
Wat is Zen

Zen betekent letterlijk concentratie. Het is een
Japans woord dat afgeleid is van het Chinese
woord 'chan'. In Europa en Amerika spreken we
over zen en veel minder over chan. Dat komt
doordat het vooral Japanse zenmeesters zijn
geweest, die naar het Westen kwamen om ons in
zen te onderwijzen.

Eén van de Japanse zenmeesters is Hirata Roshi,
abt van het beroemde zenklooster Tenryu-ji in
Kyoto. Hij bezocht Europa vele malen en
onderwees velen over de eeuwenoude
zentradities. Ook stelde hij zijn klooster open voor
enkele toegewijde studenten uit het westen. Vier van deze studenten werden door hem
persoonlijk opgeleid tot zenleraar. Eén van hen is Rients Ritskes (oprichter van Zen.nl/Zentrum),
die van hem de kloosternaam Ran-zen kreeg. Ran-zen betekent Nederlandse Zen

Filosofie

In de zenfilosofie staat één ding echt centraal, namelijk: aandacht. Door het beheersen van onze
aandacht, zijn we optimaal in staat ons te ontwikkelen in harmonie met de wereld om ons heen.
De rol van de zenfilosofie is enerzijds ons bewust te maken van het belang van zuivere aandacht.
Anderzijds laten vele prachtige zenboeken zien, wat de vruchten zijn van deze oefening.
Zenmeditatie is de manier om te werken aan onze mentale conditie. Het doel is beter in staat te
zijn te denken wat je wilt denken, te doen wat je wilt doen en te voelen wat je wilt voelen.

Wie zich verdiept in zenfilosofen als bijvoorbeeld Dogen, Rinzai, Hakuin, Suzuki en anderen zal
ontdekken dat hun wijsheid in essentie zeer verwant is met de wezenlijke inzichten van westerse
filosofen zoals Hiraclitus, Aristoteles, Spinoza, Kierkegaard, Hume, Wittgenstein en Simone de
Beauvoir. In de gevorderde groepen wordt uitgebreid aandacht besteed aan Oosterse en
Westerse filosofie. In de introductie- en zenmanagement-cursussen staan de psychologische en
fysieke kanten van zenmeditatie centraal.

Zen.nl visie

Zen.nl streeft er naar om door middel van professioneel begeleidde zenmeditatiecursussen bij te
dragen aan het duurzaam geluk van zoveel mogelijk mensen. Het gaat daarbij zowel om zen in
de dagelijkse praktijk, de meditatie als wel om de zenfilosofie[1]. We streven hiernaar, omdat we
als leraren uit eigen ervaring en wetenschappelijk onderzoek weten dat de beoefening van zen
helpt om gelukkiger te zijn. Ook leren we door de zentraining anderen daar waar gewenst beter
van dienst te zijn, meer tot ontplooiing te komen en minder last te hebben van stress. Om dit
streven te kunnen realiseren, leiden we vanuit Zen.nl zenleraren op en organiseren we op zoveel
mogelijk plaatsen in Nederland wekelijkse cursussen.
[1] Zie hierover: Leer denken wat je wilt denken. In dit boek is de Zen.nl filosofie op heldere
wijze uiteengezet.

Zen.nl is een transparante professionele organisatie met heldere normen en waarden. Deze zijn
kort samengevat in bovenstaande visie en in de Zen.nl Gedragscode voor docenten en coaches.
Daarnaast kent Zen.nl ook een vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure.

http://www.zen.nl/nl/opleiding.php
http://www.zen.nl/nl/winkel.php
http://www.zen.nl/nl/gedragscode.php
http://www.zen.nl/nl/klachtenreglement.php
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Meditatie

De zentraditie heeft veel facetten en meditatie is daarvan ongetwijfeld de bekendste en meest
wezenlijke. De andere zentradities spruiten eigenlijk voort uit deze geestelijke oefening. Het
ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de typische zentuinen is een tweede zentraditie die
de laatste jaren aan populariteit wint. 

Mensen in het westen waarderen de beoefening van zenmeditatie vooral vanwege de
rustgevende uitwerking die het op ons heeft. Wie regelmatig mediteert weet dat men er onder
andere beter door slaapt, minder gestresst door raakt en er zich beter door kan concentreren. Het
is duidelijk aangetoond dat wie mediteert zich geestelijk en lichamelijk beter voelt. Dit komt
doordat ontspanning en balans een gunstige invloed hebben op onze algehele gezondheid.

Koan studie

Naast mantra's worden er in veel vestigingen van Zen.nl gebruik gemaakt van koans. Koan-studie
is een methode die in de gevorderde groepen in Zen.nl gebruikt wordt. Een koan is een vraag



gesteld in de taal van de symbolen, naar aanleiding waarvan de leerling tot nieuwe inzichten
komt. Er zijn veel aspecten en functies van koanstudie te onderscheiden. Eén daarvan moet hier
nog genoemd worden, namelijk het feit dat koanstudie een systematische training is in creatief en
flexibel denken.

Ook al komen 'grote ervaringen voor, de meeste zenstudenten gaan van de ene glimp van inzicht
naar de volgende glimp, en dus van koan naar koan. Inzicht groeit geleidelijk. Humor speelt
daarbij in zen vaak een grote rol.
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