


Lumtini
A]lan Hunt Badiner bezocht Lumbini
in Nepal waar de historischc Boeddha
is geboren en schreefer een artikel over
in Tiicycle (spring 2004). Al voor de
mosliminvasie van India in de 6de eeuw,
was hct een belangrijke bedevaartplaats,
maar het raakte in vergetelheid. Tot in
1896, toen een Duitse archeoloog er
een half ingegraven pilaar uit de derde
eeuw ontdekle. De pilaar met inscriptie,
die verwijst naar de geboorteplaats van
de Boeddha, is opgericht door koning
Asoka, schrijft Badiner in zijn artikel
Where it al1 began. Hct plaatsje lag
in een achtergebleven, moerasachtig
gebied. In 1976 riep U Thant, de
secretaris-generaal van de Verenigde
Naties, de locatie uit tot wedespark en
internationaal boeddhistisch monument.
Rond de pilaar was ee n hefige tuin
met tcmpel gepland. Ook zijn er in de
nabijheid kloosters opgericht. Ondanla
giften van miljoenen Boeddhisten
werd nog geen twintig proceflt van het
masterplan van de Japanse architect
Kenzo Tange gerealiseerd. Desondanks
maken de tuin en de kloosters nu een
grote periode van bloei door. Het
historische Kapilavastu, waar Siddartha
29 jaar leefde, zott op 20 kilometer
afstand van Lumbini Liggen, meldt de
schrijver verderop in i1n artikel. Zowel
India als Nepal claimen Kapivalastu als
hun grondgebied, maar kort geleden
ontdekten Engelse archeologen dat
het waarschijnlijk het Nepalese plaatsje
Tilaurakot is. Het ligt op 27 kilometer
van Lumbini.

Bush-BashingBuddhist
Het herfstnummer 2004 van
hetzelfde Tricycle, The Buddhist
Review, is ter gelegenheid van de
presidentsverkiezingen in de VS gewijd
aan The Practice of Citizenship. De
hootdredacteur gaat daarmee tegen de
stroom tr, want hij voorziet zoals bij
eerdere gelegenheden massale reacties
van lezers: boeddhisten houden niet

van politiek. Maar, verklaart hij:
waarom zouden wij de gelegenheid niet
aangrijpen om ook dit aspect van hct
leven in het Westen met wijsheid en
mededogen te benaderen? Het levert
boeiende artikelen op, waaronder enkele
zeer gedngageerde. Wes Nisker adviseert
bijvoorbeeld in Confessions of a Bush-
Bashing Buddhist de lezers om niet op
Bush te stemmen, omdat deze vrijwel
alle precepts met voeten treedt, behalve
misschien die over seksueel wangedrag.
Daar was Clinton beter in.

Infi a's achtste wereldwonder
In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
za1 het grootste Boedhabeeld ter wereld
verrijzen. De culrurele autoriteiten van
India hebben het dorp Kushinagar
aangewezcn als bouwlocatie voor 'het
achtste wereldwonder', dat drie keer zo
groot moet worden als het Amerikaanse
wijheidsbeeid. Het Boeddha-Maytrea
complex wordt 152 meter hoog, en zal
over vijfjaar klaar zijn. (De Voilsl:rant,
14 juli 2004)

Kort&Goed Zen
Ben Claessens, die ook regelmatig
in de Lotuwijver schrijft, heeft een
zeer hutdzaam basisboekje over zen
geschreven.In 126 paginaatjes (het boek
kan zo in de binnenzak) zet hij uiteen
wat je al &e wienden en familieleden
die nooit durfden wagcn naar jouw zen
zou willen zeggen als ze dat onverhoopt
toch deden. De hoofclsrukken:
kennismaking met zen (een waanzinnig
verlangen), historie, de leer van de
boeddha, de praktijk van zentraining,
een u/eg van groot vertrouwen,
belemmeringen, zen in het westen. Plus
een verklarcnde woordenlijst, adressen
en een biblir.rgrafie.
(8. Claessens, Zen, Utrecht/Antwerpen,
Servire,2004; ISBN 90 215 ,+435 0)



RuDAcrroNEEL
Het thema van deze Lotusvijver is reizen. Ook in
reizen zit zer,letterlijk cn figuuriijlc Dat blijkt ',vel uit
de volgende bijdragen.

