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P e L g R I m A g e  

e e N  b o e I e N d e  b e w e g I N g  v A N  P R A J N A

door Juul Hoefsloot, voorzitter

Prajna is in beweging, een boeiende expressie van de ontwikkelingen  
van de laatste tijd. 

Het huurcontract van de zendo in de Haspengouw zeggen we na drie  
jaar op. We gaan het verdiepingsproces dat in ieder van ons plaatsvindt 
- en dat logischerwijs ook Zen Centrum Prajna als geheel kenmerkt -  
nog praktischer toetsen en maatschappelijk inzetbaar maken.

Daarom hebben we het initiatief genomen om de al langer bestaande 
plannen voor een Dharma Centrum Stiltij nu te gaan realiseren:  
een spiritueel centrum, een krachtige en aantrekkelijke buitenplek in het 
Heuvelland waar geleefd, gewoond en gewerkt gaat worden als een 
permanente vorm van oefenen.

Stiltij gaat een divers programma aanbieden: 

Ze•	 n Centrum Prajna
Aikido School •	 Inai
Herberg •	 Limboeddha
Trai•	 ningen Deeplife

Inmiddels is de stuurgroep Stiltij hard aan het werk.  
Het plandocument ligt goeddeels klaar: er is een opzet voor de organisa-
tievorm, er zijn locaties bezocht, er liggen concepten klaar voor trainingen 
aan het bedrijfsleven of andere maatschappelijke doelgroepen en we gaan 
een herberg-funktie eraan koppelen zodat Stiltij een all-round sfeervolle, 
gastvrije plek vormt waar mensen voor korte of langere tijd graag willen 
toeven.

Totdat deze plannen in werkelijkheid vorm vinden gaan we ambulant 
trainen: Prajna gaat "pelgrimeren".

Hoe ziet de nabije toekomst er dan concreet uit?
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De reguliere training gaat wekelijks verzorgd worden door een van •	
de leerlingen op een nog vast te stellen locatie.

De laatste zondag van de maand gaat als •	 Dharmadag fungeren.
Dat zal ergens in het Heuvelland, in of rond Maastricht, Heerlen en 
Sittard plaatsvinden, steeds per maand roulerend. 
's Ochtends kunnen belangstellenden uit de regio deelnemen aan 
een inleiding die Ad van 10:00 tot 12:00 uur zal verzorgen. 
De middag is bestemd voor deelnemers van Prajna en zal het 
karakter krijgen van een intensieve training.

De basis van Zen blijft de dagelijkse oefening thuis, op je eigen •	
dierbare plek. De andere pijler vormt het persoonlijk overleg 
waarvoor Ad uiteraard beschikbaar blijft.

Natuurlijk blijven intensieve retraites een essentieel onderdeel •	
van zelfonderzoek: de zomer- en winterschool (sesshin) gaan dus 
gewoon door (voor info, zie pag. 22). Twee jaarlijkse verdiepings-
weekenden komen er als extra trainingsmogelijkheid bij.

Gedurende deze pelgrimage komt het, meer nog wellicht dan voorheen, 
aan op ieders eigen motivatie. 
Ieder zal getoetst worden: wat is het me waard (reizen, onzekerheid, 
minder struktuur - maar ook creativiteit, meedenken) om deze Weg te 
bewandelen?  
Zie ik de waarde en funktie van dit hele proces (individueel, regionaal)?

Bij deze gelegenheid wil ik iedereen van ganser harte uitnodigen om 
daadwerkelijk mee te helpen, bijvoorbeeld door uit te kijken naar geschikte 
locaties voor de Dharmadag en voor de wekelijkse training - en met name 
natuurlijk	door	bij	te	dragen	aan	het	realiseren	van	de	definitieve	vestigings-
plek voor Stiltij.

We verheugen ons op een krachtig geworteld en aktief werkzaam zijn  
in de Limburgse gemeenschap in dit mooie Zuid-Limburgse land.

Op de Stiltij site staat alvast een foldertje voor u klaar: 
“Limburgse gastvrijheid & menselijke diepgang"... 
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Contact:

Juul Hoefsloot (voorzitter) 
tel. 043-3672994 
juul@prajna.nl

Ad van Dun (leraar) 
tel. 043-3438426 
ad@zenhut.org

 



6

Z e n o n i e m  n r.  3 4

Pelgrimage...
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P R A k t I J k

door Ad van Dun 1

De Weg van Zen kent drie elementen:

  stu1. die 

  overleg 2. 

  pra3. ktijk (beoefening) 

Alle drie de bestanddelen zijn cruciaal. 
Maar het eigen praktische beoefenen is wellicht het meest voelbaar,  
het meest betekenisvol en het meest duurzaam.  
En mooier nog: het meest wonderlijk... 

