


Lijden in deJapanse tuin
In het lentenummer stond een

enthousiaste oproep (Namast6 Den
Haag) om dc prachtige Japanse ruin
in Den Haag te bezoeken. Toen je dit
nummer uit de brievenbus haalde, was

het kwaad zojuist geschied: vandalen

richtten er in de nacht van 4 en 5 mci
zware vernielingen aan. Drieendertig
bomen, planten en struiken werden met
hand en zaag onherstdbaat beschadigd.
'Tirinlieden wisten niet wat ze za]gen.

Bij velen stonden de tranen in de ogen.

Je moet wel hartstikke gek zijn om dit
te doen.'Aldus de Stadskrant van z6

mei. De schade is voor het blote oog

vakkundig weggewerkt.

Six Feet Under
Het zomernummer n Trirycle,
The Buddhist Review, een zeer grote

Amerikaanse broer van de Lonrsvijver,
besteedt aandacht aan A-lan Ba11,

producent van de televisieserie SLx Feet

Under en de fiIm American Beauty
(besproken in de Lotuwijver van zomer
zooo). SLx Feet Under gaat over'life,
in the constant presence of death'.

De hoofdpenonen, de trlschers - een

doodgraversfamilie - geven in iedere

aflevering een volmaakte demonstratie
van vergankelijkheid, gehechtheid en

mededogen, zonder enige boodschap

expliciet uit te dragen. Alan Ball
is formeel geen boeddhist. Tegen

mediteren heeft hij grote rveerstand:

daar werk hij aan. Op de een of andere

manier trekt het boeddhisme hem.'From
what little I know of it, it seems to make
the most sense.'

In de rij voor heilig botje
Tussen de vijftig- en zestigduizend
gelovigen zijn woensdag en donderdag

naar een tempel in Hong Kong gekomen
om de vinger van de Boeddha te
aanbidden. De vinger ligt opgebaard in
een gouden vitrine achter kogehtij g1as.

Monniken dirigeren de mensenmassa

langs het heilige botje, dat door China
is uitgeleend aan Hong Kong. Het

lichaamsdeel, dat nog tieo dagen te
bewonderen zal ir1n, werd in 1987

gevonden in de kclder van de Famen

Tempel in Centraal China. Boeddha
stierf a1 in 483 voor Christus, maar veel

boeddhisten geloven dat monniken uit
India zijn botten bewaarden en ze later
naar China vervoerden.
(De Volkslaant, z8 mci zoo4)

Als zenleraar moetje in het leven staan
Trouw volgde Nico Tydeman een dag,

en schreef daarover op z4 mei. Michiel
Dijkstra besluit zijn artikel als volgt.
'Als de studieklas is afgelopen, keert
Tydeman terug naar de meditatieruimte.
Hij luistert naar de geluiden die

door de muur dringen. "Ik wil dat dit
cefltrum een plek is voor leken, loor
mensen die midden in het leven staan.

Als zenbeoefenaar moet je je niet
afzonderen; maar juist openstaan voor
alle problemen.'

Reisverhalen
In het herfstnummer van de Lotusvijver
is ruimte voor reiwerhalen. Graag juJlie

bijdragen.



RnDACTToNEEL
Zen is een Heilige Zaak. Dat is de boodschap van dit zomernummer.

Een_zendodrijver geeft zijn persooniijke motieven prijs, een zencentrum beschrijft
zrjn bedrijfsvoering als een naruurfik ontwikkelingsproces, een zengroep verplaatst
zich in het bestaan van de allerarmsten in Brussel, en Gerard worstelt met
gedachten aan het grote geld dat sommige zenbedrijven incasseren over de ruggen
van hun klanten.
Ook in het theaterbedrijf is zen: lees over Macbeth en Noh.

Daarnaast geven wij vervolg aan het lentenummer: Arthur beschrijft zijn
vorderingen op het zenpad en de zegeningen van Tai Chi worden nogmaals
bezongen.

En natuurlijk onze ste rubrieken.

Veel leesplezier, en een mooie zomerl

h De kwoot van het krvartaal q



HB:r IS EEN EER OM MENSEN

OP WEG TE HELPEN

Raoul Destr6e is al veertien jaar zenleraar
in Den Haag. Hij studeerde in 1986 af als
psycholoog aan de Universiteit van Leiden
met als specialisatie onderwijskunde en

suggestologie. Mensen op weg helpen, daar
gaat het hem om. Een heilige zaak met de
naam Zentijd. Velen, onder wie 66n van de
interviewers, zijn bij hem begonnen. In de
rubriek Links en Rechts in dit nummer
wordt zijn website beschreven. We zijn
benieuwd naar zijn drijfveren en zijn
marktpositie.

Van huis uit is Raoul geinteresseerd in boeken
over de zoektocht naar de itn vrr. het leven
en zijn vaders boekenkast voorzag ruim in die
belangstelling. Zrjn ouders lieten hem wij in
zijn religieuze ontwikkeling. Tijdens zijn studie
in Leiden maakte hij kennis met zenmeditatie
en psychotherapie in een keuzevak. Dit had
grote invloed op zijn ontwikkeling. In het kader

hierv'an las hij Van de Weterings avonturen in de

De Lege Spiegel

'De doorbraak vormt mijn eerste Zenweekend
op de Slangenburg, een Benedictijner klooster
nabij Doetinchem. Het was fascinerend. De
sfeer was overweldigend: de stilte, rust en orde
maakten veel indruk en ik lq^/am echt tot rust.
Al die gangen met boeken deden me aan thuis
denlen.'Hij kocht een bankje bij de gastenpater
om het thuis zitten te beoefenen, maar dat ging
niet zo gemakkelijk. Regelmatig keerde hij naar

de Slangenburg terug om er te studeren en er de

Christelijke mystieke teksten te lezen.

Wat deed en doet Zen met hem? 'In het begin
waren het de positieve ervaringen vanuit de

Slangenburg die doorwerkten. Ze deden zich
keer op keer voor, Langzaam maar zeker raakte

ik ervan overtuigd om als psychologiestudent
met deze erv'aringen iets te doen.'Tijdens zijn
studie was hij al bezig met een yogaopleiding en
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toen hij daarmee klaar was, startte hij zijn eerste

zentraining bij het kersverse centnrm Lotus in
Scheveningen. 'In r99o las ik een recensie in
de NRC van een boek van Rients Ritskes over

Zen en de kunst van het studeren. Ik sloot mij
aan brj zljn Zentrum in Utrecht en begeleidde

cursussen. In het voorjaar v n rgg2 ging ik naar

Japan.'

Waarom ging hij toen voor twee maanden

naar drie Rinzai-tempels in Japan? Ritskes

stimuleerde deze stap, maar ook wilde Raoul zelf
zer, aa;n de bron ervaren. Kwam hij niet van een

kouwe kermis thuis? Als je D e Lege Spiegel en

de andere tlvee boeken van Van de Weterings
trilogie leest, kan je snel var. zer, genezen.

'Inderdaad, het was pittig: hard werken en

mediteren. Een soort mental ftaess met achteraf
heel goede ervaringen.' Genezen van zen was

hij niet. 'De Slangenburg symboliseert voor mij
rust en lieftle, in de Japanse tempels ging het om
kracht, sterker worden in de dagelijkse dingen.'