Onze speciale correspondent doct verslag van haar

ingrijpendc reis naar het Japan van Hojo-san, een

broer van Maezumi Roshi. Hojo-san staat op het
voorblad, afgebeeld bij Monks Hel1. Helaas was er

geen foto uit een karaokebar beschikbaar.

Een eenvoudige reis binnen Europa kan al leiden
tot diepgaande ervaringen var loslaten. Dat begint
al in het vliegtuig, schrijft een anderg verslaggever.

'Captain and crew wish you a pleasant shift!'
Een reis naar Vimoutiers levert onder veel ontroering
een nieuwe Sensci op. 'This is a sobbing lineage,'

snottert Roshi.
'Was ik maar de Waddenzee, dan kon ik uiwloeien
als de Boeddha', verzucht een sesshinganger die in
Uirhuizen sruitte op innerlijke rotspartijen.
Zenz,onderzen gaat over Dc Kleine Prins, een

interplanetaire krullenbol met gouden lokken. Een

mooi verhaal voor het kind in ons allemaal!

De Lotusvijve r houdt zich regelmatig bezig met
sociaal geengageerd boeddhisme. Soto zenpricster en

oud-ditecteur van de Buddhist Peace Feliowship Alan

Senauke spoort ons daarbij aan:'Please bring peace

atd ztzer mind right into the middle of our messy,

grieviag, wondrous world. Watch y'our step.'Over het

boek Not Turning Away, waaruit het citaat afkomstig

is de volgende keer meer. Hierbij past ook een stuk

over aids in Thailand, doodsoorzaak nummer 66n in
dit boeddhistische tocristenparadijs.

Daarnaast jt er de vaste rubrieken Daar zit ik mee,

Links en Rechts en LeZen. Goede wijn behoeft geen

krans. Let op de mini-zentuin, nu verkrijgbaar in luxe

uiwoering.
Enwe he6ben een uitgebreide bespreking van hetboek
Na het feest komt de afi,vas van Jack Kornfield, dat al

eerder in de Lotuwijver aan de orde was. Ditmaal
staat de bespreking in het teken r,an de verhouding

tussen meesters en leedingen, een thema waaraan wij
de komende tijd meer aandacht willen besteden.

Wel bekome u ons kikkerbad, en kwaak gcrust mee.

h" De kwootvan het kwartaal d



JaraN: vERwoNDERTNG,

BEWONDERI NG, VERWARRI NG,

ONTROERING

Na twee en een halve week Japan stapt:-ik afgelopen juli met een nuchter gevoel het vliegtuig uit.
Ik had een geweldige tijd gehad, gevuld meirijk" irr-rlruLk"o en 

"ro'arirrgJn. 
Maar ik hJ<l m-ezelf

I""gpt:T:" "n 
weer teruggenomen, en kon zo weer in mijn'oude Hollandse bestaarJ stappen.

Dacht ik. Na een paar dagen begon ik te voelen hoe diepJalan wortel in me had geschotei.'

In september 2003 werd Tenkei Sensei in Zen River
gewijd tot abt, tijdens een Shinsanshiki-plechtigheid.
Voor die gelegenheid kwamen er een aantal Japanners
over, met als speciale gast Hojo-san. Hojo-san is
een broer van Maezumi Roshi, en goede vriend van
Tenkei Sensei en zijn vrouw Tammy. De vriendschap
blijkt een vruchtbare basis voor zen-connecties fussen
Japan en Nederland. Zo woonden Tenkei Sensei en
Tammy in 2000 een half jaar in de tempel van Hojo-
san, en voerde Hojo-san in september Z00l de Eye-
Opening Ceremony uit op het prachtige boeddhabeeld
dat hij eerder aan Zen fuver geschonlen had.
Tijdens de Shinsanshibi had ik de eer Jisha te zijn
van Hojo-san, en bij die gelegenheid hadden ook wij
vriendschap gesloten. Nu had hij me uitgenodigd om
naar Japan te komen.

