


Zen spirit
In Groningen is een nieuwe loot aan

de stam van de Kanzeon Sangha

ontsproten. Onder Zen Spirit val1en

de diverse activiteiten van IrBne Kyojo
Bakker, sinds 1995 priester in de

zenboeddhistische traditie. Het gaat
om zenmeditatie, stervensbegeleiding,
werken met mensen met kanker,
stressreductie, individuele begeleiding
e[ therapie en het geven van workshops
en lezingen, allemaaf in de geest van
Zeri. Corirdinator is Annetje Brunner.
www.zenspirit. n1

Zen in onderzoek
Aan de Universiteit Utrecht wordt door
ontwikkelingspsychologen onderzoek
gedaan naar het effect van zenmeditatie.
In het onderzoek wordt een vergclijking
gemaakt russen mensen die hetzij korter
dan een half jaar, hetzij langer dan
vijf jaar zenmeditatie beoefenen. Via
zencentra in Nede and is een enqu6te
uitgezet. Wij volgen &t onderzoek met
aandacht.

BOS in opspraak
Op rr februari zoo4 verscheen in NRC-
Handelsblad een kritisch artikel over
de Boeddhistische Omroep Stichting.
Boeddhistische Omroep: piepklein

- maar niet in salaris. Het gaat om
de salarissen van de twee directeuren
van de BOS, van wic ei een zijn eigen

be&ijf inhuurt. De BOS neemt dit
artikel hoog op: het artikel bevat volgens
een Verklaring aan de boeddhistische
achterban grove onjuistheden:
de BOS behoort tot de zuinigste
omroeporganisaries, de honorering van

de directeuren is lager dan bij andere

omroepen, de inhuur van het eigen
bedrijf is gemeld aan het Commissariaat
voor de Media. Wordt vervolgd.

Website Lotuwijver
De Lotuwijver is begonnen met het
opzetten van een eenvoudige website.
Werk in uitvoering. Kijk eens op
www.lotuwijver.net

Een stoepf,was het ni€t
Een stoepa was het niet, maar het had
wel wae &e witte, stenen boeddha op het
knalrode pannendak van het vervallen
cafe De Burcht op het Lijsterbesplein,
pal achter de statigc Laan van
Meerdervoort (t-Gravenhage, NL)!
Rustgevend ook en verffouwenwekkend,
zo vlak iangs de trambaan van de HTM.
In februari togen de boeddhas wn het
Haagse bedrijf Bubberman Dakwerken
aan het werk en voorzagen het gebouw
van een spilrsplinternieuw dalc Zonder
boeddha weliswaar, maar die is gelukkig
niet in de vuilcontainer beland. Volgens
onze informant trijgt het beeld een

nieuw plekje in het gerenoveerrde

'horecamonument', Mairr wat de

Lotuwijver aangaat kan de Boeddha het
dak op!

BigMindAmdandopTV
De BOS was in januari aanwezig
tijdens de weekendworkshop Big Mind
op Ameland, en heeft daarvan een

impressie gemaak.
Uitzending:
zaterdag r mei, r3.3o - r4.oo utu,
Nederland I

Zen en bedrijf; reisverhalen
In het zomernummer en het
herfstnummer van dc Lotuwijver
komen reisverhalen en artikelen over
het thema 'Zen in bedrijf'. Daarmee
bedoelen we zowel de manier waarop
zen in overheids- en bedrijfsverband
wordt bedreven, als het zenbedrijf dat
bedreven wordt als onderneming (een

heilige zaak, maar ook een gewone zaak).

Graag jullie bijdragen.



R.UDACTICNEEL
Dit nummer galt over zen en beweging. Lijkt het mulrt zo, of is zazen nogal
statisch? Wat doen wij zoal om lichaam en geest dynamisch te maken?

Wij kunnen allerhande bewegingsoefeningen doen, zoals schaatsen en Taijiquan.
Met name deze laatste oefeningen, beschrewn in lWuivend riet'djn meer dan
aanvullingen op zazen. Ze zrlr. eetlevenswijze, een vorm van mediteren.

Wij hoeven onze geest natuurlijk helemaal niet dynamisch te maken, want dat is
dj il.Ga zitten en ervaar het. Verslagen van sesshins in Uithuizen (Groningen)
en Drongen (\4aanderen) getuigen van de worstelingen die daarbij optreden. In
Drongen was er veel beweging: de loopmeditatie door de statige gangen van de

Oude Abdij. In'Flegma'staat kernachtig beschreven hoeveel beweging goed zitten
kan veroorzaken. Bewogenheid kun je ook vasdeggen in een ge&cht.

In dit nummer de eerste afevering van een tweeluik over Alledaagse wagen over
ze*De antwoorden worden opgetekend uit de mond van Niko Sojun Tydeman
Sensei. Er is een nieuwe rubriek Namastd, een toeristisch-culhrrele rondleiding.
Namast6 is een welkomstgroet zoals Gassho.'De Grote Volmaaktheid in mij eert
de Grote Volmaaktheid in jou.'De tocht gaat deze keer langs mooie plekjes in Den
Haag. Wie volgt om een andere stad aan te prijzen?
Daarnaast natuurlijk onze vertrouwde rubrieken over boeken (LeZen), websites
(Webstories), zenmersen (Het Portret), zenwagen (Daar zit ik mee) en Het Altaar.

De redactie hoopt dat dit dikke nummer naar genoegen is.

Gasshol

h De kwoot van het kwartaal d



NUIVEND RIET

'De mens is in leven zacht en lenig, brj zijn dood is hij
star en srijf,' is te lezen in de Daodejing.'Dao' ('Tao',

{-) wordt vcrtaald met 'weg , 'baan', 'pad', maar ook
met 'leer' en 'beginsel', Zertr.ers zijn volgers van de
Weg, maar in zazet lijken ze totaal niet 'zacht en
lenig'. Tajiquan is een beweeglijkc vorm van meditatie
met wortels in het Taoisme. Ik interviewde Ben de
Roo en Maarten Taal, die allebei lessen taijiquan
geven in Wijkcentrum de Wiekslag in Loosduinen
(Den Haag).

as,fr
Toen de 11-jarige Ben de Roo (35) op een
Scheveningse sportschool de vechtsport tackwondo
ging beoefenen, was hij een iel mannetje, behept
met woedeaanvallen en allerlei lnralen, die op
straat geregeld 'in elkaar gcmept' werd. Tijdcns de
warming-up lceeg hij keer op keer astma-aanvallen
en zijn taelo,vondoleraar Gerard Pronk, die ook
yogaleerkracht was, raadde hem aan yoga te doen.
Ook bracht hij hem in aanraking met taijiquan en
shiatsu. Dankzij taelflMondo en yoga verdween de
astma, schoolresultaten werden steeds beter en met
Ben's zeLfuertrouwen ging het rap bergopwaarts.
'Met taijiquan kwam ik in aanrfing toen ik een jaar
of zeventien oud was. Op mijn negentiende begon
ik met de oplei&ng voor yogaleerkacht en kwam
later terecht bij grootmeester Kong Mien Ho in
Amsterdam voor priv6-lessen taijiquan en qigong.
Op een bepaald moment was ik goed genoeg om zelf
lessen te geven. Taekurondo heb ik zeventien jaar lang
beoefend en yoga en taijiquan doe ik nog steeds.'