Waarom is hij met zen zrjn brood gaan

verdienen? Waarom geen baan en daarnaast zen

beoefenen? 'In het begin was ik ambtenaar bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken en gaf ik
daarnaast trainingen. Voordat ik naar Japan ging,
werd mijn contract niet verlengd. Mijn eigen

eenheidservaringen hebben grote betekenis voor
mijn levensloop. In de Slangenburg heb ik iets

ervaren van wat een menselijk leven absoluut de

moeite waard maakt. Ritskes was een tijdlang
mijn voorbeeld om een eigen praktijk neer te
zellerr.'

'Tot nu toe heb ik geen spijt van deze keuze. Mijn
lieve en gelovige moeder steunde mij hierin. Ik
kan me in de afgelopen veertien jaar geen cursus

of bijeenkomst herinneren, waardoor ik met
een vervelend gevoel thuis lnuam. Het is echter

niet gemakkelijk om als kleine zelfstandige in je
levensonderhoud te voorzien.'



De themat van Raoul tijdens dit gesprek zijn
levenskunst, finental j|tness en mystiek eryaren.
'Als de mensen meer in harmonie waren, als
ze zorden inzien dat alles ddn is, dan zou het
leven hier op aarde aanzienlijk aangenamer zijn.
Helaas is het niet zo, maat feit blijft dat mensen
beter gaan functioneren door te mediteren. Dat
is mijn ervaring, ook in bedrijven waarvoor ik
cursusser ontwikkel en begeleid.'

Zout$ zich thuis kunnen voelen in Kanzeon of
Zen River? 'Dat weet ik niet. Het boeddhisme
fascineert mrj, maar ik heb een grote weerstand
tegen macht, hidrarchie, leraren en scholen.
De Hartsoetra reciteren is standaard in
mijn cursussen, maar ik maak van andere
boeddhistische leerstukken zoais de Vier Edele
Waarheden en het Achtvoudige Pad geen
centraal uitgangspunt Het gaat mij om zen als
wijheid. Dat vereist levenskunst. Die komt niet
vanznlf aanwauen. Het is een weg van vallen en
opstaan. De psychologie n zen is vergelijkbaar
met die van de filosofie van de Epicurisren en de
Stoicijnen. Zij mediteerden immers a1.'

Wie zijn de cursisten/klanten? Noch oud, noch
jong, noch wijs, noch dom. Meestal behoorlijk
opgeleid. Van DJ tot bankemploye. 'Ik heb
speciaal voor de rijksoverheid een training
ontwikkeld genaamd Concentratiemarogr*eni,t
(Coan), die ik al acht jaar mag geuet. Der"
cursus biedt niet alleen een techniek, maar gaat
ook over het ontwikkelen van een werk- en
levenshouding. Dat is interessant en nuttig om
te verkennen met medewerkers lzn organisaties.

Soms ls het zeifs echt genieten,'
Hoe gaat hij bij de beoefening van zen als
'zaaB om met concurrentie en marktpositie?
'Steeds beter! Ik heb gewoon mijn eigen toko.
Iedere leraar heeft zijn eigen kwaliteiten voor
beoefenaars. Naarmate ik vorder op de weg maak
ik mij minder druk en gaat her mij beter af om
dingen los te laten.'
Misschien is Zeattjd een goede opstap om
bijvoorbeeld bij Kees van de Bunt te gaan zirten,
om vandaar naar Zet River te gaan. Sommigen
leggen die weg af Zo hee{t iedere leraar zijn
eigen 'marktsegment'.

Is zijn manier vln zen op te vatten als gestripte
zen, los van rituelen en ruisende gewaden?
'Ja, zo is het. Ik organiseer cursussen die men
meestal prettig en nuttig vindt. Een aantal
cu$isten doet ook mee aan de ingetogen zen-
abdijweekends, aan bruisende zenweken in de
prachtige natuur, zoals op het Canarische eiland
La Gomera en bij de Katharenberg Mt Sdgur in
de Franse Pyreneeen.'
Het is vaak onzeker hoeveel cursisten hij krijgt.
Maar er blijft aidjd belangstelling, hoewel de
economische conjunctuur daarop wel invloed
heeft. 'Mijn goede vader had liever gezien dat
ik bij de overheid zou werken. Dat garandeerde
volgens hem meer zekerheid. Maar zen-l eraar zijr-
is zeer de moeite waard. Ik ervaar het als een eer
om belangstellenden op weg te helpen.'

Kees Moerbeek

Jelk Seidel



DB .BEDRIJFSVOERING,

vAN ZrN Rtvpn
De Lotuwijver heeft Anjo Kasman gerraagd
om iets te schrijven over hoe Zen River
draaiende gehouden wordt.'Bedrijfsvoering'
is echter niet het eerste woord dat opkomt als

je terugkijkt op de weg drc Zer River heeft
bewandeld sinds haar oprichting. Het is

eerder zo dat alles zich in de loop van de tijd
ontvouwde, een heel natuudijk en logisch
proces. Ditwas tijdens de ontwikkelingvan alle
gebeurtenissen niet altijd even gemakkelijk te
zien, maar achteraf beschouwd is het heel
duidelijk Het is een boeiend verhaal.

Tenkei Sensei en Tammy hadden van begin af
aan een duidelijke visie op de financidn. Deze

heeft gediend als basis voor het businessplan.

Natuurlijk kon &t plan alleen worden uitgevoerd

bij voldoende steun van geinteresseerden. Zen
River kan alleen bestaan omdat genoeg mensen

het willen. Het is duidelijk een project van de

Sangha.

Eerst moest natuurlijk een geschikt pand
gevonden worden. Gelukkig trof Zen River een

bank die hier a1le vertrouwen in had en zoiets
wel wilde financieren. Het probleem was dat het
gebouw moest passen binnen de geraamde kosten

en tegelijkertijd geschikt moest zijn om het

programma uit te voeren dat in het businessplan

stond vermeld. Om zon pand te vinden hebben

vele mensen stad en land afgezocht in binnen- en

zelfs buitenland. Uiteindelijk, na een advertentie

in de krant, reageerde iemand uit het Groningse
Uithuizen. . . Het aangeboden pand voldeed

precies aan alle wensen, en zelfs meer dan dat.

Zo hirger er bijvoorbeeld ffiee Tibetaanse

vlaggen te v/apperen bij de ingang. Wie had

dat gedacht, de Boeddha was al aanwezig...

De vorige eigenaar bleek namelijk Tibetaans

boeddhisme te beoefenen. De zendo kon precies

zoveel mensen herbergen als in het plan vermeld
stond en ook de verblijfsaccommodatie paste

daarbij. Verder was er een grote keuken aarrwezig,

kantoorruimtes en een prachtige tuin. Bovendien
kon Zen River de volledige inventaris van het
gebouw overnemen. Alleen moesten we nog
een tijdje wachten voordat het oPgeleverd kon
worden. De vorige eigenaar had nog contracten

lopen.

Het heeft nog anderhalfjaar geduurd voordat we

het pand konden betrekken.Gedurende &e tijd
heett Zen River zich tijdelljk gehuisvest in een

wijstaande, ruime huurwoning in Holwierde,
zo minuten van Uithuizen, Zo kon alvast een

bescheiden start gemaakt worden met het



programma en kon iedereen een beetje wennen
aan het Hoge Noorden. Deze woning had twee
huiskamers, waarvan er een werd ingericht als
zendo. Ook waren er diverse slaapkamers in
het pand, waardoor er ook al meerdere mensen
konden verblijven als 'residents'. Er werd contact
gemaakt met Groningen, door middel van
krantenartikelen en de verspreiding van folders,
en de eerste lokale Sanghaleden vonden hun
weg naar de zendo. De eerste Practice Wekends
werden gehouden en het aantal geinteresSeerden
groeide verrassend snel. Holwierde was een soort
generale repetitie voor Uithuizen. Het aantal
zitplaatsen in de zendo }ovarn goed overeen
met het aantal (enigszins geimproviseerde)
slaapplaatsen en ook financieel.bleek het allemaal
precies te kloppen.