Beoefening van Zen is  belichaming (B)  
       van  innerlijkheid (A) 
 
Je bevestigt:

A. het bestaan van innerlijkheid 
     - via intentie ("Leegte") 
 
B. de werking van innerlijkheid  
     - via expressie ("Vorm")

1 Dit artikel is het laatste van de 60 Thema’s ter verwerkelijking - http://www.prajna.nl/themas/index.htm

Als Zen heilzaam voedsel is, 

dan is studie het ruiken, plukken en bereiden ervan,  

overleg brengt ons ertoe te proeven en te slikken,  

zodat oefening het geheel voorgoed kan verteren.
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Het "klein beetje werkelijkheid"2 van dit proces (A + B) bestaat uit:

A. zazen  &  B. dagelijks leven

A. zazen 

Zonder de juiste intentie is zazen als vochtig buskruit: je zult niet 
ontvlammen. 
De	juiste	instelling	daarentegen	maakt	het	zitten	tot	een	feestelijk	verfijnd	
vuur waarin alle gewaarwordingen tot brandhout worden.  
Laat er vervulling heersen op de koninklijke vierkante meter van je zitplek. 
Dat is de eenvoudigste en betrouwbaarste toets. 
Je	hebt	niets	meer	nodig,	en	zo	kun	je	efficiënt	ingezet	worden	door	het	
universum.  
Zazen is vestiging van belangeloosheid.

B. dagelijks leven 

Dankzij belangeloosheid kan 
het leven de juiste expressie 
vinden in het heldere veld  
dat we zijn. 
Lichaam, adem en geest: 
moment na moment 
transformeert alle 
werkelijkheid. 
De bodhisattva biedt ruimte 
aan ieder verschijnsel.
Nergens valt meerwaarde  
te ontdekken: er is rust  
en beschikbare openheid. 
 

2  Yunmen zei: "Een kleine beetje werkelijkheid is beter dan een hoop illusies." [App, U.: Master Yunmen; 
from the record of the Chan Teacher "Gate of the Clouds". New York 1994, p. 118]

 Xuedou zei: “Iets duizend keer horen is niet zo goed als het één keer zien.” [Ferguson, A.: Zen's 
Chinese heritage; the masters and their teachings. Boston 2000, p. 339]

 Zhaozhou zei: “Iets goeds is niet zo goed als niets.”  [Green, J.: The recorded sayings of Zen Master 
Joshu. Boston 1998, p. 35, 122, 167]
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De kracht die jij belichaamt is niet af te bakenen, is niemands eigendom,  
is vrij stromend.  
Zo'n expressie van Leven leidt tot betrokkenheid.3 
Was je ooit verantwoordelijk voor karmische onrust, nu bewaak je overal 
vrede. 

x4

3  De Weg verenigt alle uitersten, daarom wordt het de middenweg genoemd. Verinnerlijking leidt 
tot belangeloosheid - met onverschilligheid als valkuil. Belichaming leidt tot betrokkenheid - met 
verdienstelijkheid als valkuil. Oefening smeedt leegte (belangeloosheid) en vorm (inzetbaarheid) tot 
Eenheid.

4	 De	diepste	religieuze	uitingen	-	Christelijke	mystiek,	de	joodse	Chassidische	scholen,	de	Soefi-traditie,	
de Vedanta-traditie - aarzelen niet om juist de hoogste eisen te stellen aan het leven (belichaamd in 
God) en er de intiemste relatie mee aan te gaan. 

• Christelijke mystiek: Meester Eckhart: Over God wil ik zwijgen. Groningen 2001.  
• Soefi	lofprijzing:	Barks, C. & Green, M.: The Illuminated Rumi. New York 1997.  
• Vedanta devotie: Ramakrishna: Gesprekken, opgetekend door M. Den Haag 1987.

K R A C H T

Bron die alle vuur voedt verbergt zich in mijn lichaam, 
adem is haar lieflijk serum,  
aandrang haar gezag. 

