
 
 
 

Het verhaal van Hakuin en de baby  
 

Zenmeester Hakuin stond bekend als iemand die een waarlijk rein leven leidde. In de 
buurt van zijn hut woonde een mooie jonge vrouw, die op een dag zwanger werd. 

Haar ouders waren hierover zeer ontdaan en drongen er bij haar op aan de naam van 
de vader te noemen. De jonge vrouw, die haar vriend in bescherming wilde nemen, 
noemde in haar benarde situatie tenslotte de naam van Hakuin. Verontwaardigd rie-

pen de ouders Hakuin ter verantwoording. Die luisterde naar hun verwijten en zei 
alleen: ‘Ach, werkelijk?’ 

Toen het kind geboren was, gingen de ouders vol gram naar de hut van Hakuin, 
overhandigden hem het kind en verlangden van hem dat hij zijn verplichting zou na-
komen om ervoor te zorgen. Hakuin had intussen zijn goede naam verloren en werd 

door iedereen geboycot, maar hij leek hierover volstrekt onbekommerd. Toen het kind 
in zijn hut lag, zorgde hij voor melk, kookte pap en leerde het te verschonen en te 
baden. Man en kind scheen het goed te gaan, ze hadden samen een mooie tijd. 

De jonge moeder had het echter moeilijk. Haar geweten liet haar niet met rust en op 
een dag bekende ze haar ouders de waarheid: de vader van het kind was een jonge 

man die op de vismarkt werkte. 
Deze onthulling was pijnlijk voor de ouders. Opnieuw trokken zij naar de hut van Ha-
kuin en eisten op hoge toon het kind dat hij onrechtmatig bij zich had genomen terug. 
Hakuin hoorde hun uiteenzetting zonder commentaar aan, overhandigde hun het kind 

en zei: ‘Ach, werkelijk?’ 
 

Zenverhaaltje uit: Dit ene moment, van Margrit Irgang, uitgeverij Asoka 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hand-out 7: Valse beschuldigingen / Het verhaal van Hakuin en de baby 
 
 

Advocaten, rechters en officieren van justitie in de westerse wereld leven voortref-
felijk van ons onvermogen om ‘ach, werkelijk?’ te zeggen. 

 
Een rein leven is een leven als een heldere spiegel: een waarnemen van dat wat 

is precies zoals het is, zonder het naar onze voorstellingen om te buigen. Een 
rein leven is een leven waarin geen ‘ik’ als referentiepunt is. 

 
Er is verdriet, er is pijn, er is eenzaamheid. Zij horen bij het menselijk bestaan, ze 

geven er kleur aan, of we ze mogen of niet. Het is echter niet nodig eronder te 
lijden. Lijden ontstaat in onze geest, door het niet accepteren van wat is. Lijden is 

stof op de spiegel. 
 

‘Ga verder!’ is de diepe wijsheid van zen en is een toverwoord voor de oefening 
van aandacht. We zullen duizend keer onze aandacht verliezen, namen en data 

vergeten, verkeerde beslissingen nemen, andere mensen onrecht aan doen. 
Moet we met de handen in het haat zitten over onze zogenaamde onuitroeibare 

onachtzaamheid? Nee, we gaan eenvoudig verder. 
 
 
 
 
 

Huiswerksuggestie: Zeg tegen jezelf ‘Ach, werkelijk?’ als zich weer eens 
iets voordoet, waar je met je verstand niet bij kunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citaten uit: Dit ene moment, van Margrit Irgang, uitgeverij Asoka 

 