Op 15 novemb et 2ooz vond de uiteindelijke
overdracht plaats: Zen River kon verhuizen
naar Uithuizen. Dit was nog best spannend. De
kosten zouden van het begin af aan natr_rurJijk
een veelvoud z\n van die van Holwierde... Hoe
zou dat gaan?

Vanaf het begin was het duidelijk dat de
uitgaveri zo laag mogelijk gehouden dienden te
worden. Dit was onder andere mogelijk omdat

de aanschaf van nieuwe spullen nauwelijks
nodig was. Het gebouw voorz g immers in
een uitgebreide inventaris. De kelder was een
schatkamer van bruikbare objecten die lagen te
wachten om ontdekt en opgepoetst te worden.
Alle beschikbare middelen worden dus optimaal
benut. Met water en energie wordt zo zorgvuldig
mogelijk omgesprongen. Winkels waarbij de
prijs-kwaliteiwerhouding zo gunstig mogelijk
is, zijn favoriet. De Sangha blijkt verder allerlei
onverwachte talenten in huis te hebben op
het gebied van houtbewerking, elektriciteit,
metselen, tuinieren, naaiwerk, etc., waardoor de
kosten eveneens laag gehouden worden.

Ondertussen is gebleken dat een groot aantal
Sanghaleden graag bereid is om de visie van Zen
River te delen en financieel te ondersteunen. De
inkomsten via contributies en donaties blijken
telkens weer precies voldoende om de reguliere
kosten te dekken. Voor het groot onderhoud
is nu en dan een speciale fondsenwerving
noodzakelijk.
Dat Zen- River op deze manier nog lang moge
stromen.

Anjo Kasman





De geiuiden van de stad lijken op te stijgen tot
onze geimproviseerde suite. En vanaf vijf uur '"s

morgens klinkt er een stem uit het station die de
eerste treinen aankondigt. Rond zes uur 'ruimed
we onze bedden op (de kartonnen opplooien
en zo goed als mogelijk versroppen onder een
laadbak) en ontbijten we in een cafd waar r.roege
marktkramers hun eerste pint drinken.

De tweede nacht blijkt ons dak niet helemaal
'waterdicht', zodat de slapers in de uiterste hoeken
(C61in en Frank) nat worden. Daarom besluiten
we om de volgende keer ergens binnen te slapen.
We overwegen een shelter, een slaapplaats voor
daklozen. Maar nog voor ik binnen ga, weet ik al
dat ik de blote nacht verkies. We drinken er gratis
een beker koffie, in stilte. Ik durf nauwelijks om
me heen te kijken; voel indringende blikken.
Blikken kun je negeren, maar een geur niet.
Er hangt een geur van mensen, zureet, pis en
riolering.

t Avonds bezorgt een priester ons onderdak
in een zaaltje onder de pastorij: de luxe van
een matras, stilte, verluchting, beschutting en
warmte.

De laatste nacht dwalen we rond in de stad.
Rond 66n uur worden we moe en leggen ons te
rusten in het Noordstation, tot we buitengejaagd
worden. Twee uur is het dan. We instalieren ons
opnieuw in een voolportaal van een winkel. Veel
lawaai op straat, neonlicht en racende autot. Ik
durf niet te slapen. Om vier uur keren we terug
naar het station. Daar installeren we ons opnieuw,
tot de schoonmaakploeg komt en een agent ons
wegiaagt met 66n woord: 'deboutl'. Frank zal het
nog enkele malen herhalen.'Debout zoiets zeg je
alleen tegen een hond.'

Het is hard werken, op sftaat leven. Dagen
zijn niet meer ingedeeld in uren, maar in de
afwisseling van twee vragen: 'wat te eterl en 'waar
te slapen ?

Mijn interesse vernauwt. Ik begin de mensen in
te schatten volgens het antwoord op de lraag:
'zouden ze me iets geven of niet?' De straten
veranderen van aanblik. Mode, boeken, prullen
(dingen waarin ik me anders graag versnuister)

boeien me niet meer. Het lijkt allemaal zo
onbenullig.

Bedelen
De kou went, de regen went, maar het bedelen
niet. Ik voel me verlegen, te groot ook om te
bedelen. In het begin waag ik: 'Est-ce que vous
avez une pidce?'maar dat begrijpen de Brusselaars
niet. 'Une pidce de quoi?'. Daarom verander
ik mijn waag in: 'Est-ce que vous avez un peu
d'argent pour moi, svp?' Het zou moefijker
geweest zijn in het Nederlands. Ik zeg het
zodanig alsof ik de betekenis ervan nauwelijks
begrijp: gewoon gedachteloos opdreunen van
een reeks betekenisloze fonemen, dat gaat
makkelijker. En dan, tussen her einde van mijn
waag, en v66r het begin van het antwoord van
de ander, is er een broos moment. Een intiem
moment bijna, waar twee mensen werkelijk
tegenover elkaar staan en elkaar aankijken. Het
duurt maar enkele seconden, net zolang totdat de
ander een 'oordeel' over mU velt en beslist of hij
mij iets zal. geven of niet.



Soms komt dat moment er niet, en wijst de ander
me meteen af, of kijkt al weg, nog voor ik mijn
waag gesteld heb. Soms waagt de ander mijn
waag te herhalen. (Heeft hij me wel degelijk goed

begrepen? Vroeg ik uerkelijk om geld?) Zo is er

een Italiaans ouder echtpaar dat me aan nkelijk
wiendelijk bejegent. 'What do you want to
know? What time it is?' Ze komen een beetje

&chterbij om me beter te begrijpen. Ik herhaal
mijn waag. Dan betrekken hun gezichten, alsof
het afgesproken was, kijken de andere kant uit:
'oh, that. . ., no.. .' en vervolgen hun weg.

Of er is misprijzen (taxeren van kop tot teen), een

principieel 'nee', verwondering of medelijden. Er
is een wouw die waaS: 'Waarom vraag je dat?

Wat is er met je gebeurd? -Ach laat maar, ik
hoef dat niet te weten.' Ze geeft me geld en kijkt
me aan met iets dat wijfelt tussen verbazing en

meewarigheid .

Er is een zrararte man die lachend in zijn broekzak
tast. Hij toont de muntstukken in zijn handpalm:
'Combien est-ce que tu veux, alors?'. 'Ce que

vous voulez, monsieur'. Hij rwijfelt, kijkt me

aan. Hoeveel ben ik waard? Dan kiest hij twee
stukken uit van vijftig cent.

Er is een jong meisje dat meteen nee zegt. Enkele
seconden later kijk ik instinctief terug om, en zie

dat it1 zich ook net omgedraaid heeft. Onze
blikken kruisen elkaar opnieuw en ik wil niet
weten wat ze denkt

Ik probeer uit te vissen hoeveel mensen er zijn
die geven. Maar ik staak deze povere statistieken

vlug. Te ontmoe&gend. Ik schat tvuee of drie op

de tien. Nabij het station lukt het nauwelij}s, in
de buurtwijken gaat het beter.

Poverello
Een goedkope maaltiid (6dn euro) voor daklozen.