Het vele lijkt van haar los te staan 
- vonken doven zienderogen - 
maar intussen smelt van binnen al wat huid heet 

tot het éne beleven4 waarvan eeuw op eeuw zij wist 
dat jouw meesterlijkheid daarop wachtte en jij  
je verheugend nooit stierf.  
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d o N g s h A N  e N  h e t  s t e R F g e v A L

Een monnik die ziek was en op 
sterven lag verzocht meester 
Dongshan hem te komen 
opzoeken. 
De monnik zei: “Waarde abt, 
waarom red u de zonen en 
dochters van kostwinners niet?”  
De meester vroeg: “Uit welk 
soort huishouden kom jij dan?” 
“Ik kom uit een icchantika1 
huishouden,” zei de monnik.
De meester bleef stil. 

De monnik vervolgde: “Wat moet een mens doen als de vier 
bergwanden2 zich om hem heen sluiten?”
De meester zei: “Vroeger heeft ook déze oude monnik [Dongshan] 
onderdak gezocht in een huishouden.”
“Gaan wij elkaar nog eens ontmoeten?” vroeg de monnik.
“Nee, we zullen elkaar niet meer ontmoeten,” zei de meester.
“Zeg me waarheen ik ga,” zei de monnik.  
“Naar een opgeschoond veld,” zei de meester.
De monnik slaakte een zucht en zei: “Zorg goed voor uzelf”. 
Daarop overleed hij, rechtop zittend.  
De meester nam zijn staf, tikte de monnik driemaal op het hoofd 
en zei: “Je weet hoe je moet gaan, maar je weet niet hoe je moet 
komen.”


Bron: Powell, William F.: The record of Tung-shan. Honolulu 1986.

1 “Niet-gelovige”, iemand die niet gelooft in zelfverwerkelijking en waarheidsvinding.
2 Volgens de Nirvana soetra zijn dit: geboorte, ouderdom, ziekte en dood.
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h e t  o N g e b o R e N e

Cintamani - het wensvervullend juweel.  

(Schildering van Nick Dudka; bron: http://www.thangka.ru/eng.html)
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Z e N  I N  h e t  g e Z I N

door Birgitta Putters

Nu even niet 
Mama is monnik 

Wil jij de kaarsjes uitblazen? 
Mama waarom doe je dat?  

Zie het maar als een soort gebedje voor het eten  
Jammer dat je de hele dag naar zen moet

Kunnen we ruilen deze week, jij dinsdag ik donderdag? 
Als ik nou snel naar huis, dan kun jij nog trainen  

Ga maar gewoon, ik red het wel  
Het gaat niet slecht met je, het is gewoon moeilijk  

Mag ik Suzuki weer terug?

Jezus, mag ik even alleen?! 
Ik krijg het soms zo benauwd hier 

Bemoei je er niet mee 
Laat me maar, het hoort erbij 

Ik houd nu maar beter mijn mond

Wat een mooie mensjes 
Ga maar, je kan het zelf 

Gaan we voetballen? 
Doe niet zo brutaal tegen me! 

Slaap lekker ventje 
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h e t  s t o P P e N  d e R  g e d A C h t e N

Aldus heb ik gehoord.  
Eens verbleef de Verhevene [Boeddha] in Savatthi, in het Jetavana, het 
park van Anathapindika. Daar richtte de Verhevene zich tot de monniken: 
‘Monniken!’ - ‘Heer’, antwoordden zij in stemmend.  
De Verhevene sprak aldus: ‘Monniken, een monnik die toegewijd is aan 
meditatie moet van tijd tot tijd gebruik maken van vijf methoden. Welke vijf?

1. Welnu, wanneer bij een monnik ten gevolge van een be paalde 
voorstelling, door aandacht te schenken aan een be paalde voorstelling, 
slechte, onheilzame gedachten oprijzen, verbonden met verlangen, 
verbonden met haat en verbonden met verwarring, dan moet die monnik 
zijn aandacht van die voorstelling overbrengen op een andere voorstelling, 
die ver bonden is met wat heilzaam is.  
Als hij dat doet, dan verdwij nen bij hem die slechte, onheilzame gedachten, 
verbonden met verlangen, haat en verwarring, dan zakken die weg.  
Door het verdwijnen daarvan komt zijn geest innerlijk tot stilstand, komt hij 
tot rust, wordt hij eenpuntig en raakt hij geconcen treerd.  
Het is te vergelijken met een vaardige bouwvakker of een leerling van een 
bouwvakker	die	met	een	fijne	pen	een	gro	ve	pen	ergens	uit	drijft,	ergens	uit	
werkt, verwijdert. Evenzo moet een monnik, als er bij hem ten gevolge van 
een voorstel ling slechte, onheilzame gedachten opkomen, zijn aandacht 
richten op een andere voorstelling, die verbonden is met wat heilzaam is.  
Zo komt zijn geest innerlijk tot stilstand, komt hij tot rust, wordt hij eenpuntig 
en raakt hij geconcentreerd.