s,r-n
Taijiquan zijn bewegingsoefeningen, &e voortkomen
uit de Chinese gevechtskunst wushu, legt hij
uit. 'Vroeger werd taijiquan beoefend om de
vechtvaardigheden te ontwikkelen en tegenwoordig
voor ontspanning gezondheid en meditatie. De
bewegingen zijn ontspannen en lang'zaam. Dankzij
concentratieoefeningen tijdens de bewegingen richt
je je geest. Vooral het aarden en het bewegen vanuit je
centrum, wat deJapanners hara noemen, is belangrijk.'
Voor sommigen is het een sport. Voor anderen is het
een manier van leven. Bij het Taoisme gaat het om
het verlcrijgen van een 1ang, gezond en gelukkig leven
waarbij je in harmonie leeft met jezelf en je omgeving
en daarbij is 'wuwei'de kunst van het doen door
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niet-doen. Kortom, het loslaten van je 'ik'. Zo is het
mogelijk om van allerlei lichamdijke en geestelijke
klachten af te komen. 'Ik zeg altijd: 'Het lichaam
is het klankbord van je innerlijk zijn.' Wat zich in
je innerlijk zijn afspeelt, weerspiegelt zich in het
lichaam. Wat in je lichaam gebeurt, werkt door in de

geest. Lichaam en geest vormen een twee-eenheid,'

n,n.'n
Of taijiquan iets met meditatie te maken heeft,
hangt maar net af va-n wat onder meditatie verstaan

wordt. 'Gezien vanuit de yoga heeft het nietq met
meditatie te maken, want het gaat niet om het
bereiken van diepere bewuszijnslagen,' Iegt Ben
uit. Bij Taoistische meditatie gaat het erom de 'qi'
(= leaensenergie en transfonneert in beuustzijn, lben'
in het Chinees) in goede banen te leiden. Taijiquan
versterk en schoont je qi, vermeerdert het als er een

tekort aan is, vermindert het a1s er teveel van is en laat
het stromen, dr-zr waar het is geblokkeerd. Je krijgt
een helder bewustzijn en je waarneming is scherp.

Het lijkt erop dat alles automatisch beweegt, terwijl
je als een toeschouwer in stilte en innerJijke rust alles

ervaart en gade slaat, 'Het is een dynamische manier
van mediteren, waardoor iemand in contact kan
komen met het Al. Maar omdat het om beleving gaat,

is dit moeilijk te verwoorden.'Alhoewel het de meeste

beoefenaars om ontstressen gaat, zu11en er een aantal
van met dit soort erv"aringen in aanraking komen, is
Bens ervaring"

A,f\A
Praten over verlichting en taijiquan is lastig,'bij
taijiquan gaat om het loslaten van je hoofd en van
je ego. A-ls je in je hoofd zit, z\t je niet in je Iijf, Op
een gegeven rnoment is iemand in staat iljn geest tot
bedaren te brengen en dan. . . ?'

Hi @z Wize) doet daor ni.et-doen.

En niets is ongedaan.+

A1s fervent sportfietser van wielerrondes en klassiekers

zocht Maarten Taal (44) naar een vorm van 'meditatie'.
Een vriend die taijiquan beoefende 'deed iet6 voor wat
ik zo sierlijk en esthetisch vond, dat ik me bij Ben de

Roo inschreefvoor de introductiecursus.'In het begin
ging het hem niet gemakkelijk af, maar hij treeg de

taijiquangincipes van ontspanning, concentratie,



meditatie, harmonie en adcmhaling ondcr de

knie, waardoor de beoefening steeds interessanter
werd. 'Ik doe het vooral om mijn gezondheid en

Iichaamshou&ng te verbeteren, en om de bewegingen
van gccst, lichaam en qi met elkaar in evenwicht
te brengen. Als dit lukt zijn volgens de Chinezen
lichaam, ziel en geest 6dn, bestaat er harmonie met het
universum en kan de hcilzamc wcrking van taijiquan
beginnen.'

n&.'n
De uitgangspunten van taijiquan zijn van toepassing
op a1le aspcctcn van hct leven: 'De ontspanning en

stabfiteit die je kunt verwerven, helpen me om mijn
geest te openen voor het leven in en om me heen.'
Taijiquan en zenmeditatie hebben veel gemeen: het
bewust ondergaan van het leven zoals het werkelijk
is, met daarbij een diepe vereenzelviging met alles

wat jc in hct dagclijks ler.en doet en het werpen van
een constante blik in je ware aard. 'Geen werk, geen

ge1d, geen eten en met aandacht handelen, is voor mij
di zengedachte. Ik heb een paar jaar bij Kees van de

Bunt 'gezeten" en a1s ik bij hem uit de zendo stapte,

dacht ik bij mezelf: "Nu begint het 6cht!" Overigens

doe ik dit zonder op zoek tc zijn naar een staat vxn
verlichting, satori, ofhet nirvana. Met deze begrippen

kan ik weinig.'

nf,.fi
Religieuzen die zen beoefencn, beweren we1 eens

dat het een manier is om dichter tot God te komen:
'Daar ben ik het helemaal mee eens,' zegt Maarten
ten slotte,'zitten is niet slechts eefl manier om tot een

fatsoenlijke wijzc van leven met jezelf en je omgeving
te komen. Tijdens zazen ben ik nlet uitsluitend buzig
met het hier en nu, maar heb ik hele gcsprekkcn met
God!'

Kees MoerbeeA

Met hartefik dank aan Ben de Roo ea Maarten Taal

* Laozl, Daodejing, Ankh Hcrmes, Deventer 1995.



Nevrasrf DBr.r Heec

De Lotuwijver introduceert een nieuwe rubriek,
waarin lezers de kans krijgen hun eigen stad aan
t€ prijzen: favoriete ple\ies ilie je met elkaar wilt
delen, kunst en natuur, winkels en vooral zen en
cultuur.
Lorraine van Beeck doet vandaag Den Haag, de
bakermat van de Lotuwijver. In het volgende
nummer hopen we een andere stad tc kunnen
tonen. Wie volgt?

Het is 10.00 uur. Bij de ingang aan de Wasse-
naarseweg wacht ik op mijn wiendin. Ze heeft me
uitgenodigd voor een wandeling door de Japanse
tuin in Clingendael. Hoewel ik er nog nooit was
geweest en wandelen niet mijn lievelingsbezigheid
was, intrigeerde haar uitnodiging mij: ze beloofde
me rust en prachtige kleuren. Bestond er iets
anders dan mijn drukke, zoekende, trendy bestaani
In de verte zie ik haar aankomen, de woege
voorjaarszon valt door de bomen en maakt een

baan van verlichting voor haar wrj. Na een dikke
omhelzing beginnen we aan ons pad. Nog voor we
bij de ingang van de tuin komen, lopen we langs
muren n prachtige roze rododendrons (Japanse

azalea's). Er groeien meer dan tweehonderd soorten
hier aan de rand van het zogenaamde sterenbos.
De echtheid van de kleuren dringt tot me door en
maakt me wolijk en blij.