Na een eerste kort bezoek aan Japan, afgelopen
november, leek het me nu mooi om wat linger te
gaan, om zo ook zijn tempelleven wat intensiever
mee te maken. Hojo-san heeft een fraaie tempel
in Tokio, Kirigayaji, die hij het afgelopen jaar
nieuw heeft laren bouwen op de plek izn zijn
oude tempel. Het is een gastvrij trefpunt van
vele Japanners in buitenlanders. Dagelijks werkt
er een levendige staf van oudere wouwen en
jonge monniken, die onder leiding van Hojo-
san zorgen voor de goede afwikkeling van de
memorial- en funeralservices die er plaatsvinden.
Er hangt een geweldige, warme sfeer, en ik voelde
me meer dan welkom.

Cultuur en natuur
Hojo-san bleek een prachtig programma te
hebben ontwikkeld.
In een paar weken tijd nam hij me
de meest uiteenlopende hoeken en
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mee naar
lagen van

de Japanse cultuur. Van tempelceremonieEn- en
feestjes tot ongerepte natuur, van Kabuki tot
karaoke, van de noordelijk gelegen Matsushima-
baai via Tokio en Nagoya tot het meest westelijke
eiland van Japan, Kyrshu. Natuurlijk bezochten
we ook het graf van Maezumi Roshi, vlak bij de
andere tempel van Hojo-san (Fujidera), die zich
vlak bij de Fuji-mountain bevindt. We reisden
per trein, per taxi, zelfs (heel even) op een paard.
FIet was een groot bad in het hart van de Japanse
cultuur, en graag dompelde ik me er in ondir.
Af en toe bekroop me het gevoel dat ik lin een
vorig leven Japanner moet zijn geweest. Ik voelde
me er zo in thuis! Tegelijk troffen me vele beelden
en situaties die me vertelden dat het wel degelijk
een heel andere cultuur is. Zoveel ver6jning en
rijke eenvoud, die zich tot in de kleinste details
lijken uit te strekken. Maar ook een cultuur van
grote contmsten, en van 'achter de schermen.'

Kyushu is bijna ner zo groot als Nederland. We
trokken er vier dagen doorheen.
De natuur wordt vooral bepaald door vulkanische
bergen. Sommigen alleen bedekt met gras, met
hooggelegen kratermeertjes in een schrale,
desolate wereld. Anderen weelderig begroeid
met bossen: In het hart van Kyushu strekt zich
de grootste vulkanische krater ter wereld uit,
Mount Aso, met een doorsnede van maar liefst
120 kilometer. Hojo-san vroeg zich enthousiast
af wrt ddt voor een explosie gegeven moet
hebben. In &e krater hebben zich weer bergen
gevormd, en op een daarvan bezochten we ien
oud tempelcomplex dat gekoesterd wordt als
een heiJige plek. Het was een oase van diepe
rust, waar het vele mos de tijd leek af te dekken.



We zrarierven van de ene naar de andere houten
tempel via uitgesleten, uit de rots gehouwen
trapper. De hete, vochtige lucht was rwlnger
van het geiuid van duizenden krekels, dat vanuit
de bomen oorverdovend aanzrarol en weer afnam.

De stilte werd er alleen maar mee benadrukt.

Balsem voor de zie1.

Monk's Hell en Nagasaki
Kl,ushu is ook beroemd vanwege haar vele

hete bronnen. Mijn favoriet wx Monk\ Hell,
een wonderlijke plek voi broeierig borrelende,

modderige bronnetjes. Her en der zaten

versteende monniken voor eeuwig te mediteren,

met warrige kapsels en bedekt met grote stenen

kikkers.

We zagen een boom van 3000 jaar oud, net
buiten een piepklein gammel dorpje. De energie

ewan was enorm. Hij deed me spontaan in tranen
uitbarsten. Zo ook sommige Boeddhabeelden,

die eeuwenoud en overweldigend mooi te vinden
ziin in afgelegen tempeltjes. We overnachtten in
hotels waar ik tussen de Japanse wouwen een bad

nam in hete bronnen, met een machtig uitzicht
op zee ofbergen. I-ichaam en geest kwamen ogen

en oren te kort, en voelden zich zeer verwend.

We bezochten ook Nagasaki, waar ik een

eerste, indruhrekkende confrontatie had met

de atoomboom die hier een Paar dagen na

Hiroshima vie1. De verwoestende kracht ervan

werkt er nog steeds door,lichamelijk en geestelijk.