2. Indien bij die monnik, als hij zijn aandacht op een andere voorstelling 
richt, die verbonden is met wat heilzaam is, nog steeds slechte, onheilzame 
gedachten opkomen, verbonden met verlangen, haat en verwarring, dan 
moet hij het nadeel gelegen in die gedachten als volgt in ogenschouw 
nemen: “Zó zijn deze gedachten onheilzaam, zó zijn deze gedachten 
laakbaar, zó heb ben zij leed als gevolg.”  
Als hij het nadeel van die gedachten in ogenschouw neemt, dan verdwijnen 
die slechte, onheilzame ge dachten, zakken die weg en daardoor komt zijn 
geest innerlijk tot stilstand, komt hij tot rust, wordt hij eenpuntig en raakt hij 
geconcentreerd. 
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Het is te vergelijken met een jon ge, jeugdige vrouw of man, knap van 
uiterlijk, om wier of wiens hals het karkas van een slang, hond of mens 
gehangen zou worden. Zij of hij zou in paniek raken, zich in verlegenheid 
ge bracht voelen, walging ervaren. 
Zo moet die monnik re ageren op die slechte, onheilzame gedachten.

3. Indien bij die monnik, als hij het nadeel van die gedach ten in 
ogenschouw neemt, nog steeds slechte, onheilzame ge dachten opkomen, 
verbonden met verlangen, haat en verwar ring, dan moet hij ze vergeten en 
er geen aandacht aan schen ken.  
Als hij dat doet, dan verdwijnen die slechte, onheilzame gedachten, zakken 
die weg en daardoor komt zijn geest inner lijk tot stilstand, komt hij tot 
rust, wordt hij eenpuntig en raakt hij 
geconcentreerd.  
Het is te vergelijken met een man met 
goe de ogen die zichtbare vormen, die 
binnen zijn gezichtsveld ge komen zijn, 
niet wil zien. Hij kan zijn ogen sluiten  
of een an dere kant op kijken.  
Zo moet ook die monnik reageren op 
die slechte, onheilzame gedachten.

4. Indien bij die monnik, als hij die 
gedachten probeert te vergeten 
en er geen aandacht aan probeert 
te schenken, nog steeds slechte, 
onheilzame gedachten opkomen, 
verbonden met verlangen, haat en 
verwarring, dan moet hij zijn aandacht 
richten op het stoppen van de 
aandrijfkracht van die gedach ten.  
Als hij dat doet, dan verdwijnen die 
slechte, onheilzame gedachten, 
zakken die weg en daardoor komt zijn 
geest inner lijk tot stilstand, komt hij tot 
rust, wordt hij eenpuntig en raakt hij 
geconcentreerd. 
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Het is te vergelijken met een man die snel loopt. Hij zou zo kunnen denken: 
“Waarom loop ik snel? Als ik nu eens langzaam ging lopen?” En dan 
gaat hij langzaam lo pen. Dan zou hij kunnen denken: “Waarom loop ik 
langzaam? Als ik nu eens stil ging staan?” En dan gaat hij stilstaan.  
Dan zou hij kunnen denken: “Waarom sta ik? Als ik nu eens ging zitten?” 
En dan gaat hij zitten. Dan zou hij kunnen denken: “Waarom zit ik?  
Als ik nu eens ging liggen?” En dan gaat hij liggen.  
Aldus legt die man steeds een onrustiger lichaams houding af en neemt hij 
een rustiger lichaamshouding aan.  
Zo moet ook die monnik omgaan met die slechte, onheilzame gedachten.