Clingendael, de Japanse tuin
Als een kind dat net iets nieuws ontdekt heeft,
huppel ik door de poort en zet mijn eerste stappen
op de kronkelige paden van de Japanse tuin. Nog
voordat ik i.iberhaupt het smaragdgroene mosdek,
de stenen en rotsen, de vele lantaarns en bruggetjes
en het water in me op kzn nemen, overvalt me al
de rust en de stilte van deze tuin. Het lijkt wel
of ik in een oneindige, diepzinnig mooie ruimte
ben binnengestapt. Waar ik ook kijk, ik kan geen
afscheidingen ontdekken. Ik heb de neiging op
mijn tenen verder te lopen en durf alleen nog te
fluisteren. Als ik achter in de tuin bij het theehuis
aankom, ga ik gelukzalig verward over het rode
bruggetje en kies een plek op de waranda die
de eigenlijke theeruimte omgeeft. V66r mij ont-
spring water. Als de stroom van het leven volg
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ik het spiegelende oppervlak naar de donkerrode
bladeren van de boom rechts voor mij. Zonder
mij te verliezen in de fraaie schoonheid van dit
driedimensionale landschap, ontdek ik voor het
eerst de plek van de mens in de natuur. Er is nu
niet alleen harmonie en stilte, maar ook rust in
mijn zoektocht. Ik slenter over een paadje terug
en ontmoet mijn wiendin bij de tempel met de

boeddha.

Des Indes
Vele jaren later spring ik bij mijn rriendin achter
op de 6ets en beginnen we onze tocht naar het
centrum van Den Haag, op weg naar Hotel Des
Indes op het Lange Voorhout Het leek ons leuk
om naast Cingendael en de Japanse tuin, ook het
oude winterverblijf van Baron Willem Joseph
van Brienen te bezoeken. (Clingendael was in de

19" eeuw zijn zomerverblijf.)

Escher in Het Paleis
Na een smakelijke lunch stappen we het Lange
Voorhout weer op en steken over naar een

compact en schitterend paleis uit de 18'eeuw: het
Paleis Lange Voorhout. Waar tot 1891 koningin
Emma woonde en later Wilhelmina, Juliana en
Beatrix hun offici€le onwangsten hielden, is nu een
museum, permanent gewijd aan het werk van de
wereldberoemde Nederlandse grafisch kunstenaar
Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Zijr teke-
ningen en houtsnijwerken zijn kunstwerken die op
een paradoxale manier overlop en in zichz.rlf" Ze
doen me denken aan de koanstudie. Ook daar krijg
ik gereedschappen aangereikt om mezel-fte richten
op waarheden ver voorbij de menselijke logica.



Antiek op het Noordeinde
Nog dwalend tussen waarheid enperceptie lopen we
over het Lange Voorhout richting het Noordeinde.
Met een buiging het paleis aldaar voorbijgaand,
sleep ik mijn wiendin naar binnen bij Alexander
van de Ven om haar mijn wens te laten zien: een
antieke Chinese bruidskast. Direct naast 'mijri
kast hangt een prachtige Japanse prent van een

geisha in kimono. Verrast door mijn enthousiasme
trekt de eigenaresse vanachter een muur nog
meer Japanse prenten te voorschijn, waaronder
ook erotische variaties (sltunga in het Japans).
Copulaties in alie mogelijke lichaamshoudingen,
triootjes, verkrachtingen, voyeuristische scdnes of
seks in de buitenlucht: of het nu kunst of porno
is, het roept verbazing en verlangen bij me op. De
slaapkamer van een voormalige geliefde hing vol
met dergelijke erotische prenten. Zijn verzameling
heeft mij blijkbaar geprikkeld tot een blijvende
belangstelling voor deze vorm van kunst.

Etenbil Oni
We lopen door de Molenstraat naar de Prinsestraat
om een ander verlangen te bevredigen. We gaan
naar een 'uitzonderlijli restaurant, Oni. Deze
prachtig en sober ingerichte ruimte, die met roze
verlichting een warme sfeer credert, doet onze
indrukken van de dag vewagen. We kunnen zonder
afleiding volop genieten van de Japanse keuken.

Zittelnblj Keesvan de Bunt
Met een houten kont van de mooie maax o zo
harde banken, neem ik afscheid van mijn wiendin
en besluit nog even bij de Frankenslag langs te
gaan. Mijn kussentje voelt aan als dons en ik word
rustig van deze stille zendo. Mijn dag is rond. Ik
besef dat ik ook bij Kees had kunnen beginnen.

de tuin belooft ons
alle goeds van de natuur

binnen handbereik

Lorraine van Beeck

Japanse tuin in Clingendael
Ingang Wassenaarseweg (bij ANlv\E gebouw) De n Haag
geopend van 30 april tot halfjuni, dagelijls van 9 uur tot 20
uuf.

Hotel Des Indes
Lange Voorhout 54-56 Den Haag
www.desindes.com

Escher tentoonstelling in museum Het Paleis
Lange Voorhout 74 Den Haag
Dinsdag t/m zondag 11.00 tot 17.00 uur
www.cscherinhetpaleis. nl

A-lexander van de Ven;Japanse en Chinese antieken kasten

Noordeinde 128 Den Haag
www.vdven.com
Restaurant Oni
Prinsestraat 35 Den Haag
www.oni-restaurant.nV

Kanzeon Zen Centrum De n Haag,
Kees ran de Bunt, Frankenslag 342 Den Haag
www.kanzeo n. nl



ScneersZBN

Ikben in een leeftijdsfase gekomen waarin, om met de
dichterJ.C. van Schagen te spreken, het woordje 'nog'
belangrijker wordt. Zo kan ik als zestigplusser zeggen:
ik schaats nog.
Elk najaar aarzel ikweer om naar het schaatscentrum
'De Uithof' te gaan om daar wat rondjes te gaan
draaien. De wees om te vallen wordt groter, maar als

ik me weer herinner hoe fijn het schaatsen het vorige
jaar was, ga ik toch maar weer.

Als ik mn schaatsen onder heb zeg ik tegen mezelf
dat het niet hard hoeft te gaan, eerst maar goed
contact met het ijs zien te krijgcn. De eerste slagen
vallen dan toch niet mee. Ik sta zo wankel dat ik het
gevoel l<rijg het niet meer goed te kunnen leren. Toch
maar ermee stoppen?
Ik voel hoe de spieren van nin linker voet gespannen
zijn, de schaats wiebert heen en 'weer. Half vallend
ga ik over op de rechter schaats, die voet verkrampt
oolg of ik bang ben voor het ijs. Ik ga eerst maar
heel langzaam schaatsen en dan steeds een eindje
op 66n schaats glijden. Dat gaat wat beter, de spieren
ontspannen zich langzaam en ik kan a1 de handen op
rrin rug houden. Ik voel hoe ik m n lichaam helemaal
moet oyerhellen naar nin schaatsbeen en ik ga al
contact met het ijs maken. Langzamerhand leun
ik met heel nin gewicht op d6n schaats, het is een
soort olergave aan de schaats. Nog steeds glijd ik
afrisselend een eindje op de linker en dan weer op de

rechter schaats, linl<s- rechts-. Ik kom
ai in baians.Ik zit bijna net zo stevig als op rrin kusscn.
Het lijk of m'n benen zelf steeds voelen wanneer de
volgende slag inguzet moet worden, De afzet wordt
ook vanzelfkrachtiger. Tot mh verbazing zie ik ineens
dat ik al aardig hard ga. Dat is dus snel schaatsen
zonder de bedoeling te hebben om snel te schaatsen.
Topschaatsers zouden ook aan zen moeten doen, dan
kunnen ze hun prestaties vast nog wat verbeteren.
Ik geniet weer rzn de schaatsbeweging en draai weer
als vanouds rrln rondjes. Gedachten die opkomen
kunnen niet worden uitgewerkt want dan wocdt het
ritme verstoord. Schaatsen dwingt je om helemaal in
het nu te zijn, het is mediteren op het schelp van de
snede.