Het is er lrij stil. Misschien valt er niet zoveel

meer te vertellen als je op sffaat woont.
Sommigen liggen te knikkebollen of te slapen.

Ook hier hangt een geur. Misschien dezelfcle als

die van in de shelter maar toch anders. De geur

van armoede bestaat wellicht in vele varianten.

Ik ruili iemand die passeert. Het is een kleine

oude wouw; ze gaat helemaal in het grijs gekleed

en heeft grijze haren op haar kin. Ik waag me

af wat er met haar trots is gebeurd' Het is niet
zozeer hoe ze eruit aet, dart wel haar geur die

me afstoot. Want als haar aanblik afstand van

me houdt (ik hier en zij daar) is het haar geur

die me doordringt, me deelgenoot maakt van

een ellende die ik niet voelen wil. Toch intrigeert
ze mei w t moet er gebeuren opdat iemand zo

verwordt? Misschien niet veel. De derde ochtend

- aIs ik uit mijn slaapzak ontwaak - walg ih van

mezelf. Mijn kleren zijn vochtig en ik ruik iets

dat'mezelf' zor moeten zijn.
]n het station lopen maar twee soorten mensen

rond. De 'gewonen' en de daklozen. Het is een

verschil van alles of niets. Je kunt zn zo uit elkaar

halen: zij die druk heen en weer lopen en zij die

doelloos ronddwalen, nauwelijks bewegen. Een

t0



beweging kost energie. Ik zie een jongen een
sigaret wagen aan de man naast me. Ik schat
hem nauwelijks zesrien. Zijn blik is priemend
en opgejaagd. De man zegt d* hij ze evengoed
verderop kan kopen. Daarop zegt dejongen dat
hij dat geld niet heeft. Hrj kijgt een sigaret, praat
wat met de man en gooit dan in zijn rusteloosheid
diens bJikje bier omver.
De volgende dag zie 1k hem opnieuw; een beetje
kalmer nu. Ik bied hem een paar sigaretten aan.
Hij kijkt verwonderd op, neem t e( eeu Zeg! nog,
als ik me omdraai: 'merci'. Even later waag hij
me of ik op straat slaap en wijst op mijn slaapzak.
Ik zeg dat het de laatste dag is, en ik waag waar
hij slaapt. Hij antwoordt dat hij een huis heeft
gekraakt even buiten de stad.'Et il y en a tout:
de ltlectricitd, de l'eau. ..' Ik had hem nog meer
wi-llen wagen: hoe hij heet en waarom hij niet
naar school g 

^t. 
M^ r ik heb er de moed niet

voor. Sommige dingen wil je niet meer weten.

De laatste Jrg
Op donderdagmorgen I april eindigt de
straatretraite. Het is de dag waarop Siddharta

Gautama verjaart, net zoals de zoon van John
Lennon alsook Ko6 Anan (zo vernemen we uit
het Metro-krantje).

We zrln allemaal moe en uitgeteld. Frank haalt
voor iedereen twintig euro van de bank, voor
een 'uitgebreidl ontbijt. We eten allemaal omelet
(behalve Kaat die een croissant verkiest). Willem
stelt voor iets te doen voor de daklozen. We
besluiten sigaretten en paaseitjes te kopen om uit
te delen. Luxeartikelen. Geven, nog voor er wordt
gewaagd: een uitzonderlijke geste voor d alrJozen.

Temg in het station spreekt een sjofele man
me aa[: 'madame, est-ce que vous avez un peu
d'argent, c'est pour ma femme, elle doit prendre
un train et...'Ik geefhem een euro, niet om hem
uit de goot te helpen, noch voor de leugen die hij
me vertelt, maar om de moed &e hij heeft om het
mij te vragen.

Tania Verhelst



ZpN op sgN*

Onderwerping. Een sleutelwoord voor mensen

in ons landje die zich wagen aan de beoefening
vafl zev. Onderweqping komt op de gemiddelde
Hollander over als tegengesteld aan alle
waarden waarmee hij is grootgebracht. Hij is
gehersenspoeld met democratisbhe opvattingen:
geindoctrineerd door ouders, onderwijzers en

overheden (dernocratie is een taezenlijh onderdeel
,uan onze beschaoing) en gecharmeerd door
praatgroep, overlegorgaan en vergadercultuur.
Dictatuur is het spookwoord dat onmiddellijk
opduikt. Willen we de slaaf zijn van een

spirituele leraar? Nee, we willen niet onderdanig
en gehoorzaam zrjn. We laten ons niet uitbuiten.
Ontwaakt, vervrolpenen der aarde. Moeten we
dan in opstand komen? Een netelige lnarestie

waar de ijverige zensflrdent Gerard nog lang niet
uit is.

Langzaam de ledematen strekkend komt hij
omhoog vut zijn kussen, waat hij een half uur
heeft gepiekerd over een Amerikaanse New
Age goeroe die tijdens een weekendje op het
Tropeninstituut in Amsterdam een superbedrag
bij elkaar sprokkelde.'Ik garandeer verlichting in
66n weekendje voor duizend gulden,'schreeuwde
hij van overal in de stad opgeplakte affiches.

Het was nog uiwerkocht ook. Of de tachtig
deelnemers zich na de twee dagen bekocht of
verlicht voelden, waagt Gerard zich maar niet
af. En wat met het verhaal in NRC-Handelsblad
en de laatste Lotusvijver over Jan Karel, een van
de directeuren van de BOS, drc zichzelf zou
verrijken met opdrachten aan een eigen bedrijf
Ook al heeft hij hetgemeldbij het Commissariaat
van de Media, er blijft een kwalijke geur aan

hangen. En dan die praatjes over de stichter
van het Utrechtse Zentntm. Heeft &e zich ook
niet excessief verrijkt met zentrainingen voor
managers? Bumpo zen, goed voor het lichamelijk
en geestelijk welzijn. Ook voor de portemonnee
dus. En, zo heeft hij onlangs in De Dame en de

Monnik van Pico l1,er gelezen, een graf bij een

zentempel in Japan kost wintigduizend dollar.
De boeddhistische tempels en kloosters in Japan
moeten steenrijk zijn. En. . .
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lkkyr, de excentrieke Japanse zenmeester zegt:
'sommigen van jullie zullen zich in bossen

afzonderen om te mediteren, terwijl anderen

misschien sake zullen drinken en van het
gezelschap van woulven zullen genieten. Voor
beide soorten zen is iets te zeggen, maar als

sommigen de kost gaan verdienen als geestelijke

en over zen g an babbelen als "de Weg", zijn ze

mijn vijanden.'1 Ikkyu wijst precies naar het punt
waar degeneratie en verloedering aafl ngen.

Gerard lacht in zichzelf als de gedachte van een

prijzenoorlog tussen spirituele kruideniers in zijn
verwarde brein opkomt. Komt er een financiEle

Dharmapolitie die straks kantoren binnendringt
en schaduwboekhoudingen in beslag neemt?

De penningmeesters ,i" gewaarschuwd!
Moet een arme volgeling van de Weg zich
willoos onderwerp€n aan dergelijke praktijken?
Natuurlijk moeten de spirituele leraren leven

en hebben ze hun kosten. De zencentra

in Amsterdam, Wapseween en Uithuizen
zijn duur in onderhoud, met hoge huur en

hJpotheekverplichtingen. Het grappige echter

is dat daar die grove zelfverrijkingpraktijken
niet voorkomen. Met lage prijzen weten zij hun
bedrij{es draaiende te houden. Daarbij leveren ze

kwaliteit en geen onzen.