Later ontmoette ik een man van wie de vader

zowel de bom in Hiroshima als in Nagasaki had

meegemaakt, en overleefd. Treurig zong de man

in een karaokebar liederen over zijn Nagasaki.

Hij droeg het duidelijk in zich mee'

Kabuki en sumo
Terug in Tokio bezochten we het Kabukitheater.

Ook dit bleek een ongelooflijke ervaring. Vooral
de oude muziek - nooit eerder gehoorde klanken,

met een diepe, haast onwereldse lading - raakte

me diep. Het is een wereld zoals ik nog nooit



heb gezien en gehoord. De vele personages, in
schitterende kostuums, vorm en eerr soort tableau
oivant.Daarbinnen wordt met een zeer expressief
stemgebruik en met vaak minieme gebaren - een
mondhoek die naar beneden gaat, ogen die in een
onbeweeglijk gezicht een geheel andere expressie
knjgen - het verhaal verteld. Ieder perionage
heeft letterlijk en figuurlijk zijn eigen positie.
Juist omdat alles zo perfect op zijn plekvalt is
de uitwerking enorm. Een kleine stembuiging
of houding van de nek blijkt dan 
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zeggingskracht te kunnen hebben.

Dat meesterlijke hanteren van het vormgebruik
lijkt overal in terug te komen. In de kunsi, maar
ook in het dagelijkse leven.
Iedere maaltijd wordt geserveerd in kleine, fraai
opgemaakte hapjes, de gebaren en stem van de
wouwen zrjn altijd rond en zacht, ogenschijnlijk
eenvoudige vertrekken (tatamimatten,
rijstpapieren wanden) hebben altijd een prachtig
accent (bloement een beschilderde rol), bij
een opengebroken weg z,v.aaut de straatwerker
wiendelijk en elegant mer zijn knuppel om de
automobilist te waarschuwen, de omroeper op
het station zingt welluidend maar bescheiden di

gegevens. Het is alsofje door 66n groot, uiterst
gedisciplineerd kunstwerk loopt.

Je ziet het ook bij het sumo-worsteler, waar we
ook al naar toegingen. Tiaree enorme dikkerds
gooien letterli.jk en figuurlijk hun gewicht in de
strijd. Maar niet nadat ze met alle gratre ta)7oze,
vastomlijnde rituelen doorlopen. In zdn tien
seconden wordt het eigenlijke gevecht beslecht.
Kracht, behendigheid, tactiek maar vooral een
enorme focus en volledige overgave in het Nu
maakt ook deze mannen tot helden in de Japanse
cultuur. Het publiek zit op kleine kussentjes,
genietend van de kunst en van meegebrachte
hapjes en drankjes, enjuicht haar helden luidkeels
toe. Ook Japanners kunnen uit hun dak gaan!

Karaolcebars
Ik kijk er raar met mijn Westerse ogen, probeer
te doorgronden wat er nu eigenlijk gebeurt, en
voel in de loop van de weken steeds vaker de
waag opkomen: wie of wat kijkt er, wie of wat
wordt er gezien.
t Avonds, na een dag vol cultuur en spiritualiteit,
troonde Hojo-san me vaak mee naar de wereld
van de karaokebars. Het ene moment liepen we
op straat, het volgende moment schoot Hojo,
san een portiek in mer daarachter een lift Een
druk op knop 3 en even later stonden we dan in
een wereld die zich daarvoor niet liet vermoeden.
Achter de muren van Tokio blijkt een enorme
wereld schuil te gaan van kleine centra waar de
Japanners zich 's avonds vermaken. Je hebt er
geen idee van als je. niet met de juiste gids op
stap bent.
De bars zijn er in alle soorten en maten. Van heel
chique, met veel glim en dure whislry, tot zeet
eenvoudig en enoffn rokerig, waar mama-san
aan het einde van de avond de rekening opmaakt
met een telraam. Naast de vrouwelijke bediening
was ik meestal de enige rrrouw. Het zijn vooral
zakenmannen die de gewoonte hebben hier
hun avonden door te brengen. Een enkele bar
wordt gerund door een (voormalige) geisha. Ze
bestaan nog wel degelijk. Hojo-san had er lol
in om me ook met deze kleur van de Japanse
cultuur in aanraking te brengen en iedere keer
krvam ik er niet onder uit om er ook te zingen. Ik
vermoed dat ik minstens dertig keer Summertime
heb gezongen, het speciale verzoeknummer van
Hojo-san.