5. Indien bij die monnik, als hij zijn aandacht richt op het stoppen van 
de aandrijfkracht van die gedachten, nog steeds slechte, onheilzame 
gedachten opkomen, verbonden met ver langen, haat en verwarring, dan 
moet hij met zijn tanden op el kaar en met zijn tong tegen het gehemelte 
gedrukt zijn geest met zijn geest in bedwang houden, onderdrukken en 
krachtig aanpakken.  
Als hij dat doet, dan verdwijnen die slech te, onheilzame gedachten, zakken 
die weg en daardoor komt zijn geest innerlijk tot stilstand, komt hij tot rust, 
wordt hij eenpuntig en raakt hij geconcentreerd.  
Het is te vergelijken met een sterke man die een zwakkere man bij zijn 
hoofd pakt, bij zijn schouders en hem in bedwang zou houden, hem zou 
neerdrukken en krachtig zou aanpakken.  
Zo moet ook die monnik optreden tegen die slechte, onheilzame 
gedachten.

Monniken, als die monnik zo te werk gaat als ik in het voorgaande 
heb beschreven, dan wordt hij een meester in de loop van de 
gedachtewendingen genoemd: hij kan iede re gedachte denken die hij 
wenst. Hij zal geen enkele gedach te wensen die hij niet wenst.  
Hij heeft de begeerte afgesneden, de ketenen geslaakt en door volledig 
inzicht in eigendunk een eind aan het lijden gemaakt.’

 
Bron: Breet, Jan de & Janssen, Rob: 

De verzameling van middellange leerredes deel 1.  
Rotterdam 2004, p. 233 e.v.
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Z e N h u t  

o e F e N v I J v e R  v o o R  L e e R L I N g e N

door Guido Ramackers

Bij Prajna zijn er drie niveaus waarop je kunt insteken. 
Beginnend als instromer leer je kennismaken met Zenboeddhisme, zijn 
achtergronden en oefenvormen. Ieder heeft zo zijn eigen reden om met 
Zen te beginnen; nieuwsgierigheid, een vraag die je hebt, een moeilijke 
periode in je leven of zomaar een romantische verwachting.

Na verloop van tijd raakt je oefenen meer gevestigd en ga je steeds meer 
zien hoe oefenen met jezelf te maken heeft, je grondmotief en de vragen 
die je jezelf stelt: wat is de zin van leven, waarom ben ik hier, hoe kan ik 
gelukkig	worden	etc.	De	specifieke	manier	waarop	de	leraar	de	Dharma	
verkondigt wordt jou in dit stadium duidelijker. Als dit proces tot rijping komt, 
komt vanzelf de wens om meer body te geven aan de oefenpraktijk en kun 
je aangeven beoefenaar te willen worden. Dat is stap nummer twee. 

Als het je uiteindelijk duidelijk wordt dat oefenen geen proces is als andere 
processen, geen therapie of verbeterproces, maar dat het de centrale spil 
is waarom leven draait... kortom dat het dé Weg is, dan komt het moment 
waarop je serieus gaat overwegen om écht leerling te worden.  
Dat	wil	zeggen	dat	je	je	op	hartsniveau	verbindt	met	deze	specifieke	Weg	
en	deze	specifieke	leraar,	zonder	dat	je	precies	weet	waarin	je	je	begeeft:	
een onvoorwaardelijke stap in het onbekende, die voldoende vertrouwen 
en geloof vereist om te kunnen nemen. Deze verbintenis moet van beide 
zijden bekrachtigd worden: jij moet je laten zien als serieus beoefenaar, 
de leraar moet je zuivere intentie erkennen. In een korte ceremonie tussen 
leraar en leerling wordt dit dan formeel bevestigd.

Tot voor kort had iedereen binnen Prajna dezelfde instrumenten om toe te 
komen aan oefenen en overlegmogelijkheden: de reguliere trainingen met 
collectief overleg, de lange zondag, de sesshins en het persoonlijk overleg. 
Recentelijk is daar voor leerlingen een nieuw instrument bijgekomen:  
de Zenhut.  
Zenhut is een speciaal voor leerlingen opgezette website die bedoeld is  
om zoveel mogelijk ruimte te geven aan vrije expressie van de Dharma.  
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Er zijn geen restricties, je hoeft geen rekening te houden met sociale 
conventies. Alles wat je tot uiting wil brengen, waar je mee zit of worstelt, 
wat	je	inspireert,	wat	jouw	specifieke	proces	tekent,	jouw	struikelen	als	
bodhisattva, vragen die je hebt… heel jouw karmische lading en heel jouw 
dharmische belofte van vervulling: alles is welkom om het centrale motief te 
dienen: Zelfrealisatie.