Zen et sen. Hoe consumeren we spiritualiteit
en wat willen we ervoor betalen? Daar heeft

Chogyam Trunpa Rinpoche een indringend
boek Spiritueel Mateialisme over geschreven.

Uiteindelijk moeten we bereid zijn er alles voor
te betalen, dat snapt de nederige zenstudent

ook wel, maar 'hoe ver moet je gaan?'z Ziln
huiskamerzendootje in Leeuwarden heeft ook
inkomsten. Niet veel, maar hii kan er een gedeelte

varr zljn zenstudie mee financierer Zlin lenar
is tenslotte ook niet een \ran de goedkoopste.
De gedachte 'zou hij ook zo zijn?' moffelt hij
verschrikt weg. Wat oneerbiedig. Waar komen

zulke stoute gedachten vandaan? Vast uit zijn
eigen, door begeerte gevormde, jaloerse ego.

Buigen, buigen, buigen. Ja, voor een Boeddha

graag, rnaar ook voor een hebzuchtige meester?

Hoe breng je het juiste onderscheid aan? Hij



worstelt en worstelt met de vr aag. Zii nood is zo
hoog dat hij besluit .r nog *r"1 een half uurqe
mee te gaan zitten.

A: hll opstaat, beseft hij dat iedereen geheel
vrijwillig kiest om te betalen wat hem it h"u
goed dunkt. Dat iedereen helemaal wij is om een
leraar te kiezen. En laat sommigen maar denken,
hoe meer betaling, hoe eerder verlichting.
Bovendien gaat het slecht met de economii,
hebben leraren huizen, vrouwen, kinderen, auto's
en honden, dus daarin mag gerust wat poen
worden gepompt Geld moet rollen. OoL de
economie van de spiritualiteit gehoorzaamt aan
de wetten van begeerte, die geen oplossing zal
bieden voor het noodlot van de maierialisti-sche
mens. Tevens is Gerard in het afgelopen halve
uutje contemplarie rot het bewijdende inzicht
gekomen dat je deze hardvochtige manier van
zenboeddhistische training niet alieen met geld
betaalt. Nee, de prijs is hoger, voor de meiste
mensen zelfs onbetaalbaar. Je moet gewoon

jezelf inleveren. Er mag gewoon niets van je
overblijven. 'Echt geven, is jezelf opgeve n. Jeznlf
loslaten en overgeven, dat is het ware geven,'zegt
Genpo Roshi it zijnboek 24/7 Dharma,'Geven
is belangrijk, maar geven wat iemand verlangt is
nog beter. Gewoonlijk hebben we ,o onze eigen
ideedn over de behoeften van anderen. Maar
soms is het niet zo slecht om deze gedachten
los te laten en te geven wat anderen verlangen.
Probeer het rnaar eens.'

Dirk Horai Beemster

+ Sen:Japans muntje

1 
Ik1g,o So.1'un (r39a-ra8r) Uit: Three Zen Masters: IkAyu.

Haluin and Rlnlln doorJohn Stwens (Tokyo, Koda'nsha
International, r993)
2 Uit: Yluchten Aan niet mcer, Annie M. G. Schmidt

KANZEON
afdeling Hoorn

Italiaanse Zeedijk 13

1621AE Hoom

Te|.0229-2f855
E-mail: dirkbeemster.hoorn@planet.nl

Ardennen zenloop
150 km wandelen in stilte van vis6 @.) naar vianden (Lux.)
16 - 26 aug.

Ternpelloop
160 km wandelen in stilte vanzenRiver tempel (uithuizen
Gr.) naar zencentrum de Noorder poort (Wapierveen (Dr.)
9-16okt

lang lopen loutert
lang lopen leegt

SANGHA



LrNrs BN RncHTS

Vorige keer sloot Robert van de Roer zijn
Ovetzicht van websites ovet zen af. Ruuil Waij
neemt deze servicerubriek van hem owr.

Robert eindigde met "de beste introductie tot
zen op het internet". Deze is te vinden op

http:/,/www.do-not-zzz.com. Deze prachtige

site is gemaakt door de Koda-ji Zen Temple
in Japan. Het bekijken van de site is een korte
meditatiesessie. Men maakt op uitgekiende wijze
gebruik van geiuid, Bij het aanhoren van het
vogelgetjirp stel je je de woege ochtend tijdens

een sesshin voor en krijgje het vanzelfeen beetje

koud.

Op dezelfde site is nog een sessie te vinden op

http ://www. do - not- zzz. ca ml zerolindex. html.

Het Zen - Diirckheim centrum Schoten, Belgi€

heeft een websi te op http / /zenart.nexuswebs.net.
Naast de meer gebruikeLlke zazen avonden

en citysesshins (die een weekeinde duren), valt
vooral de mogelijkheid op om het boogschieten
te beoefenen.
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Maha Karuna Ch'an is een samenwerkingsverband

vaa zdt twintig zengroepen in Vlaanderen

en Nederland. Het wordt geleid door Ton
Lathouwers.

Raoul Destr€e geeft onder de naam Zentijd (zie

hxp:/ /www.zentijd.nl) zencursussen aan particu-

lieren en bedrijven. De aanpak ran Raoul Destr€e

kenmerk zich door zijn laagdrempeligheid.

Raoul heeft cursus gegeven aan Rijkswaterstaat,

de politie en de Algemene Inlichtingen en

Veiligheidsdienst. Je kunt bij Zentijd op sesshin

in een klooster (onder andere in Affigem, Belgid)

of een week naar de Pyreneedn ofhet Canarisch

eiland La Gomera.

De website is zeer uitgebreid en toch eenvoudig

te navigeren. Zo kun je van de agenda

(onderverdeeld in vaste agenda, zendagen,

sesshins, lezingen en allerlei) doorklikken naar de

groep die een activiteit ve{zotgl Er verschijnen

daarbij adresgegevens' een landkaartje en een

.o.rtritp"rtoot . Verder is er een zenwoordenlijst,
pagi na's met toespraken, en verwijzingen naar

aan zeo verwafrte tentoonstellingen.



Op pagina http : / /www.zenajd.nl,/wsnC953.html
kun je verwijzingen vinden naar fotot en video!
van 

-de Japanse tuin in Clingendaei (Den Haag).
In deze schitterende tuin, die slechts zes wekin
per jaar voor het publiek geopend is, heeft Raoul
meditatiesessies gehouden.

Bij Audible (http://www.au&ble.com) kun
je tegen betaling boeken in gesproken vorm
beluisteren.

Vaak gaat het om ingekorte versies. Zo beslaat de
3 uur durende versie van Zen Mind Beginnerh
Mind van Shunryu Suzuki zo'n twee deide van
het boek. Bijzonder aan dit gesproken boek is dat
het gaat om op schrift gestelde toespraken die
vervolgens weer zijn uitgesproken.

In een aantal gevallen leest de auteur ons zelf
1o"! 1"4! Lama Surya Das in Awakening the
BuddhaWithin.

Audible heeft een groot boekenaanbod,
waaronder zo'n rjo titels op het gebied
van Oosterse godsdiensten. Het geeft le de
mogelijkheid om Practicing the Power of No*
van Eckhart Tolle of The Teaching s of Zen
Master Dogen te beluisteren terwijl ji strijkt of
auto rijdt.

Je kunt de audiobestanden in verschillende
formaten downloaden en via de computer
beluisteren, op een audio-cd branden of via een
moderne audio-geheugenspeler afspelen.