Tokio
Zo otd als oud-Japan is, zo nieuw is het
moderne Japan. Tokio is een betonnen jungle. In
de Tweede Wereldoorlog brandden vele houten
hloizen zf, zoafs ze toen nog gebouwd werden.

Daarna, in de vijftiger en zestiger jaren, werden

de bedrijfspanden uit de grond gestampt, vaak

gewoon om een oud huis heen dat er nog stond.

Je ziet dur ook een wildernis aan gebouwen, die
zonder enig plan lijken te ziir, neergezet. Overal
iopen bovengrondse elektriciteitskabels. En dwars

door die betonnen drukte en bedrading suizen de

vele wegen, waar het altijd druk is. Ik zou er voor
geen goud durven rijden, en i.k zou zonder gids

hopeloos verdwalen. Ook het openbaar vervoer

is een avontuur op zich, voor iemand die geen

Japans spreekt enlof leest. Want bijna overal staan

de gegwens alleen in hetJapans aangegeven' Het
begint al met het kopen van een kaartje. Achter
de loketten wordt zelden Engels gesproken, dus

informatie over bijvoorbeeld vertrektijden kan je
wel vergeten. A-ls je dan met je kaartjes (i. krjgt
er altijd meer) het station induikt, stuitje op een

draaihek. Welk kaartje moet je in de machine

schuiveni En welk perron moet je hebben? Ik
had natuurlijk het geluk met Hojo-san oP staP

te zl1n, maar zelfs hij kwam er af en toe niet
uit. Maar in deze zeer goed georganiseerde

maatschappij zrlr- ov erul ambtenaren-in-uniform
te vinden, die behulpzaam maar streng vertellen
hoe het hier allemaal werkt.

Kirigayaji
Twee dagen voor mijn vertrek maakte ik een

grootse ceremonie mee in Kirigayaii. 'Z.o'rr

vijftien 'high ranli monniken en 300 gasten

ondersteunden in de dnrkkende litte de hungry

ghosts. Het was prachtig om mee te maken. Ik
herkende sommige sutra's van Zen River, maar

het klinkt hier toch heel anders. De monniken
bereiken galmende dieptes met hun stemmen,

trommels en bellen klinken oorverdovend,

alle driehonderd gasten murmelen de teksten

moeiteloos mee. Hier klinken oude, ingesleten

wortels, en dat hoorjel
Daarna was er een 'thank-you Parry', en ook

dat kunnen zel Rond de lage tafel, bedekt met

heedijke hapjes, klonken de glazen en steeds

uitbundiger stegen de liederen en speeches op.

In die wirwar van wolijkheid keek ik ontroerd
om me heen. Zoveel verschillende mensen,

zoveel vormen, en voor alles en iedereen is er in
Kirigayaji gulle, wije ruimte.

Hojo-san zeg! a^n het einde van de zeer

dynamische weken: 'Excuse me, not so much

sitting. But walking sitting, &inking sitting.. .'
En hij heeft gelijk In zijn voetsporen heb ik
al die tijd het gevoel gehad 6€n doorlopende

meditatie te genieten, niet in de gebruikelijke'
vorm, maar op duizenden andere manieren' Het
was rifk! DanJr je wel, dorno arigato gozai.masbita,

Hojo-san!

IngridAppek

PS Het plan bestaat om najaar 2005 met een ldeine groep

een reis naarJapan te maken, georganiseerd door Zen River

in nauwe samenwerking met Hojo-san. Nadere informatie

"olgt.

'ThankyoLl- party met Hojo-san finlis op de foto.



LrNrs Bru RpcHTs

Met het in gang zetten van het nieuwe culturele
seizoen, belandde ik op een site over de haiku:
http:/,/www.b aetzler.de/ poetryllexa_haiku_
def.html. Daarover valt aanmerkelijk meer
te verbtellen dan de compactheid vxt dezc,
dichworm doetvermoeden. Zo is het gebruikelijk
(maar niet noodzakelijk) om het g.di.ht op i"
bouwen uit drie regels van vijf, zeven en-vijf
lettergrepen. Dit is mede afhankelijk ran de taal
waarin ze geschreven zijn. Een Russische haiku
bevat gemiddeid rwintig lettergrepen, terwijl een
Engelse vaak korter dan zeventien lettergrepen
is.