schaatsen zonder mij
hoe ze moeten afzetten

weten de benen

Kanzeon Sangha
Nederland

Secretariaat:
Krayenhoffstraat 151

1018 RG Amsterdam
020-6276493

Amsterdam Nico Tydeman 020-6851983
ma t/m vr 8-9, di20-22, do 2O-22

Apeldoorn Chrisliaan Kruijff 055-5417251
di 2030-22

Den Bosch Stefan Coppens 073-6427005
di 20-22, do 2o3o-22

Den Haao Kees van de Bunt 070-3504601
ma 21-2/5, wo 7-8 / 930-1115 /
19-2045 I 21-224s, vr 930-1115

Enschede Toon Fugers 074-2434551
ma 20-2230

Hoorn Dirk Beemster 0229-217855
ma 20-2130 , di 2O-213o, do 2O-213o

Rotterdam Nico Tydeman en Gretha Aerts
078-6317606
ma 1815-20,2O15-22

Zutphen Hans Fischer 0575-546647
wo20-22

Dana Sangha
Nederland & Belgid

Secretariaat:
Holdaal 58
9000 Gent

09-2207957

Den Haag Helen Pelder 070-3604305
wo20-22

Gent Marnix Vermaercke 09-2207857
ma 1930_2130, wo .1930_2130

Anlweroen Monique Vervecken 03-2386063
do 1930_2130

Wim Da,ui*e
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KuNr u MIJ DE wEG NAAn HaMELEN

VERTELLEN?

Onder de kop 'Ontdek je plekje' stond in
de Lotusvijver van winterAente 2003 een

boelrbespreking van Jan Kersschott Edn Zijn,
thuiskomen bij jezelf. In deel I en 2 van zijn
nieuwe boek Het is zoak /e/ rt, borduurt hij
voort op het thema van 'Gewoon Ziji. Deel 3
besaat uit gesprekken over dit onderwerp met
spirituele leraren, waarvan Eckhart Tolle er 66n

is. Eckhart Tolle zegt in zijn recent verschenen
De xilte spreert.t'Als je over jezelf praat of denkt,
als je "ik' zegt, g 

^t 
het gewoonlijk om "mij en

mijn verhaal". Dat is het 'ik" van wat je leuk of
vervelend vindt, van je angsten en verlangens,
het *il{ dat nooit teweden is. Het is een door
het verstand gemaakt gevoel van wie je bent,
geconditioneerd door het verleden, dat op zoek
is naar vervnlling in de toekomst.' We zijn op pad:
een spiritueel sprookje van het'irt'?

In de inleiding smijt de arts Kersschot de knuppel
in het hoenderhok 'De meeste boeken over
spiritualiteit gaan over persoonlijke groei, over het
bereiken van een bijzondere bewustzijnstoestand,
over het streven naar een hoger doe7.Ze gaat over
"il{ en wat daaraan kan of moet gedaan worden
om uiteindelijk Verlichting te bereiken.'Op deze

toer gaat de schrijver zeker niet: 'al die spirituele
avonturen draaien nog altijd rond je persoontje.'
Zeker, ookJan had zo zijn leraren, maar de 6chte

onder hen leerden hem juist een aantal spelletjes
af. Over het gevolg daarvan zngt hr1. 'Stap voor
stap raak je (...) een aantal overtuigingen kwijt,
tot je merkt dat er niets meer overblijft, ook niet
de zoeker die hoopte ooit verlicht te worden. Tot
je ziet dat de heldere tegenwoordigheid die je
bent, nooit weggeweest is.'
De idee dat er een ontwikkelingsproces zou
bestaan van 'niet verlicht'naar 'een beetje verlicht'
naar 'verlicht' is wijdverbreid, maar volgens

de auteur volledig in tegenspraak met wat hij
vindt dat 'echte Bevrijding'is. Het geloof in zdn
progressief spiritueel pad stoelt immers op twee
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fundamentele misvaftingen: '1. het belang dat
je hecht aan het persoonlijke (hoe kan ik Het
bereiken?) 2. het geloof dat je nog koestert in het
fenomeen tijd: de hoop op een betere toekomst
(wanneer zal ik Het bereiken?)"Ware Bewijding'
is niet iets wat iemand naar zich toe kan trekken.
Het is tijdloos, niet hier en nu, maar buiten tijd
en ruimte. 'Toch wil ik stellen dat het Ene niet
een ideaaltoestand is, al dan niet in de toekomst.'
Een 6chte spiriruele leraar zal de zoeker daar

steeds op wijzen, totdat alle spirituele ambities
verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Wat is een 6chte spirituele leraar?, is een terechte

waag. 'De echte leraar waar ik na'ar verwijs is als

persoon zo weinig mogelijk aanwezig, en is op

die manier een spiegel voor de leeding die in feite
ook leeg is. En in die Leegte zijn ze beiden een.

Dan is er geen onderscheid meer tussen leerling
en leraar, tussen dit en dat, tussen 'bewijd' en

'niet bewijd'. D aaxom z-egik oolc'Er is niemand
thuis.'

Dit is het! Het paradijs bevindt zich niet in de

toekomst, het gaat echt niet komen. Mijn zoon
Tu zegt altild: 'Beter wordt het niet. We moeten
het hier mee doen.'1

Als er niets te zoeken valt, als er geen zoektocht
is, en als er zelfs geen zoeker is, wat blijft er

dan over? Jan Kersschot: 'Gewoon Zljn, Ziln
in Zijnsheid, zonder wat voor grenzen dan ook.

Dat is al wat over is: het Ene Zijn dat zich in de

dag&oom (ons leoen, red.) h al zijn diversiteit
ontvouwt En al zijn die uitdrukkingsvormen
schijnbaar niet gelijksoortig, in wezen zijr, ze

gelijkwaardig... Dan is er niets meer om ons aatl

vast te klampen, omdat het ene niet als hoger dan
het andere wordt beschouwd.'

Niet leuk voor het 'ego', dit alles. Om de eigen
positie te handhaven zal het dan ook met nieuwe

spelletjes, speeltjes en sprookjes op de progpen



komen en Het ergens in de toekomst plaatsen.
Er ontstaan nieuwe geloofsvormen, nieuwe
verwachtingen en een of ander nieuw persoonlijk
verhaal. Maar ook het 'ik'is onderdeel van Het
et 'Zrjn is niet afhankelijk van \ryat onze geest
erover denkt. Zljn past in geen enkel persoonlijk
denkkader. Als dat duidelijk is, storr het hele
kaartenhuisje in elkaar.' Hamelen?