Ruud Waij
( ze n u ij o a@ra a ij. c a rn)



ATTeDAAGsB VnAGEN ovER ZeN:

AnTHUR DE GevoRDERDE
We zijn in &t verhaal getuige van de

ontwi}rkeling van Arthur. Hij treedt in twee

gedaantes op, als beginnende zenstudent en als

gevorderde. [n beiile hoedanigheden worstelt
hij met vragen over zelo, het boeddhisme en

over toepassing wn beide in zijn dagelijks
leven. In de tegelmatige gesprekken met zijn
meest€r legt hij hem zijn wagen voor. De
wagen en antwoorden zijn hier gerubriceerd
naar thema, In het lentenummer stond het
eerste deel: Arthur de beginner. In dit nummer
het tweede deel. Lees maar.

Nog steeds: het zitteln zelf
Arthur: Meester nu ih al een paar jaar zen beoefen,

oraag ik me nog steeds af: hoe ttaah en hoe lang tnoet

ik zitten?
Meester: 'Wat denk je er zelf van? Ik kan je
zeggeni er is geen verschil fitssen zen voor
beginners en zen voor gevorderden. Ga iedere

keer zitten alsof het de eerste keer is; dat houdt
het fris en uitdagend.'
Arthltrr Ja lneester, maar de laatste tijd han ik me

moeilijk onts?annen tijdens het zitten. Wat knn ifr.

daar aan doen?

Meester: 'Zen is een heel lijfelijke bezigheid. Als
je wel denk en piekert, slaat zich dat als spanning

en blokkades in je lijf op. Beoefen daarom, naast

je meditatie, een ontspanningstechniek zoals

yoga, t'aa chi enlof massage. Trouwens een flinke
wandeling offietstocht ofin de tuin werken doen

ook wonderen. A1s je maar in je lijf komt.'
Arthur: Dan nog iets: ik moet vaak denken aan

rsat Dogen zei: 'Het boeddbisme bestuderen is jezelf
bestuderen'. Welnu ak ik op m'n kussen zit, hijA ik
oaak haar binnen'. Ik zit mezelf te obsffrteren. Is
dat de bedoeli.ng?

Meester: 'Nee! Zelfkennis, zoals inzicht in
je weerstandenr groeit vanzelf. Maak er geen

oefening van. Als je jezelf gaat zitten observeren

ben je dualistisch bezig, je brengt een scheiding

aan tussen dat wat er is en datgene dat je voor
"jezelf" mnziet Maar er is geen "jezelf". Daarom
kun je beter in plaats van "ik ben onrustig, boos

of blij" denken: "er is onrust, boosheid, blijheid",
enzovoorts. Door dat tegenjezelfte zeggen erken
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je het gevoel wel, maar je verbindt het niet met je

zogenaamde "ik".'
Arth:or; D us ze lfu erge te I h e id?

Meester: 'Precies! Dat is ook wat Dogen zei:

Jezelf bestuderen is jezelf vergete ry iezelf-
vergeten is vervuld worden door de werkelijLheid

zoals die is".'
Arthur: Maar ak ih zit te dagdromen, loop iA toth

voor die werkeliikheid weg?

Meester: 'Nee, dagdromen hoort bij de

werkelij kheid van dat ogenblik.'

Ook nog steeds: zen en mijn dagelijla leven
Arthur: Meester, je bebt ttroeger verteld dat ik zen

in m'n dagelijks leoen knn toe?assen door alles toe

te laten uat er is en door je o7)er te geven aan bet

Ie{en zoah dat komt. Maat is dat niet een ?assie e

levenshouding?
Meester: 'Nee, dat zou een eenzijdige uitleg van

"overgave" zijn. Het is ook: doen wat er gedaan

moet worden. Het leven vraagt om overgave

want het is altijd groter dan jijzelf maar het

waagt ook om keuzen te maken' het leven actief

vorm te geven en daarbij alert te zijn op wat de

omstandigheden wagen en mogelijk maken. Dat
is ook zelfuergetelheid.'

Verlichting
Arthur: Ik las onlangs (Ifutartaalblad Boeddhisrne,

uinter 2003, ?.6) dat verlicbting neurologisch

meetbadr is. Is dat zo?

Meester: 'Dat betwijfel ik, want er zijn veel stadia

en graden van verlichting. M aar, verlichting heeft
in ieder geval we1 een biologische basis. Het is

een bewuitzijnstoestand die aantoonbaar is in de

hersens. Maar met die kennis kun je niet zo vee1.

Laat het theoretiseren muar aan de geleerden

over en concentreer je op je eigen vedichting.'
Arthur: Maar oerlichting lijkt zo xer u:eg. Moet ik

er otel naar stregen?

Meester: 'Jr. zeket! Blijf streven en na een tijdje
zul je ontdekken dat je je nergens zorgen over

hoeft te maken.'
Arthur: Hoe weet je dan of en ttanneer je verlicht
bent?
Meester: 'Dat w66t je! Alleen, ga het niet met



je verstand zitten te benoemen. Probeer je
dat wel, dan ben je dualistisch bezig en ga je
er etiketten opplakken zoals goed of siecht
en groot of klein. Soms heb je "glimpses" van
een zodanige zelfuergetelheid dat je van een
zgn. kensho-ervaring kunt spreken, een korte
verlichtingservaring die je je soms pas achteraf
bewust wordt. Je mag daar best blij mee zijn,
maar hecht er niet aan en ga onbekommerd Ln
doelloos strevend verder met je oefening.'
Arthur: Kun je ooit in een bljvende ;tuat va?t
odichting geraken?

Meester: lVerschiliende zenscholen en meesters
onderling hebben daar verschillende opvattingen
over. Ikzelf houd het er op dat verlichting niet
af te dwingen is, onmiddellijk en compleet is
zod,at er geen onderscheid makend "ik' meer is.
En verder dat die bewustzijnstoestand zich kan
blijven herhalen en intenser kan worden tot je
"ik" volledig is uitgedoofcl. Dat kan, maar ho#
niet Het is een levenslang proces. Blijf streven,
je kunt het!'

Is zen wel boeddhisme?
Arthtr: Meester, bij zen leren zoe ons te onts?annen
en te concentreren om zodoende ddn te kunnen zijn
net dat wat er gaande is. Dat is tocls meer een
methode van stressnwnagement dan een religie wat
bet boeddhisme toch is?
Meester: 'Dat lijkt op het eersre gezicht zo,
maar beschouw ontspanning en concentratie als
stappen in een proces dat gericht is op ver.lichting.
Wij spraken veel over zilfuergetelheid. WehI,
het is het boeddhisme dat ons de weg wijst naar
de uitdoving van het idee van een afzondeililk,,ip
en naar het inzicht in de universaliteit van lijden
en de vergankelij!.heid van alles. Ontspanning
en concentratie, zeg m ar meditatie, zijn de
belangrijkste hulpmiddelen om je die drie
wijsheden van het boeddhisme eigen te maken.
Ontspanning helderheid en conientratie zijn
daarbij welkome bijproducten.

Is zen een vorm van psychotherapie!
Arthur: IA zit oeel te pieheren, aoi me opgejaagd,
stbuldig en deqressief Mijn buisarts util me naar ien
psychotherapeut veruijzen; maar als ik trouut zen
doe, gaat het tocli ook o,r.,er?