Naast informatie over de vorm, beschrijft de
site ook \.vaaraan de inhoud moet voldoen. Een
haiku bevat vaak een woord dat het seizoen
van het jaar aanduidt. Dit kan ook indirect,
brjvoorbeeld in de vorm van het woord sjaal
(voor het winterseizoen). Daarnaast bevat een
haiku een beeld van een ervaring dat bij de lezer
weer emoties oproept. Hierifl wijkt de haiku niet
af van andere geslaagde kunsruitingen. Dit beeld
bevat ak een tegenstellingr zoals oud tegenover
nieuw of beweging tegenover stilstand. Alsof dit
alles nog niet genoeg is, bevat een haiku ook vaali
een culflrele verwijzing.

Het goede nieuws is dat haiku een dichtvorm is
waarbij de woorden niet rijmen.

Het boek Haiku World bevat een bloemlezing
van haiku's uit 45 verschillende landen (in di
originele taal en vertaald in het Engels). Het is
uitgegeven door Kodansha In ternational
(ISBN 4770020902, http://www.kodansha-
intl.com).

Het najaar is een goede tijd om te bedenken wat
je met je tuin wilt doen. Na het bekijken van de
webpaginat op http://academic.bowdoin.edu/
zer/, kijg je vanzelf irn om een zentuin aan
te leggen. De site bevat foto's van 24 beroemde
Japanse tuinen, waaronder Shusui-tei, de tuin bij
het keizerlijk paleis in Kyoto.
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Er wordt uitgebreidingegaan op de oorspro ng van
de Japanse tuin en hoe deze zich door de eeuwen
heen heeft ontwikkeld. FIet eerste Japanse boek
over het ontwerp€n van tuinen is de SaAuteiki,
geschreven in de 11'eeuw. Dit boek is in Engelse
vertaling uitgegeven bij Tirtde Publishing (ISBN
08048329 43, hrry://www.tuttlepublishing.com).

In de Sakuteiki worden verschillende elementen
beschreven die een tuin kan bevatten. De
Bowdoin site noemt er een aantal en toont er
voorbeelden van. Naast de karakteristi eke stenen
In het zand, hebben ook bloemen en bomen een
belangrijke ro1. Meer dramatisch vormgegeven
tninen hebben va:lk ,u)aterctoompjes of zelfs
wateradllen. Het water kan weer ooerbrugd
worden en de juiste verhouding van water en
land leidt tot de vorming van eilanden. Na. het
bekijken van de Bowdoin site was ik genezen van
mijn vooroordeel dat Japanse tuinen vooral uit
aangeharkte miniwoestijntjes bestaan.



Het bezoeken van een zentuin is een bijzondere
ervaring. Waarom dat zo is, is nu onderzocht,

zo meldt de BBC (http://news.bbc.co.uV\/
hltechnology/2283398.stm). Een team van de

Kyoto universiteit in Japan woeg zich af waarom

een bezoek aan de beroemde tuin van de Ryoanji
Tlmple in Kyoto zdn kalmerende invloed heeft
op de bezoekers. Na analyse van de schijnbaar

willekeurig geplaatste rotsen, kwame n zij tot
de conclusie dat de sl.rnmetrielijnen tussen de

rotsen samen de uitvsaaierende takken van een

boom vormen. In het onderbewuste zou het
bekijken van deze tuin het beeld van een boom

Als je niet de ruimte of energie hebt om een

zentuin op ware grootte aan te leggen, maak dan

een minizentuin. Op webpagina
http : //www. o fficeplayground. co m/
zengardenl.html vind je de Deluxe Zen Garden.

Deze luxe titvoering bestaat uit een rozenhouten

bak van 23 b\ 23 cm. Hij is gevuld met gezeefd

wit zand, twee keramische kraanvogels, een

houten en een bamboehark en gepolijste stenen.