Kees Moerbeek

Jan Kersschot: Ilal is zoak Het is,Deventer, Ankh-Hermes,
2003
r Dennis Genpo M erzel: 24,A Dbarma, Rotterdam, Asoka,
2003
Eckhart Tolle: Da stihe greel.t,Deventer, Ankh-Hermes,
2003



SBssHIN IN Dnor.rGEN

De lange gang langs de binnenplaats is koud.
De vloer is van donkere hardsteen en voelt heel

anders aan mijn voeten dan het rulle tapijt in de

meditatieruimte. We lopen fink door, af en toe

gaan mensen bijna op een holletje om geen gaten

tussen henzelfen hun voorganger te laten vallen.

Rechts kun je door ramen op de binnenplaats

uitkijken - in elk raam staat een grote Pot met
een felgekleurde, rijk bloeiende cyclaam. Links
zie ik schilderijen van kleinere Brusselse meesters

uit de omgeving van Sallaert. We gaan de hoek
om. Nu hangen er links en rechts relidfs van de

stadia van de Krrrisgang.

Van Jef Boeckmans heb ik geleerd om tijdens
Ioopmeditatie niet 'zoekend' te kijken, en me

te concentreren op het lopen, mijn voetzolen,

mijn adem. Lastig met al dat fraais om me

heen: ik word weer geconfronteerd met mijn
nieuwsgierigheid, mijn moeite om niet in alle

verleidingen mee te gaan.

\Me gaan de trap weer op, langs een kapelletje

met een mooie zwart-witte tegelvloer en een

beeld van Jezus aan het kruis. Ik zie nog uit
mijn ooghoek hoe 66n van de dames van de

huishoudelijke dienst in haar blauwwitte schort
ons verbaasd opneemt terwijl wij in processie

voorbijsnelwandelen. Sommigen van ons lopen
in pij of kimono, anderen in een assortiment

aan sportkleding, sprjkergoed, omslagdoeken,
shawls en jassen op sloffen, slippers of stevige

wandelschoe nen. Sommigen hebben in hun
slippers felgekleurde gesteepte sokken met voor
elke teen een eigen hulsje.

Ik zit in de hoek bij de jikido. Het is hier verrekte

koud, en mijn zrvarte trainingsbroek, T-shirt,
trui, jasje en shawl kunnen dit nauwelijks

verhelpen. We gaan straks eten, en we wachten

op de servers. De deur, rechts naast mrj, staat oP

een kier. Wat een tocht. Ik voel een verkoudheid
opkomen.

De server komt rijst opscheppen. Ze gaat op mijn
spateltje zitten. Ik wind me innerlijk opz zeg, ie
moet dit wel met aandacht doen natuurlijkl Ik
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bied mijn bakje aan: het is het verkeerde bakje.

Het is voor de zoveelste keer deze week dat ik dit
opmerk: ik heb het oordeel over mijn medemens

nog maar net geveld en ik kan het alweer op

mezelf toepassen.

Ik heb een enorm ruime kamer, met twee bedden,

een bureau, een flinke linnenkast, een prachtig
raam op een binnenhof, en meters open ruimte.
Toch loop ik telkens met mijn scheenbeen tegen

de hoek van het metalen bed. Ik zit onder de

blauwe plekken.
In mijn boekenkast staat een rijtje boeken dat
ik heb meegenomen: negen om precies te zijn.
Een roman van Gerard Reve, een vakwerk (over

psychologie) en diverse zenboeken. Ais iets mij
bang maakt, is het wel om zonder leesvoer te

zitten.

Bij de opening op maandagmiddag heeft Frank
de Waele ons gemaand om niet te spreken, niet
te lezerr, geen parfum of make-up te gebruiken.
Geen parfum en geen lippenstift is prima wat
mij betreft, maar helemaal geen make-up?

Hoe onthecht ik ook hoop te worden, mijn
blotebillengezicht onbewerkt aan de wereld

tonen kost me toch nog moeite. Ik smokkel en

gebruik een beetje mascara. De boeken raak ik

de hele week niet aan, tot mijn eigen verbazing.

Ik heb helemaal geen last van de horror vacui
waar ik altijd zo benauwd voor ben (nooit op

pad zonder op zijn minst twee boeken, al is het
maar een tripje naar Utrecht). Ook mijn nieuwe

mobiele telefoontje met allerlei spelletjes erop

raak ik niet aan.

Ik voel me hier eigenlijk fantastisch. Wat
een heerlijk leven. Duidelijke strucflrur, veel

menselijke warmte ook al zijn wij an ijgend bij
elkaar, voor alles wordt gezorgd. Hoewel het
eten iets beter zou kunnen, ontbreekt het me aan



niets. Ik slaap heerlijk en geniet van het buiten
rondlopen.
Er ligt zo'n vijftien centimeter sneeuw. Het is
droge, poederachtige sneeuw waar nog bijna niet
doorheen is gelopen. De sneeuw knerpt zachtjes
onder mijn sportschoenen. Ik waag me af of dit
geluid wel het beste met 'knerperi omschreven
kan worden: het klinkt meer als kleine knalleties,
kleine plofes onder mijn voeten, alsof er steeds
minuscule bolletjes openspringen. Ik loop door
laantjes die aanvoelen als lange pri6len, omdat de
bomen aan weerszijden zo gesnoeid zijn dat de
takken een soort baldakijn over de weg vormen.

Ik loop door de poort het terrein van de abdij uit,
om te kijken of ik wat geld kan pinnen. Ik was
helemaal vergeten hoe het er uitzag toen ik aan
loram rijden voordat de sesshin begon. Opeens
sta ik op het grote plein van Drongen: achter mij
de abdij met de mooie tuin, rechts de kerk. Maar
tegenover mij een cafe waar ze trappistenbier
schenken. Ik loop even door en kom langs een
frituur en een schitterende banketbakker. Er
zijn vijf pinautomaten die mij geen van alle geld
kunnen of willen geven.

Hoewel ik erg van lekker eten en drinken houd,
taal ik tot mijn eigen verwondering helemaal niet
naar bier, patat en taartjes.

Bij het zitten merk ik dat ik erg word afgeleid
door gedachten over de toekomst, plannetjes
voor mijn werk, mijn hobbyt, mijn karakter.
Plannetjes over opruimen van de zolder, vaker
sporten, minder drinken, harder werken, vaker
zrtterlk prart met Genno over mijn ervaringen.
Ik ken haar nog niet goed, maar het is alsof ze mij
wel goed kent. Ze pikt op hoe ik onteweden ben
over me.zelf en hoe ik in mij n zelfuerbeteringspro-
grammaatjes word meegesleept. En hoe sterk ik
denk dat ik iets niet goed doe bij het mediteren:
'tmst the length of the sicting', zegt ze. Ik voel me
heel ontspannen als ik bij haar wegga - misschie n
ben ik toch niet zo'n ramp.