Als aanvulling voor leerlingen vormt de Zenhut een heel goed instrument 
om leerlingschap uit te diepen, op de proef te stellen - als oefenvijver 
voor jouw bodhisattvaschap. Er wordt immers verondersteld (van jou als 
leerling) dat de weg naar binnen toe voldoende gevestigd is en dat je 
langzamerhand naar buiten toe openvalt, zodat Weg en Leven steeds meer 
samenvallen. Leven wordt zo steeds meer een expressie van de Dharma.

De Zenhut biedt leerlingen veel mogelijkheden tot studie, overleg en het 
delen van enthousiasme voor de Weg. Er is voor elke leerling bijvoorbeeld 
een "nis" die naar eigen inzicht ingericht kan worden met stukken tekst, 
gedichten, foto’s of andere afbeeldingen. Elke leerling heeft bovendien 
een zelf-interview ingevuld: een aantal vragen die betrekking hebben op 
karmische achtergrond, Dharmische kleur, werk, relaties, Prajna enz. 
Voor velen een hele opgave en moeilijke stap om te zetten, je zo toonbaar 
maken... het heeft bij menigeen nogal wat losgemaakt.
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De site staat boordevol studiemateriaal in de vorm van teksten uit de 
(Zen)boeddhistische traditie, links naar ander interessant materiaal zoals 
(spirituele)	films,	belangrijke	hedendaagse	leraren,	andere	spirituele	
bronnen etc. Een rijke bron van informatie en transformatiemateriaal die 
zelfs materiaal uit de seculiere media bevat (krantenartikelen).

Persoonlijk, en ik vermoed dat dit voor meerdere leerlingen geldt,  
vind ik vooral de mogelijkheid tot overleg met Ad heel erg waardevol.  
Omdat het overleg zichtbaar is voor medeleerlingen is het minder privé 
dan een persoonlijk overleg en doet het een beroep op je moed om jezelf 
te tonen. Maar deze vorm maakt juist dat andere leerlingen óók hiervan 
kunnen leren, dus in die zin snijdt het mes aan twee kanten.  
Anderzijds	is	deze	overlegvorm	specifieker	op	jouw	proces	toegespitst	dan	
het collectieve overleg in de zendo en dus minder algemeen. 

Voor mij voelt het completer dan een persoonlijk overleg omdat ik me hier 
vrijer voel, sociale conventies minder een rol spelen en ik rustiger  
en uitgebreider kan formuleren dan in 'n een-op-een gesprek.  
Wat niet wil zeggen dat het niet dynamisch kan zijn... integendeel.  
Juist met dit type overleg heb ik mijn proces in een stroomversnelling 
kunnen brengen en ik heb het idee dat dit voor meerdere mensen geldt.

In de context van de ontwikkelingen die op stapel staan - Prajna en Stiltij 
- neemt Zenhut de meest innerlijke en de minst functionele plaats in 
(hoewel ook alle notulen, protocollen en organisatorische documenten erin 
zijn opgenomen). In essentie vormt het de kern, de basis vanwaaruit alle 
verdere exploreren mogelijk en wenselijk is. 

In zijn allerkaalste vorm - dus los van de praktische faciliteiten die de 
Zenhut biedt - zou je kunnen zeggen dat het wonen in een Zenhut de kern 
is van ieders oefenpraktijk, het hart van jouw Zenweg.  
Net als de grote Chinese leraar Shitou die in zijn eenvoudige strodak hut 
zit, verder niets nodig heeft en er een dutje doet: niets mis mee...

Helemaal niets mis mee...
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g e s C h e N k

Elke deelnemer krijgt bij Zen Centrum Prajna 
een bruikbaar geschenk:

Als instromer ontvang je een kleine •	
kalligrafie	(gami).
Beoefenaars krijgen een kralenketting •	
(mala), een duim-mala die je bij diverse 
oefeningen kunt hanteren.
Leerlingen naaien een “slabber” (•	 kesa), 
de rituele variant van een monnikspij.
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v e R t R o u w e N  e N  o v e R g A v e

door Frank Hoffmann

Lezende in de literatuur waarin ontmoetingen tussen leraren en leerlingen 
beschreven worden, sla ik mezelf soms met stomheid.

Ik voel dan weerstand en verbijstering als ik lees dat een leraar Upagupta 
vraagt aan zijn leerling "de tak los te laten" terwijl de leerling boven een 
ravijn hangt. Of als de oude monnik Ryokan tijdens het verstoppertje 
spelen met kinderen voor de gek gehouden wordt door dezelfde kinderen.

