
De Schatkamer van het Oog van de Ware Leer van Dōgen 
Kigen is een wereldwijd erkend godsdienstfilosofisch 
en literair hoogtepunt van het Japanse zenboeddhisme. 
Voortbouwend op de tradities van het Chinese ch’an-
boeddhisme, dat zelf een combinatie vormde van 
het uit India komende boeddhisme en het Chinese 
taoïsme, verschafte Dōgen in zijn beroemde traktaten 
tegelijk een uitleg van het zittend mediteren (zazen) 
als authentieke uitdrukkingen van het boeddhisme, en 
een filosofische grondslag voor wat we non- of niet-
dualisme noemen. Zowel vergelijkbaar met het denken 
van de Westerse niet-dualistische religieuze filosoof 
Jacob Böhme en aan deze verwante taal-, systeem- en 
procesdenkers als Herakleitos, Hegel, Whitehead en 
Wittgenstein, als met andere Oosterse vormen van 
niet-dualistisch denken, als het Indiase advaita vedanta 
en het Chinese taoïsme. Vooral waar bij Dōgen taal 
en werkelijkheid expliciet het onderwerp vormen als 
voorbeelden van het functioneren van de menselijke 
geest, is dat buitengewoon verrijkende lectuur. Een 
helder opstel van prof. Masao Abe zet nog eens apart 
de kernbegrippen van Dōgen uiteen, onder andere in 
vergelijking tot Spinoza, Hegel en Heidegger.

Dr. Boudewijn Koole studeerde theologie en filosofie, was 
cursusleider meditatie en levensbeschouwing, en bestudeert sinds 
jaren de achtergronden en betekenis van zen. Hij schreef onder 
andere Voorbij het patriarchaat en Wat Jezus werkelijk zei.
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Dōgen Zenji (道元禅師; 
ook geschreven als Dōgen 
Kigen 道元希玄, of Eihei 
Dōgen 永平道元, of Koso 
Joyo Daishi) (1200-1253) 
was een Japanse zen- 
leraar en oprichter van de 
soto-stroming van zen in 
Japan. Hij staat bekend 
om de vele werken die hij 
heeft geschreven, waaron-
der De schatkamer van het 
Oog van de Ware Leer of 
Shōbōgenzō, een verzame-
ling van 95 verhalen over 
boeddhistische gebruiken 
en verlichting.

DE SCHATKAMER VAN HET 
OOG VAN DE WARE LEER
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inleiding, vertaling en toelichting 
dr. boudewijn koole