Meester: 'Dat is nog maar de vraag. Zen is geen
psychotherapie. Psychotherapie streeft -naar

genezing van het egor terwijl het in zen gaat om

het opgwen van het idee van een afzonderlijk
ego. Zen kan je wel helpen je problemen onder
ogen te iten, ze niet te onderdrukken maar toe
te laten en los te laten. Maar als die neurotische
verschijnselen blijven opspelen kun je beter naar
een psychiater ofpsychotherapeut gaan. Want zen
bedoelt het algemeen voorkomende Iijden op te
heffen waar ieder mens mee te maken heeft, ook
de gezonde dus. Voor het specifieke, neurotische
lijden is er de deskundige hulpverlener. Dus, zoek
hulp en blijf intussen mediteren.'

Eoert Dehfrer

Verantwoording
Dit artikel is in de eerste plaats een wucht van mijn
vijfentwintigiarige erv-aring met het zenboeddhisme. Ik
weet me daarbij vooral geholpen en geihspireerd door mijn
zenleraar Nico Tydeman. Hij heeft tevens het concept vafl
dit artikel becommentarieerd. Ook gespreldcen met mijn
zenmeester Genpo Roshi en metJiun Hogen Roshi hebben
mijn inzicht versterkt. Ik ben hen daarvoor erkentelijL Ten
slotte heb ik geput uit de volgende literatuur:
B. Claessens. Degeesr aan zzn in bet We$ez. In: Bres, zo6
(februari/maart zoor), 85-94
E. Conze. I{et Boeddbisza. Utrecht/Antwerpen, Het
Specm.rm NV, r97o
E.Deld<et Goed nieuus tnor barbmen. Bloeikansen en
belemmeringen wor zen ifl bet W:ten In: Kwartaalblad
Boeddhisme, lente zooz, z4-3t
Dogen. Moon in a Deudmp. E,d,.by Kazraki Tanahashi. San
Fransisco, Nonh Point Press, r9B5
D.G.Menel 24/7 Dbarma, Boston etc, Journey Editions,
20oI
N. ldeman. Zitxn; de ?raAtijk van zez. Amsterdam,



MecsETH: oDE AAN Zr,N

Een grote lege parkewloer. Achteraan een klok,
opgehangen als een temPelbel. Vooraan, op de

plaats van het altaar, een aambeeld met een

zs,tmrd. Vier figuren in het wit zitten op de

grond, de rug naar het publiek, de benen gekruist.

Een tijdlang gebeurt er niets.
Luc Perceval, Vlaanderens grootste regisseur,

zet Shakespeare s Ma&eth op de planken van de

Antwerpse Bourlaschouwburg.
Wat de critici blijkbaar niet weten is dat hij
een toegewijd beoefenaar van Zen is. Tussen de

bedrijven door vindt hij de weg naar Salt Lake, de

Tiltenberg en de zendo van Dana in Antwerpen'
Hij doet in zijn regie geen enkele moeite om zijn
Zen achtergrond te verbergen. De verwijzingen
zijn legio. Soldaten in aikidoachtige pakken,

Lady Macbeth in een schitterende Japanse
kimono. Het blijft niet bij het uiterlijke. Met
&ie bedrijven en twee pauzes, krijgt het stuk een

bekende stnrctuur: zitten, lopen, ziften, lopen,
zitten, De opbouw van de spanning gebeurt in
soms lange stilzrvijgende confrontaties.
De vorm die Luc Perceval het stuk geeft doet
mij Shakespeare smaken als eer. Zet auteur. Hij
maakt mij tot stille en meedogende getuige van

menselijke verblinding. Onwillekeurig galmt
beginningless greed, anger and ignorance... nou f

atone for it all door mijn hoofd. De onafwendbare

sequentie van geweld dat steeds weer nieuw

geweld noodzaakt om tenslofte af te stevenen

op een totale vernietiging. Geer. atonement in dit
stuk. 'Deze Macbeth is z',vart, alleen maar zwart,

zonder €,€n lichtpuntje', schrijft een criticus. Het
klopt niet echt. Ook in hun monsterlijkheid

blijven Macbeth en zijn Lady Macbeth mensen.

Hoe ze ook aan hun mense.lijkheid proberen te

ontsnappen, ze kunnen er niet mee leven. Het
bloed, de macht, de vernietiging maakt hen ziek.

Ze gaan eraan kapot. Ze wetet geen uitweg.

Avidya. De grote illusie. De grote mislukking. Zo
gaz;o ze,zoals a)le tirannen in de geschiedenis, ten

onder ats verachte mislukkelingen. Ondertussen

staat de volgende klaar om de illusie over te
nemen. Er zal geen einde komen aan het lijden'
The dharma is rarely encountered... klinkt het

die nacht nog door mijn hoofiC, als ik de slaap

probeer te tten. Dan is er enkel nog ruimte
voor mededogen en dankbaarheid.

Edel Maex
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BBwscING? SuTzITTEN!

Het thema van het vorige nummef was 'Zen en

beweging', Hier volgt een nagekomen bericht.

Mijn zenweg is eigenlijk begonnen met Tai Chi.
Ik hield van dans en had allerlei soorten dans

gedaan, wilde eens iets nieuws. Tai Chi leek

me ook een soort dans, ik had het wel eens op

televisie gezien, dus waarom niet geprobeerd.

Ik ging naar een mooie zolderverdieping aan

de Amsterdamse Spuistraat en trof daar een

Chinese leraar die ons liet staan, terwijl we op

onze in- en uitademing onze armen naar boven

en naar beneden moesten laten drijven. Na een

tijdje moest ik even zrften, ut intens was de

ervaring van al dat bewuste geadem. Hij had het
over energie, en dat iedereen zijn eigen proces

had en dat er geen goed of fout was. AI deze

dingen waren volkomen nieuw voor mij.
Daama leerden we ook nog lopen, maar het

belangrijkste was toch wel het 'aandachtig

aarwezigzijri. Ik leerde dat ik stil kon staan en

ervaren dat alles in beweging was. Dat stil staan

niet stram ofstijfstaan betekende maar te ervaren

hoe alles in je in de verticale energie (zoals de

leraar het noemde) mee beweegt. Hij legde ook
veel nadruk op dit ervaren in je dagelijkse bestaan

en daardoor werd wat begon als een exotische

danscursus een transformerend proces.

Toen mijn leraar naar de VS vertrok ging ik alle

Tai Chi scholen langs, maar vond vooral veel

gepraat, Chinese muziekjes terwijl we allemaal

eefl z\$arte broek met een wit T-shirt aan

moesten om zo authentiek mogelijk te lijken, de

vechtsportv-arianten, veel vorm en techniek en

weinig meditatieve aspecten.

Pas toen ik in een introductiecursus zenmeditatie

terechtkwam (dan in godsnaam dat maar eens

proberen...) vond ik hetzelftle gevoel tenrg, een

gevoel van thuiskomenrvan verademing, van 'alles

is wel ok6'. Maar dat nam niet weg dat ik ook met
zitten weer in aanraking kwam met mijn verzet

tegen stil zitten en niet bewegen. Het bleek veel

moeilijker om mijn geest te concentreren zonder

de beweging van de Tai Chi oefeningen, en ik
had ook veel verzet tegen de vorm, waarom

moet het allemaal zo strak, het leek zo sfieng,
we z ten zelfs met ons gezicht naar de muur!
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Met stilzitten bemerkte ik na een tijdje dat ik me

krampachtig stijf hield, bang om te bewegen. En
natuurlijk kwamen daar de krampen en pijntjes,

de kriebels en de angsten. Tot ik het los kon laten

en opeens weer in die verticale energie was, die

ik zo goed kende. En ik was niet alleen in die

verticale energie, alles en iedereen was er in.
Als ik mij concentreer op stilte en onbeweeg
lijkheid, is er chaos en onrust. Als ik mij con-

.irrtr"". op leven en beweging, is er rust en stilte.
Dat is zo'n beetje mijn conclusie.

