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Verlichting is alledaags - Dongshan en de emmers water van de oude vrouw 
 
Toen Dongshan Liangjie voor het eerst op pelgrimage vertrok, ontmoette hij een oude vrouw en hij vroeg haar 
om iets te drinken. 
De oude vrouw zei: “Ik zal je niet van het drinken afhouden, maar ik wil je eerst een vraag stellen. Zeg me, hoe 
vies is het water?” 
Dongshan zei: “Het water is helemaal niet vies.” 
“Verdwijn en vervuil mijn emmers met water niet”, reageerde de oude vrouw. 

 
De zenleerling Dongshan is een beroemdheid in de zen. Hij wordt 
hier getest door een oude vrouw, zoals deze oude vrouwen wel 
vaker voorkomen in deze verhalen. In Japan is Dongshan Tozan 
Ryokan, en hij wordt gezien als de stichter van de Soto school. In 
China heet de Soto school Caodong. Dongshan leefde in de 9de 
eeuw in het huidige China. Na een zekere vorming gehad te hebben, 
was het gebruikelijk dat zenleerlingen maar ook pas 
gepromoveerde zenleraren op pelgrimage gingen. Ze trokken door 
het land en bezochten andere kloosters, tempels en leraren. 
 
Wat is er leuker dan een zenstudent of zenleraar te testen? Het is 
even de vraag of Dongshan al de bekende leraar was die hij zou 
worden. Een beroemde zenleraar testen overtreft natuurlijk alles. 
Interessant is de rol die ‘oude vrouwen’ speelden in deze verhalen 
en waarschijnlijk dus ook in de tijdgeest. Deze groep vrouwen 
hadden blijkbaar een bepaalde rol te spelen. Zo dagen zij uit, tonen 
zij dat zij zeer goed onderlegd zijn in de Dharma terwijl zij meestal 
geen formele positie hadden of kregen en zetten de anderen op het 
verkeerde been. Deze drie facetten horen ook bij een goede 

zenleraar, in mijn ogen. Deze oude vrouwen zijn dus onze leraar, en zo ook die van Dongshan. 
 
Zoals gewoonlijk is de gebeurtenis raadselachtig. Een vraag om een glas water verwordt tot een koan. Kan een 
mens nu eens niet gewoon een glas water krijgen wanneer hij of zij dorst heeft? Nee, dus, niet in de zentraditie. 
Niets is gewoon. Bedenk maar eens wat water is, wat het doet, waaruit het bestaat, welke betekenis en waarde 
water heeft. Het duizelt je al snel. In Nederland, zo moest ik direct denken, spoelen we het toilet door met het 
beste drinkwater ter wereld. Is dit water in de spoelbak nog schoon, en wordt het vies in contact met mijn 
uitscheidingen? Tja, wat is water eigenlijk echt? Wat is vies, wat is schoon?  
 
Dongshan vraagt om een glas water en krijgt een vraag die hem aan het denken zet. Sterker nog, of hij een glas 
water krijgt, hangt af van het antwoord. Hoe vies is het water?, is de vraag. Dongshan reageert net zoals ik zou 
reageren. Spontaan, snel en met een niets aan de hand houding. Water is schoon, we leven ervan en we bestaan 
er uit. En hij antwoordt: helemaal niet vies. Overigens was het antwoord vervuild waarschijnlijk even zeer 
afgekeurd door de oude dame. Denk ik. Wat had Dongshan dan wel moeten zeggen? 
 



Er is een aantal aardige situaties waarin een leraar een leerling vraagt waar hij vandaan komt, of wie hij is. En de 
leerling kan geen goed antwoord geven. Begint de leerling een heel verhaal over waar hij of zij vandaan komt, 
wordt dit subiet afgekapt. Ik ben niet geïnteresseerd in hoe je bent komen lopen, laat me je inzicht zien. 
Beantwoordt de leerling de vraag met een antwoord in de zin van mijn oorspronkelijk gelaat gaat terug tot ver 
voor mijn voorouders, of ik weet niet waar ik vandaan kom, reageert de leraar met een opmerking als: oh gaan 
we zo doen, beetje onderlegd doen. En hoe weet jij wat je oorspronkelijke gelaat precies is? Het gaat dus niet 
om het antwoord, het gaat om de ontdekking dat we met alle antwoorden die we op alle vragen kunnen geven 
de plank misslaan. En toch geven we antwoorden, slaan we de plank mis en zijn onze antwoorden onderdeel van 
een narratief dat per definitie niet de lading dekt. 
 
Zo ook lees ik dit verhaal. Wat Dongshan ook had geantwoord, de vrouw had gezegd: vervuil mijn water niet. 
Want met alles wat je zegt over water, zie je wat water echt is, over het hoofd. Goed om te weten, ook in je eigen 
koanstudie, dat het in feite nooit gaat om woorden, een verhaal maar om absoluut begrip van en via de dingen 
om ons heen. 
 
Dus, er gebeurt je niets, wij zijn zenbeoefenaren in Nederland tenslotte, wat is je antwoord op de vraag van de 
oude dame? Hoe vies is het water? 
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