik dat er een keuze is; dat er twee verschillende 
niveaus (standpunten) zijn. En “karma bestaat niet” was met zekerheid tot 
me gekomen vanuit een ander standpunt dan dat van de persoon, t.w., 
vanuit die “ruimte” waar we ons altijd in bevinden en die we in het onder-
richt hebben leren kennen als Dharma, waar Waarheid heerst en andere 
wetten gelden. Ik kan dus voortdurend kiezen waar ik het gewicht leg in 
mijn dagelijkse leven: in de persoon of in het achterliggende, samenbin-
dende Geheel. 

In een leven waar alles in beweging is en we overgeleverd lijken aan  
de grillen van het lot is dit een bemoedigende gedachte en dat verklaart 
waarschijnlijk de vreugde die ik 
na afloop voelde. Want er was 
iets tot me doorgedrongen wat 
te lang theorie voor me was: 
dat de mens letterlijk zelf kan 
bepalen vanuit welk stand-
punt hij zijn leven leeft en dus 
eigenlijk zelf uitmaakt in welke 
mate hij zich door zijn karma 
laat hinderen.
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w I e  I s  J o u w  L e R A A R ?

door Juul Hoefsloot

Als je in aanraking gekomen bent met Zen en je gaat de lessen, 
voordrachten, trainingen volgen, dan kan het zijn dat je geraakt wordt in je 
diepste wezen.  
Je ervaart telkens opnieuw dat het klopt wat er gezegd wordt, dat het 
helemaal klopt, telkens weer. 
Op den duur kun je ervan overtuigd raken dat je wilt leven volgens dit 
onderricht. Je wordt je ervan bewust dat je je wilt verbinden met de Dharma 
en met degene die de Dharma voor jou vertegenwoordigt. 
Je hebt dan je leraar gevonden en je wilt leerling worden. 
Je geeft je leraar alle gezag en vertrouwen om jou op dit pad te begeleiden.

Dat is een hele stap omdat het onwennig is om te zien dat je dat gezag 
niet aan een persoon schenkt maar aan de Dharma, in wezen aan je eigen 
bron, aan je ware aard. 
Als je de geloften hebt afgelegd ben je er niet. 
Je begint pas aan een ingewikkeld leerproces. 
Je zult moeten waar maken dat je Zen serieus neemt. 
Daarin word je door je leraar keer op keer getoetst.

Als ik voor mezelf spreek: dat toetsen gaat door, dag na dag. 
Ik werd eens gewezen op onjuistheden in de communicatie naar anderen, 
werd in een mail terechtgewezen en pats!, mijn ego kwam helemaal in 
opstand. 
De verbinding verbrak op dat moment voor mijn gevoel en direct ontstond 
het inzicht dat ik die breuk niet wilde. 
Toen ik dat eenmaal doorhad pakte ik de telefoon, sprong op de fiets en 
had daarmee, nog vóór het werkelijke contact, de verbinding met mijn 
leraar door de capitulatie van het ego hersteld.

Zulke voorvallen herhaalden zich en de band met de leraar, het geloof in de 
Dharma, werd sterker. 
Ik ervoer tijdens iedere ontmoeting steeds sterker het veld van liefde en 
respect waarin alles gezegd kan worden, waar alles begrepen wordt, waar 
je volledig gezien wordt, waar je thuis bent.



20

Z e n o n i e m  n r.  3 2

Toen gebeurde het onvermijdelijke. 
Als een bliksemflits kwam het inzicht: ik wil afstand. 
Ik wil kijken wat die enorme betrokkenheid in wezen betekent. 
Al vrij snel ben ik tot de conclusie gekomen dat ik daar, bij díé leraar wil 
verder gaan op het eenmaal gekozen pad.

Er volgde nog een echte vuurproef. 
Ik had twee lekker ontspannen gesprekken en dacht weer zó te kunnen 
instappen, maar wanneer precies had ik niet gezegd. 
Toen kwam de mail. 
Het universum tolt en draait om me heen. Ik snap er helemaal niets van. 
Pats, pats, pats met woorden. 
Hadden we zó langs elkaar heen gesproken?  
Had hij helemaal niet begrepen wat ik bedoelde? 
Het ego doet een verwoede poging dit gevecht te winnen.

Toen kwam het inzicht, de vraag eigenlijk. 
Geef je nog steeds het gezag aan de Dharma die jouw leraar 
vertegenwoordigt? Wat doen woorden er dan nog toe.  
Hij kan me helpen mijn blindheid op te lossen. 
Ik besloot te vragen of ik verder kon gaan als leerling. 
Toen dat bevestigd werd voelde het alsof ik de geloften opnieuw aflegde.

Als ik nu aanwijzingen krijg zie ik in dat het belangrijk is om telkens op 
details gewezen te worden.  
Het te bewandelen pad is uiterst smal. 
Er moet steeds zorgvuldiger gehandeld worden omdat  alle verschijnselen 
een uitdrukkingsvorm zijn van de ware aard der dingen. 
Ik wil graag wakker gehouden worden en hoop dat mijn ego niet meer al te 
zeer zal protesteren, zich koest gaat houden en op den duur het hazenpad 
zal kiezen. 

Ik zou het vermogen willen ontwikkelen om ook in de ontmoetingen met 
anderen dan de leraar even open en liefdevol te communiceren. 
Er is nog veel te leren.
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C o R R o s I e

Gij viel in korrelen uiteen,

die zijn verdwenen, een voor een.

Kruim, dat niet dood kan gaan,

verstrooide zich voortaan.

Misschien kwam er een dierenmond

die u verslond,

of werd gij op een stille plek

uit windvlagen gewekt

tot nieuwe grond,

waarop een huis gebouwd zal zijn,

dat ik zie staan vanuit de trein,

later, op een vergeefse reis,

naar een vergeefs tehuis.



 
 

Gerrit Achterberg
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Amsterdam 1967, p. 408