De moderne ex ecutktekomthelemaal tot rust met
het bijgevoegde meditatieboek van 64 pagina's en

door patronen in het zand te harken. Voor zen is

niet me ruimte nodig dan 6dn stoeptegel!

Ruud Waij
(zenvijver@waij.com)

De tuin werd tussen de 14" en de 16'eeuw door
een onbekende ontwerper aangelegd.



Surm

Reizen. Een woord Y1* Cg.r, passend synoniem of sluitende definitie voor te geyen is. Het woord
reizen kan in zoveel betekenissen gebruilrt worden, het is zo individueel Gp"Aa, dat er geen
beginnen aan $kt.

'.;.het in aanraking komen met andere mensen,
andere werelden, schijnt mij in hoge mate een
bijdrage tot die uitbreiding van de werkelijkheid
waarin ik geloof als in het oefenmateriial tot
inzicht.'

Zo beschrijft Hella Haasse in haar
autobiografsche bundel Het dieptelood oan de
lterinneing, wat reizen voor haar betekent. Voor
mij is in deze zin een mogelijke definitie en
tevens de belofte van het begrip reizen vervat.
Ook komt in die ene zin de verwantschap tussen
reizen en zen duidelij k naar voren.
Zen heett het fichaam als voertuig; de beweging
is naar binnen. Reizen is in de eerste pLati
lichamelijk en naar buiten gericht, maar
desondanks zonder mentale component niet
goed denkbaar.

Met mijn wouw en twee opgroeiende dochters
heb ik in de afgelopen zomerv.akantie West- en
ZuidrTurkije bezocht. Drie weken in het teken
van loslaten.

Dat begon al op Schiphol, in de rij voor de
incheckbalie.
Daat tref je jezelf aan als een van die Nederlanders
die dit jaar hebben gekozen voor een vakantie in
Turkije. Na de formaliteit van het inchecken zul
je slechts worden omschreven met het nummer
van je vlucht en dat van je stoel. Je bent je
instapkaart geworden, een bedrukt stukje karton.
Openbaar vervoer blijkt wederom een uitstekend
transportmiddel tot het relatieve.
Twee rijen lotgenoten staan zichzelf, opvallend
gedisciplineerd en rustig, een klein bietje los
te laten. Met enige verbeelding zou je de sfeer
bijna kameraadschappelijk kunnen nolmen. Dat
gevoel wordt naarmate de wachnijd toeneemt
alleen maar sterker. Wonderlijk hoe fexibel
wij mensen toch eigenlijk kunnen zijn. Heilige
huisjes en principes liggen veel mindir vast dan
we denken. Er hoeft maar iets te veranderen ofwe
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gaan, a{hankelijk van de belangen of de situatie,
met twee of nog veel meer maten meten.

De Hadrianuspoort



Wat een oefening, en wat ben ik er €6n mee!

A1s we goed en wel in de lucht zijn, moet ik denken

aan Genpo Roshi die een groep deelnemers aan

het Big Mind proces uitnodigt hun stoel iets te

verzetten. Verander j e perspec tief ,' m a ke a s hift.'
Telt verplaatslng in een volgepakt

passagierMiegtuig eigenlijk ook mee a1s shift?
'Controller, may I please speak to the captain?'

'This is your captain speaking...,' gevolgd door
wat vluchtinformatie en ter afsluiting: 'Captain
and crew wish you a pleasant shift!'
Reizen, los1aten, shiften: je neemt ergens afstand

van,je ruilt iets in voor iets anders.

To shift (verplaatsen) als vertaling en synoniem
voor reizen.

Wij hebben het wat dat betreft dit jaar erg goed

getrof,en. De tamelijk ver van elkaar verwijderde
plekken waar wij op goed geluk accommodatie
hadden gehuurd, zorgden voor een wij constante
alertheid, waardoor we het perspectief steeds

opnieuw moeiteloos bijstelden. De betrokkenheid
bij de dag, bij de belofte van hef moment werd
intenser, Bolrndien nam het contrast tussen

hoofd- en bijzaken af, waardoor eenvoudige

onbenulligheden ineens'oefenmateriaal tot
inzicht' bleken te zijn.
Door het aan de zijlijn mogen observeren van

de gebruiken en gewoonten van een andere

cultuur verschuift er geleidelijk iets. Zo neem

ik me ernstig voor de bezem te halen door suffe

ingesleten gewoonten, productiever om te gaan

met mijn tijd (ook in ontspannende zin), kortom,
meer gewaar te zijn.
Te beginnen bij het joumaal van acht uurl
De verslaving aan die verdraaiing, met zijn air

van objectiviteit, heeft een ven'uilende invloed
op mijn beeld van de wereld. Ik dien daar

niemand mee.