Ze verlaten dan die plek terstond 
en drie dagen later vinden ze de 
oude monnik bij toeval in een 
schuurtje verborgen. Als ze hem 
dan vragen wat hij daar doet,  
zegt hij: "Sssstt, de kinderen"!! 

Het gevoel van "steigeren" is 
in ieder geval een signaal voor 
alertheid. 
Om mijn gedachten hierover  
niet te vertrouwen...

Bij het verhaal van de tak loslaten 
kwamen dan direct van die frasen 
bij me op zoals:  
"Als Ad mij dit zou vragen zou ik 
nee zeggen", "Dat ie zelf maar 
omlaag springt!!", "Wie is hier nu 
mee geholpen?"

En bij het verhaal van de oude 
Ryokan: "Wat een verwarde oude 
man, leeft niet meer in de realiteit, 
is dat nou Zen?" 
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Ze lieten me ergens niet meer los deze 
kwesties. Ze bleven knagen.  
Alle steigeren of weigeren zijn natuurlijk 
"egobellen" (lichamelijke reacties van een 
verkeerd idee).

Beide kwesties hebben voor mij met 
vertrouwen te maken.  
Het onwankelbare vertrouwen in het onder-
richt, de leraar, en de uitnodigingen die het 
leven zelf me voorschotelt om egoïsme op 
te lossen - los van uiterlijke condities. 

Sterven is, denk ik, een van de  
"Takloslaat-momenten" in ons leven.  
Het ego heeft geen gezag meer en stuurt 
niet meer. We hoeven niets meer hoog te 
houden. We moeten ons overgeven. 

Ik heb het vaker gezien bij mensen, en zelf 
ook ervaren in extreme momenten. Het zijn 
momenten van overgave. Het doet pijn. 

Zo’n moment van overgave zag ik 
bijvoorbeeld ook bij mijn vrouw, toen ze beviel van Tim.  
In haar strijd "op leven en dood" moest ze het opgeven van uitputting.  
Het leven zelf nam het over, geen ik meer die de zaken regelt. 

Mijn zoon was er. 
En toen ik Marie José aankeek was ik weer met stomheid geslagen.  
Ik zag een ander wezen.  
Nog nooit heb ik zoveel liefde zien stralen.  
Je kon het zien, gehele overgave, niets meer vast te houden… 

Zeker geen Tak. 
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Z o m e R s C h o o L  A u g u s t u s  2 0 0 8

Tijd:  Vrijdag 22 augustus t/m vrijdag 29 augustus 2008  
Plaats:  Charneux, 20 km. van Maastricht (vlakbij klooster Val-Dieu) 
Kosten:  € 195,- (inclusief verblijf en voeding; inclusief BTW)

Zolang wij een notie van “zelf” bewaren,  
heeft karma iets om mee te werken,  

daarom kun je karma het beste laten werken  
met lege ruimtelijkheid [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?” 

Suzuki, Shunryu:  Not always so. New York 2002, p. 24
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P R A J N A   P u b L I C A t I e s

Thema’s ter verwerkeli jking :  verontrust ing,  verwelkoming, verdwi jn ing. 

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.

Voor alle informatie over Dharma Centrum STILTIJ kun je terecht op:

 www.stiltij.nl

Er is een mailinglijst voor de Prajna pelgrimage waarmee je op de hoogte blijft van 

alle aktiviteiten; meld je aan via een email naar:

pelgrimage@prajna.nl
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h e t  Z e L F b e d R o g

wanneer men nooit sterft

altijd in de tuin zit

‘s ochtends ‘s avonds aan tafel aanschuift

gekscheert achter de deur in de gang

altijd de ereplaats bezet

nooit meer beeft nooit meer bang

dan heeft men pas verbijstering in bedwang

van	de	overlevenden	beërft	de	dode

de mangel aan schaamte en tranen

hij die alles weigert en vergeet

is de ware puritein de geboren asceet

verstoken van wortels en grond

is het zijn verpozing alles te slopen

met het laatste gebaar de kus op de mond

met een foef koopt en verkoopt hij dat wat hij vond

 


 

L u c e b e r t :  V e r z a m e l d e  g e d i c h t e n .  

A m s t e r d a m  2 0 0 2 ,  p .  8 7 1