Ik heb nu een andere plek, ik zit in het midden.
Ik heb pijn in mijn benen, mijn rug en mijn
schouders, en ik heb steeds als we moeten
opstaan slapende benen. Na de oryoki lijkt het
wel of mijn benen op slot zitten, zo stram ben
ik en het doet pijn bij het opstaan. Ik voel me
ongeveer tachtig.

Doe ik iets verkeerd of hoort dit er gewoon
bij? Ik heb pas een boek gelezen (Sehda - Zen
training), over wat je allemaal fout kan doen in
je houding. Sindsdien ben ik zo mogelijk nog
neurotischer over mijn zithou&ng. Weliswaar
merk ik op dat ik tijdens het zitten soms wat in
elkaar zak, en ik corrigeer mijn houding dan ook
tussendoor vaak, maar ik kan weinig weemds
aan mijn houding ontdekkti:n. Of toch? Want op
een gege!'en moment merk ik dat ik de spieren
van mijn linkerbil heb aangespannen. Als ik die
loslaat zak ik links voelbaar eer stukje omlaag.

Een enkele keer kan ik het niet laten om te gaan
verzitten. Gemengde gevoelens: het verzitten
geeft even bewediging, en voel ik hoe de nieuwe
houding mijn slapende been goed doet, maar het
voelt zoals ik me voorstel dat bevroren ijs voelt
als het ontdooit, met gemene steken komt mijn
been weer bij. Vervolgens merk ik ergens anders
een nieuw pijntje op: de hele exercitie van het
verittten heeft niets opgelwerd.
Frank de Waele geeft een dharmatalk. Hij doet
enkele geleide imaginaties met ons waarbij we
onze aandacht achtereenvolgens richten op
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onszeli op eefl bloeiende orchidee, en op de

ruimtes tussen de bloemen. Een andere oefening:

ontspannen zitten, niets doen, en afen toe klinkt
de gong. Het idee was dat je op het moment van

de gong een kiekje van je mind zou maken, niet
lan de inhoud of het gevoel van het moment,
maar van de 'gener:rl state of mind'(moeilijk
om dit goed te vertalen). Fascinerend: zodra het
geluid klonk ieek het alsof er een licht aan ging
in mijn geest, een soort flitslicht (het leek alsof
het geluid het flitslicht was) en als ik rondkeek

zag ik de randen van mijn geest als het ware

verdwijnen, wijken, in een soort explosie. Een

soort verruiming. E,n onmiddellijk weer a11erlei

gedachten en vragen, zoals: hoe breng ik dit
onder woorden? E,n is dit nou synesthesie? En de

ervaring is weer verdwenen.

Wie hoest daar? Wie wordt er nu opgeha'a1d

voor daisan? Wie ritselt daar? Oh, kij k, dat gaat

mis daar met die tlyee servers...lk ben de hele

tijd bezig te voorspellen wat er gaat gebeuren,

te verklaren wat er aan de hand ls, controleren,

plannen en voorspellen - alsof mijn leven ervan

afhangt. Waarom doe ik dit? Waar ben ik bang

voor. Genno zegt in een dharma talk dat we niet

bang zijn voor de dingen waarvoor we denken dat

we bang zijn, maar dat we bang zijn voor onszelf,

dat we bang zTjr- dat we niet in staat zullen zTjn

met dat enge om te gaan.

Zeven dagen in Drongen met de Dana Sangha,

begeleid door Genno Sensei en Frank de Waele,

in de Oude Abdij. Een groep van ongeveer

vijfenveertig. Boeiende dharmatalks die ik niet

eens probeer samer te vatten. Veel gedachten,

ervaringen, veel stilte en innerlijke rust en onrust
(zoals na een illegaal en wat verwarrend gesprek

met iemand). Twee maaitijden in oryokistijl en

66n informeel per dag. Koud, veel sneeuw. Hoe
is het geweest voor je, vraagt degene met wie ik
samen terugreis.

Ik weet het niet.

Hende Bauer



ZBNSTRUBBELINGEN

Het is de eerste dagvan de weekend-
sesshin bij Zen River. Tijdens de
samu vind ik mezelf energieloos
buiten het gebouw terug, met een
bezem in mijn hand. Hiermee word
ik geacht bladeren aan te vegen.
Maar de bezem wil geen greep op de
bladeren laijgen en de wind blaast
ze weer tenrg.

Na enige tijd loopt Simon, de tuin-
meester, op me af met het verzoek of
ik een bepaald hoekje wat beter aan
kan vegen.'Het luistert nauw hE, bij
Zen River', merk ik wat snedig op.

Ja, reuze nauw', antwoordt Simon
bevestigend, waarop hij doorloopt.

Mijn overschakeling op en ge-
wenning aan het zenschema is
nog niet met succes voltooid.
lntegendeel, in eenwording met
'alle levende wezens' heb ik weinig
zin. Eenwording met mezelf lijkt
ver weg. Aan 'de zaak van leven
en dood'heb ik die dag nog geen
gedachte verspild. Wat me het meest
gestolen kan worden, zijn de extra
buigingen, rituelen en gezangen &e
er ingevoerd zijn. 'Gate, gate, para-
gate, parasamgate' moet nu ook aI
aan het begin van samu gezongen
worden. Het is een tel<st met een
mooie betekenis, zoveel weet ik
nog, maar wat precies, dat ben ik
vergeten. En ik vermoed dat de
meeste andere sesshingangers het
ook niet weten.

Ikveeg nog een paar zandkorrels weg
en denk onderwijl boze en gemene
dingen over zen, zenmensen en zen-
leraren. 'Zet is een pretentieuze,
hidrarchische en stijve bedoening,
voor mensen die nooit op het idee
zijn gekomen om hun energie wat

los te dansen, schreeuwen of seksen.
Sommige leraren hebben een hoog
neurotisch gehalte.'

Over de ramen van de koffiekamer
loopt water. Een mooie wouw wast
de ramen en ze glimlacht. Seconden
lang weet ik haar te weerstaan, dan
komt er tegen wil en dank ook op
mijn verzuurde gezicht iets van een
glimlach. Iets in me begint weer een
beetje te stromen. De februarimaand
begint een beetle te smelten. Een
vleugie mei dringt tot me door.

De volgende dag waag ik aan
Tenkei hoe het met verlangen
zit, 'moet ik er echt een einde aan
maken?' 'Het is genoeg als je een
einde aan het "ili kan makeri, zegt
Tenkei. Je moet het als een koan
oplossen.' 'Mooie boel is dat' denk
ik, 'hier zrjn grote mogelijkheden
om mezelf voor de gek te houden.
Als de leerstellingen op hinlana-
en/of mahayananiveau al kloppen.'
Het uitschakelen van zingenot voor
begrip van het absolute volgens de
strike interpretatie, of begrip van
de leegte die het 'ik'omsluit volgens
de 'ruimere' interpretatie. Wat
een complexe benadering van een
onderwerp dat in principe toch zo
simpel is.

Die ochtend worden de doodsriten
gezongen voor Tenkei zijr vader,
door Hojo-san, onze Japanse gast.
Het is indrukwekkend dit mee te
maken in zo'n originele context.

Geniaal is deze leer, in velerlei op-
zicht Alles verandert, met ofzonder
weerstand.