In januari liep ik tijdens de Ameland Big Mind
Seishin op het strand met een zogenaamde'non-
grasping/ non-abiding mind'een bewustzij nsstaat

die ons leert om niets vast te houden. Ik had een

sterke ervaring van vergankelijkheid: niets is

blijvend, alles verandedijk. Ik liep en oPeens

hoorde ik mijzelf hardop z;eggerr:'Shit! Wat
jammer dat ik niet nog een week ka:r blijven om

dit resultaat te consolideren!'Zie hier de behoefte

van mijn ego aan onveranderlijkheid, aan niet-
beweging. Toen glimlachte ik om mijn kleine

egogeest.

Annetje Brunner
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KOUNE RILLINGEN IN

LUcBNT DaxSTHEATER

Het Noh-theatergezelschap Kanze Ryu Noh-
no-Kai uitTolcio zette op 12 april in het Lucent
Danstlreater een betov€rende Yrouwe Aoi (Aoi
No Ue) neer. De thema's waren liefde, ontrouw'
haat, loarade geesten €n m€d€dogen.

Japandeskundige en vertaler van het stuk Arnoud
Rauws gaf voor het optreden uideg over de

geschiedenis en de kenmerken van het Noh-
theater. De geschiedenis van Noh gaat terug
tot de Japanse middeleeuwen. Wist u dat het
oorspronkelijk om sketches ging van hoogstens

een half uur? Maar een Noh-voorstelling duurt
nu toch al gauw een uu r. Ze werden opgevoerd in
de buitenlucht, tijdens kermissen bijvoorbeeld en

de spelers waren vaak verbonden aan een tempel.
Aanvankelijk had deze theatervorm weinig
aarzietr, totdat het geliefd werd aan het hof
van de Shogun. Hierdoor kreeg het zijn huidige
geritualiseerde vorm, waarbij vooral de traagheid
van de bewegingen opvalt.

Kinhin
Een Noh-gezelschap bestaat uitsluitend uit
maruren, die traditioneel ook de wouwenrollen
voor hun rekening nemen. Bemllige wouwen,
maar m6t handen als kolenschoppen en eetr

mannensteml Noh is drama 6n muziek tegelijk,
vocaal zowel als instrumentaal. De instrumenten:
een handdrum, kniedrum, taikodrum en fluit.
Het ogenschijnlijk mechanische, maar zeker

niet houterige kinhinachtige schuifelen en de

wisselwerking van koorzang, gesproken tekst,

de rauwe kreten ran de trommelaars om het
ritme aan te geven en muziek zel-f, zorgden voor
een bovennatuudijke sfeer. De schelle fluit deed

me denken aan het gekrijs van roofvogels en

bezorgde me koude rillingen.

Bij Noh zijn podium en decor gewoontegetmuw
sober, maar er wordt veel gewerkt met symboliek
en verwijzingen. Dus geen demon (in dit geval

de geest van vrouwe Rokujo) die een beschadigd
rijtuig torst, maar een &e voorover gebogen fiaag
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het toneel afschuifelt. De weinige attributen
op het podium moeten ervoor zorgen dat de

gemaskerde spelers zich kunnen ori€nteren.

Op het Noh:toneel ook geen haveloos geklede

vissers of houthakkers, d^t z.ou immers een

belediging zijn voor het hooggeboren publiek
De kostuums zijn prachtig en de maskers hebben

veel zeggingskracht.

De voorstelling was voorzien van boventiteling in
het Nedeilands. Mij viel de dichter$ke taal op,

vol boeddhistische symbol-iek en verwijzingen,
en dat is niet toevallig. De thematiek van Noh
is immers ge6nt op het boeddhisme. 'Zo zou een

?ersoon, zelfs na zijn dood, gem geestelijAe betnliding
vinden als hij zich niet uteet te bewf den oan aardse

emoties zoak begeerte, haat en jaloezie.'r Het plot
is aan de magere kant, maar ook dat is tfPerend
voor Noh, heb ik van Arnoud Rauws begrepen.

Weinig verwikkelingen op het toneel, maar des

te meer in de geest van de hoofdpersonen, in
dit geval wouwe Rokujo en wouwe Aoi, haar

slachtofer.

Haat
Het toneelstuk bestaat uit drie scdnes en is
gebaseerd op een klassieke, ehU.e eeuwse roman

van Murasaki Shikibu, zoals vaker het geval bij
deze vorm van theater. De twaalf arige prins Genji
is voorbestemd om met de ministersdochter Aoi
te trouwen. Als hij zestien is, wordt hij verliefd
op de veel oudere prinses Rokujo. Maar ook haar

bedriegt hij. Hij verleidt de beeldschone wouwe
Yugao. Als hij met haar de nacht doorbrengt in
een redaten huis, verschijnt in hun slaap een

vrouwelijke geest aan hun bed. Zij beschuldigt
de prins van ontrouw en voert vrouwe Yugao

weg. De volgende ochtend wordt zij getroffen
door de kwade geest va.n wouwe Rokujo dood
aangetroffen. Hlerna legt de prins het bij met zijtr
vrouw Aoi, maar hij blijft wouwe Rokujo zien.

Bij een plechtige parade rijden de koetsen van

Aoi en Rokujo elkaar in de wielen en het rijtuig
van Rokujo raakt beschadigd. Yernederd moet
zij toezien hoe Aoi haar tocht triomfantelijk



voortzet. Vrouwe Aoi wordt ernstig ziek en hier
begint de voorstelling.

In scdne r wordt een rood gebloemde kimono aan
de voorkant van het toneel gelegd, als symbool
voor de doodzieke zwangere vrouwe Aoi. De
hofdienaar legt uit dat de wouw van prins Genji
ziek is, bezeten door een kwade geest.

De sjamaan Teuhi wordt in scdne 2 ontboden
om uit te zoeken wie de kwelgeest is. Dan
verschijnt de geestverschijning van Rokujo.
Ztl beHaagt zich over haar lot. Ze herinnirt
zich de vernedering van het rijtuigincident en
begint uitzinnig van haat en jal oezie op het zieke
lichaam vanAoi in te slaan. De sjamaan probeert
de duivel te verdrijven.

In scdne 3 beseft de hofdienaar dat de toestand
van Aoi verslechtert en roept de hulp in van

de boeddhistische bergpriester Yokawa, die
in retraite is. Hij voldoet aan het verzoek. De
duivelse demon valt Aoi weer aan en na een
verbeten strijd weet de bergpriester de duivel uit
te drijven. 'Bevrijd oan aardse oerlangens bereikt
zij de Boeddlistische staat der eeuuige werlassing.
Maar wie is nu van jaloezie bevrijd, Rohujo qf,..
Lady Aoi No Ue?'2

'Waarom', zo zuTt u zich vertwijfeld afvragen,
'waarom ging vrouwe Rokujo niet gewoon op
een kussentje zitten?' Had gekund, maar dat is
het bekijken niet waard en ik ben blij roe: anders
had ik deze voorstelling moeten missenl

Kees Moerbeek

1' 2 Programmafolder Wereldmuziektheaterfestival
www.wmd.nl

Houtcn masker voor het Noh-toneel.




