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Verlichting is alledaags - de tik van Maurine Stuart 

 
Myo-on Maurine Stuart leidde een sesshin waarin ook een van haar leerlingen tot zenmonnik (of non) gewijd zou 
worden. Deze leerling liep achter Maurine tijdens de kinhin, toen zij een andere vrouw zag wankelen en zag vallen. 
Zonder te denken, reikte de leerling om de vrouw te ondersteunen. Maurine gaf de leerling een harde tik op haar 
hand, tweemaal. De andere vrouw viel niet. 
De volgende ochtend, de leerling schonk thee tijdens het ontbijt, wendde Maurine zich tot de leerling. “Wil je 
weten waarom ik je gisteren sloeg?” 
De leerling zei: “Ja.” 
“Je was te behulpzaam. Je moet mensen in staat stellen hun eigen evenwicht te vinden. Wees geen kruk.” 
De leerling boog diep. 
 
Dit hedendaags verlichtingsverhaal viel mij op omdat het me verwarde. Verlichting wordt vaak omschreven als 
momenten van helderheid. Voor mij is verlichting vaker verwarring. Plotseling, zonder voorbereiding, is er een 
moment waarin ik even niet weet waar ik het zoeken moet. Waarin ik op het verkeerde been sta, waarin mijn 
gebruikelijke denken tekortschiet, waarin ik de situatie niet in de juiste doos kan opbergen. Je zou kunnen zeggen 
dat verlichting helderheid is na verward te zijn geweest. Een heldere verwarring of een verwarde helderheid. Het 
is vaak een he of een oh, of ook een aha. Het verkeerde been blijkt het goede been te zijn. 
 
Ik hoor de leerling denken: “Ik dacht dat ik goed moet doen, en dan toch word ik gecorrigeerd”. Of: “iemand 
willen ondersteunen zodat degene niet valt is zo natuurlijk. Ik dacht er niet over na. Ik dacht dat zen ging over 
worden wie je bent”. We zijn geneigd zo’n voorval te voorzien van een beoordeling of de leraar het juiste doet, 
of dat de leerling het juiste doet. Dat is het eerste inzicht dat dit voorval oproept. Wie heeft gelijk, in mijn ogen? 
De vraag wie gelijk heeft komt direct naar boven, zodat ik dit voorval wel in de juiste doos kan opbergen, het 
liefst in lijn met mijn wereldbeeld. 
 
Het aardige van dit soort voorvallen is dat de reactie van de leraar ook geheel anders had kunnen zijn. Zelf ben 
ik tijdens de kinhin een keer flauw gevallen, omdat ik tijdens een sesshin te lang door pijn heen had gezeten. Dit 
voorval leerde me dat pijn verzet oproept, dat mijn verzet massief was en leerde me ook hoe ik met pijn kon 
zitten: comfortabel en ontspannen. Toen ik bijkwam, bijna direct na gevallen te zijn, merkte ik twee of drie mede-
zitters op die om me heen zaten. De realisatie dat ik bijna letterlijk gedragen werd door anderen, was voor mij 
een belangrijk inzicht. Geen leraar die deze mede-zitters corrigeerde. Het is goed om te zorgen voor de 
gevallenen. Het tweede inzicht van dit voorval is dus dat iedere situatie vraagt om een eigen reactie. 
 
Het derde inzicht dat dit voorval bij mij oproept, is de reactie op kritiek. Kritiek krijgen van een zenleraar of van 
wie dan ook is vaak lastig omdat we graag in de smaak vallen. En omdat we vaak in de veronderstelling  leven 
dat wij het goede doen. Kritiek krijgen van een goede zenleraar is altijd mogelijk omdat deze aan de hand van de 
situatie reageert. En niet aan de hand van een dogma of een mening over wie je bent. En dit voorval zou je 
kunnen aannemen dat de leerling gecorrigeerd wordt terwijl ze aannam het goede te doen. Kritiek hierop ligt 
voor ons extra gevoelig. 
Kritiek is niet anders dan een oproep tot onderzoek. De uitkomst kan zijn dat de ondersteuning niet gepast was 
bij degene die aan het vallen was. Of dat de leraar weet dat ik mij altijd meer om anderen bekommer dan om 



mezelf. Of dat de leraar het tijd vond voor een tik, of omdat ik wakker geschud moest worden. En het onderzoek 
dat kritiek krijgen heet kan bij mij ook de conclusie geven: een volgende keer zou ik precies hetzelfde doen. 
Onderzoek is hier de sleutel, niet de uitkomst. 
 
Het vierde inzicht betreft de rol van de leraar. Volkomen vrij zijn te doen waar dit moment om vraagt. Vrij 
handelen betekent niet doen waar je zin in hebt. Evenmin wil vrij handelen zeggen dat je populair moet worden, 
of dat je het goede zou moeten doen. Alsof je weet wat het goede is. Het gaat om dat te doen waarvan ik nu 
aanneem dat dit moment daarom vraagt. Iedere handeling is dus een uiting van het beeld te zitten op een 30 
meter hoge paal. Wat ga je doen? Een sprong wagen. Elke handeling is het wagen van een sprong. Vrij en 
onbekommerd, eventueel na wikken en wegen, handelen wij, zonder bekommernis over het resultaat. Dat komt 
daarna weer, want dat is weer gaan zitten op een 30 meter hoge paal. En weer wagen we de sprong. 
 
En dan nog over de reactie van de leerling. Die is wat mij betreft subliem. Ze buigt naar de leraar. Los van wat ze 
voor inzicht verkregen zou kunnen hebben, gaat het mij om de reactie zelf. Ze haalt geen verhaal, ze uit geen 
verontwaardiging (misschien wel in het hoofd) en ze ontvangt de tikken en de uitleg. Het buigen betekent ook 
geen weerwoord geven. De ja-maar blijft uit.  
 
Een ieder heeft het recht zelf te vallen, om hulp te vragen en weer op te staan. En een ieder mag de anderen 
opvangen. Vallen is echter niet te verkiezen boven opstaan. We vallen allemaal en staan ook weer allemaal op.  
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