Menno StaarinA
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Au,BDAAGsB VnAGEN ovER Zrx:
AnTHUR DE BectNNER

We zijn in &t verhaal getuige van een stu\ie van
de ontwikkeling van Arthur. Hij treedt in twee
gedaafltes op, als beginnende zenstudent en als

gevorderde. In beide hoedanigheden worstelt
hij met vragen over zen, het boeddhisme en
over tocpassing van beide in zrlr, dageliiks
leven. In de regelmatige gesprekken met zijn
meester legt hij hem zijn vragen voor. De
vragen en antwoorden zijn hier gerubriceerd
naar tfiema. [n dit nummer staat het eerste

deel, in het zomernummer het tweede.

Het zitten zelf.
Arthur: Meester, hoe oaak en hoe lang moet i.k
zitten?
Meester: 'Ga iedere dag zitten. Doe dat minstens

twintig minuten, liefst dertig minuten, anders

werkt het niet. Blijf zo lang zitten als je je
voorgenomen had, sta niet eerder op, ook al

voel je je onrustig. Volg je adem, of - vooral
als je onrustig bent - tel je adem. Verleng je
uitademing en concentreer je adem in je buik.
Als er gedachten komen - en die komen beslist

- verwelkom ze enlart ze wegdrijven als wolkjes

aan de hemel. Ga zitten zonder enig doel of
verwachting.'

Waarom zitten wiji
Anhrr Meester, lnaar rt)aarom zitten utij dan?

Meester: 'Om verlicht te worden.'
Arthur: Dus toch een doel.. .

Meester: Ja, maar denk er niet over na. Blijf bij je
adem en datgene dat er op dat moment gaande

rs.

Arthur: IA zit oaoral om kalm en zntspannen te

warden, is dat dan ,,terkeerd?

Meester: 'Nee, daar is nils mis mee. Maar er is
meer aan de hand; zoals ik al zei: het gaat erom

verlicht te worden.'
Arthur: Ik ga ook zitten om mezelf bet* te leren

hennen want ik kom mezelf steeds tegen o! het
kussen; is dan ooh niet de bedoeling?

Meester: 'Ook daar is niks mee, t is zelfs winst;
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maar uiteindelijk... zenmeester Dogen zei: "Het
Boeddhisme bestuderen is jezelf bestuderenl

jezelf bestuderen is jezelf vergeten; jezelf verge_ten

is vervuld worden door de 10.000 dharmat, ofwel

de werkelijkheid zoals die is." Dus, velgeet de zo

begeerde ontspanning en zelfkennis en laat je

venrrllen door dat wat er is. Houd je dd.6r mee

bezig dan dooft je *ik uit en word je verlicht."'
Arthur: Oki, ik zal er aan denken.

Meester:'Hmmml

De vorm
Arthur: Meester, onlangs beb ih meegedaan met een

zenueehend. Ik stbroh tan al dat buigen, die zraara
jurken, dat zingen in een oreemd taaltje en zo'n

groot boeddhabeeld. Ik was ook htttaad. Weet U iA

korn uit een streng hatholiek nest en ik dafit nuiuist
bi.j zen oan al die foespas aeilost te zijn- Begrijpt
U?
Meester: Ja, ik snap het. Veel beginnende

zenshrdenten voelen verzet tegen de vorm. Later
went dat meestal wel.'
Arthrx:la maar, die plecbtige kleding en dat zingen

in hetJafans, i.s dat nu echt nodig?

Meestei: 'Nee, dat stamt uit de tijd dat zen alleen

in Japanse kloosters werd beoefend. Je kunt zen

ook doen in gewone kleren en reciteren in het

Nederlands. Ik voorspel je dat de vorm YarL zert

.zrch zil aanpassen aan het Westen. Maar we

zijn voorzichtig, we willen het kind niet met
hit badwater weggooien. Persoonlijk steun ik
pas aanpassingen van de vorm als ze komen van

leraren die zelf een lange en serieuze zentraining
ondergaan hebben.'
Arthur: En dat buigen dan, en nog tttel ooor een

beeld. . .

Meester: 'Zie d* als een uiting n resPect voor

al het goede dat de Boeddha ons gebracht heeft.'
Arthur: IA bkjf er moeite mee hebben.

Meester: 'Kijk door de uiterlijkheden heen.

Bedeok dat een beeld je kan doen herinneren
aan de wijsheid en compassie van de Boeddha en

bodhisawa's. En vooral: probeer al die gedachten



en gevoelens los re maken van je .ik'. 
Als je jezelf

niet zo irl het centrum zet, komt alles vanzelf
goed.'

Zen en miin dagelijks leven.
Arthur: Het rnediteren gaat steeds bet7 maar ik
ttind het moeilijk am zen in mijn dagelijAs leaen toe
te ?assen. Hoe doe je dat?
Meester: 'Door alles toe te laten wat zich
voordoet. Door niet tegen te stribbelen maar je
vol aandacht over te geven aan de stroom van hit
leven. Het gaat om de activiteit ze1{, niet om het
resultaat zoals een goed salaris ofprestige.'
Arthur: Dat klinkt mooi, maar wat schiit ik daar
mee E ah ik bijttoorbuld ruzie heb met iemand,
zoah onlangs met mijn ariendin? Wat dan?
Meester:'Pen luchtje scheppen...'
Arthrr: Is dat alles?
Meester: 'Nee, maar soms is het goed eerst
de emoties te kalmeren. Dat maakt het
gemakkelijker je "ik'los re laten en je in te leven
in de ander. Zen leert je immers dat er geen
afzonderlijk "ili'bestaat, dat je bent verbonden
met alles en iedereen. Dat inzicht is het begin
van het oplossen van conflicten.'
Arthur: Dank je wel, meester

Lijden
Arthur: Meester, de Boeddha leerde toch dat het
leven lijden is, is dat niet zzlaar wertro&Aen? Er
zijn toch veel rnomenten van oreugde en blijdschap
en aaak heb ik een goede bui. KlEt het dan usel uat
de Boeddha leerde?

Meester: Ja! Maar je moet bedenken dat "lijden'
niet zdn goede vertaling is van hetwoord dukkha,
wat eigenlijk betekent er bestaat geen bestendig
geluk. De Boeddha hanteerde dan ook wat we
nu zouden noemen een brede definitie van lijden.
Het ging hem niet alleen om pijn lijden, ziekte en
dood. Hij had ontdekt dat er vier basale redenen
zijn waarom wij lijden, namelijk begeren wat
we niet hebben, veru/erpen wat we wel hebben,
verlangen naar een geliefde die er niet is en het
versmaden van degene die wel bij ons is.Je ziet, de
Boeddha was een groot psycholoog. Ats je goed
kijkt zul je zien dat in iedere situatie een elemenr
van onwede zit en angst om te verliezen.'
Arthur: Uh ja, daar zit oeel in. Maar kunflen we
daar zuat aan doen?

Meester: Ja, door alle hechting op te geven.
Door je zngenatmde "ik" los te maken van de

gedachten en gevoelens die al die dagelijkse
situaties bij je oproepen. Dan valt het verschil
tussen lijden en vreugde weg.'
[Einde deel 1]

E uert Dert.fr.er

verantwoording
Dit artikel is in de eerste plaats een wucht van mijn
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zenleraar Nico Tydeman. Hij heeft te,,ens het concept van
dit artikel becomme ntarieerd. Ook gespreklcn met mijn
zenmeester Genpo Roshi cn metJiun Hogen Roshi hebben
mijn inzicht versterk. Ik ben hen daarvoor erke ntelijkTen
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FrBcue

'Ik heb op yoga gezeten, maar daar lukte het me niet
om mijn gedachten stil te zeften. Nu wil ik het met
zenmeditatie proberen,'zegt de dame die zich kort
tevoren had aangemeld voor een introductiecursus

Zen en de Kunst van het Zitten. A1 ruim tien jaar

organiseert de schuchtere Gerard cursussen voor
mensen die iets met zen willen gaan doen. Hijzelf
heeft er zoveel geluk uit geput, hil denkt er zelfs

zijn leven mee te hebben gered, dat hij anderen wil
laten delen in die spirituele weugde.

Hij begon introductie aafl groePen maar na een

pax jaar. kwam hij er achter dat daarmee te

veel spirituele winkelwagentjes langs ratelden.

Aangezien hij niet Enancieel afhankelijk van

zeninkomsten was, besloot hij al snel op de

in&viduele toer te gaan. Voordat iemand een

introductiecursus binnen grng, werd een stevig

gesprek gevoerd, wa;arn menigeen rdet werd

toegelaten. Gerard was halfhartige pottenkijkers
beu en wilde alleen oefenen met mensen die

er echt voor wilden gaan en die zich duidelijk
uitspraken om deel te nemen aan de zitgroepen die

hij drie avonden per week in zijn huiskamerzendo

organiseerde. Het werkte.
'Als u bij mij een cursus wilt volgen, zult u eerst het
zoeken naar of verwachten van een stoPpen van

het denken moeten opgeven. A1s je jezelf zo'n doel

stelt, ben je hier aan het verkeerde adres.'

Hij glimlacht. Hij weet dat hij jaren tevergeefs

zo op ztlr. kussen$e heeft gezeten erl grote
hoeveelheden tijd heeft verspild met zoeken, ook
al wist het dat dat juist het voornaamste obstakel

was. Het was gewoon een onderdeel van de Weg,

die hij heeft moeten gaan. In een achterkamertje

var- ztln brein echter bleef een vaag gevoel van

,..*"iht"tr altijd maar schemeren. En nog steeds

trouwens.

Alles beweegt. Het gehele universum tot en met het
kleinste atoom is in een onophoudelijke beweging

verwikkeld. Daarom is het zo fascinerend dat
Shakyamuni Boeddha, de eerste zenpatriarch

Bodhidharma, de meesters' monniken en leken zijn
gaan zitten en zich stil houden. Zenbeoefenaars
zetten "zrchzelf in een omgeving van zintuiglijke
en motorische deprivatie wat een duidelijk
waarneembaar effect heeft op het functioneren van
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het brein, zeg3. de Amerikaanse neurobioloog en

zenstudent dr. Austen in zijn fen omenaleboek Zen

and tbe Brai.n.Niko Sojun Tydeman Sensei zeg als

hij zijn instructie met betrekking tot de houding

hiefi gedaan: 'Stil zitten, niets veranderen, niets

verbetiren, alle s z6 latea. Er is alleen maar: &t.'

Zo zit hlj dan, voor de zoveelste keer, in de

zendo. Deze keer in de Zet River tempel in
Uithuizen. Tenkei Sensei heeft voor het begin

van de training uitdrukkelijk gewaagd om strikte

naleving van de drie regels voor een sesshin, zoals

Yasutani Roshi ze indertiid al formuleerde: niet

spreken, geen oogcontact en niet socialiseren' En

viodot"d, het werkt. Opnieuw. Ondersteund door

het gezamenlijk keiharde werken (velen zitten op

MU te broeien) geraakt Gerard ook in die typische

geestesgesteldheid, die ook wel als samadhi wordt
aangeduid. Hij neemt zich voor om het advies van

Niko Sojun Sensei grondig ter harte te nemen.

Hij zit stil, verandert niets, verbetert niets en laat

allis dan 26. Dit.Er un momento dado weet hij niet

meer of hij recht of krom zit Het kan hem niet
meer schelen, hij lzurt zichzelf zitten zoals hij zit.

Is het dan stil, beweegt er niets meerl Gerard heeft

wel eens meegemaakt dat hij 's ochtends vroeg in
de zendo kwam, ging zitten en btj Ihe l/erse of the

Kesa weer bij bewustzijn kwam. Zou hij toen het

Absolute zijn binnengegaan? Cool! Maar nu, hier
in Zen River gaat het leven groots en meeslepend

door, hoe diep zijn samadhi ook is gezonken.

De haan Harry (spreek uit: herrie) kampt met

lentekriebels, Tammy blijft charmant niezen, de

boeren ploegen voort en altijd is er de beweging van

het ademen en het lichte deinen van de spieren van

de onderbuik. Ook al heeft b\ ziclnelf stilgezet,

alles beweegt. Het beweegt eigenlijk meer nog dan

tevoren. Maar de rjverige zenstudent doet nu zelf
niets. Hij zit lekker, met volle aandacht als een

monument in het numoment. Heel wonderbaarlijk

eigenlijk.

Gerards instmctie aan de dame, die na het

moeiteloos en devote uitvoeren van een diepe

buiging naar het Boeddhabeeldje uiteindelijk toch
wordt toegelaten, is dan ook simpel. Er valt niets



Gezien de vele prijsopgaven in dollars blijkt
het kopen op internet in de Verenigde Staten
veel populairder dan in Europa. Tip: geef bij
'Preferences' aan dat je zoekt op items in de
Nederlandse taal. Je vindt dan met zoekterm
'wierook'ook waar je dicht bij huis incense kunt
kopen.

Omdat dit de laaate aflevering is in deze
rubriek Voor wie het nog niet wisr, de beste
introductie tot Zen op het internet is te vinden
op www.do-no t-zzz.com

Robert van de Raer

Ovpn zrcHT vAN WessrrEs ovER Zsx
Aflevering 4 (slot)- Kijken, kijken, en kopen...

Ondanla het barsten yan de 'e-business bubble'
is er toch van alles te koop op internet. Als
je woeger wat zocht om te kopen, kon je
met wat gerichte zoektermen in Google (zie
vorige aflevering) een heel eind komen, maar
vond je ook allerlei minder relevante zaken en
beschrijvende teksten in plaats van de gezochte
'items for sale'.

Voor de echte doelgerichte 'shoppers'onder ons
heeft Google daarom iets nieuws geintroduceerd:
Froogie (www. froogle. com).

Wat hebben we nodig voor onze zenpraktijk
thuis? TJpe in: 'buddha', en er blijken boeddha-
beelden te koop tussen $7.95 en $950. Verder
kopen we nog een'zafu'(van $37.39 tot fi74.99)
en een zabuton (tussen $37 en $89). En een 'zen
master', natuurlijk. O nee, die ztlrr niet te koop.
Wel talloze boeken met de woorden 'zen masier'
in de tite1.