Op vakantie geen nieuws of krant gezien en,

naar bij thuiskomst blijkt, weer niets gemist, dus:

loslaten die leugen!

Zen enTurkije. Een indrulorekkende,verrassende
combinatie. Een enorme oefenmat die, ook nu

we allang weer thuis zijn, onverminderd blijft
fascineren.
Zabutan Tirrkije.
Voor wat betreft landschap, vervoer'

accommodatie en andere faciliteiten verwijs ik
gruaig rraar de betreffende brochures verkrijgbaar
bij uw reisbureau. Wat het land echter maakt tot
wat het is, dat zijn de mensenl
In hun open, respecwolle benadering van ons'

enkele van de vele Europese toeristen, maar

nog het meest ifl de omgang met elkau, ztln zr1

modellen om de wereld te laten zien hoe het ook
kan.
Iedere observatie is onvolledig en glijdt
onvermijdelijk weg in generalisaties.

Zeker a;ls een zo uitgestrekt land als Turkije,
met zijn rijke geschiedenis en Mohammedaanse

cultuur, in een paar woorden moet worden

beoordeeld door een of andere verregende

instapkaart uit Ho1land. Maar dat mag nu

eenmaal in een persoonlijk reisverslag.

Soms, tijdens het zitten, is het of de natuur
zachtjes bezit neemt van het vertrek en me wil
laten ervaren van welke hartslag ze zich op dat

moment bedient.
Iedere keer opnieuw blijkt dat ik niet oP mijn
kussen zit maar tussen mijn oren en besef ik zls

een betrapt schooljongetje dat de natuur geen

versnelling heeft.
Iets van dat gedachteloze nanrurlijke weten, van

die vrede, zag ik onmiskenbaar in de mensen van

Turkije.

Peter de logel
Met dank aan Sok san

Zen Spirit
Irine Kyojo Ba kker

zenmeditsiie
5iervensbegeleiding
Troiningen 'Leven mei Sterven'

Stressreduciie
Workhops (0.o. 'Big Mind')

Lezirtsen

IndiY. beq?leidingltheropie

Inlichlingen en opgove:

rrlne Kyojo Bokker

050-314.0069
Annetje Brutlner

050-406.1308
www.zenspirii.nl
info@zenspirit.nl
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DB SLANG IN HET PARADIJS

Indonesi6-correspondent Step Vaessen van
de NOS was vanwege de internationale aids-
conferentie in Bangkok. Ze berichtte in het
20.00 rur en 22.00 uur NOS-Journaal van 10 juli
over de soms bikkelharde manieren waarop men
in Azi6 probeert mensen bewust te maken van de
gesel van aids, De beelden uit het aids-museum
vm de Wat Phra Baht Nam Phu-ternpel waren
schokkend. In dir museum liggen niei alleen de
uitgemergelde lichamen van een dmggebruiker,
een monnik, een huiswouw en een prostituee
'uitgestald', maar ook nog levende, terminale,
aids-patienten worden er tentoongesteld.

Fatsoensrakkerij
ln 7992 vormde Alongkot de boeddhistische
plattelandstempel Wat Phra Baht Nam Phu in
het Thaise Lopburi (120 kilometer ten noorden
van Bangkok) om tot een hospice voor 8 aids-
patidnten. Het groeide uit tor een 400 bedden
tellend ziekenhuiscomplex, maar niet zonder
weerstand van de lokale bevolking. Langs de
tempel loopt een riviertje en de boeren vreesden
dat het water besmet zou raken door het aids-
virus, waardoor zij hun producten niet meer op
de markt konden verkopen. De monnik liet zich
niet van de wijs brengen en legde uit hoe het virus
overgedragen wordt. De acceptatie van de lokale
bevolking nam ook toe omdat diverse families
in hun eigen omgeving direct geconfronteerd
werden met HIV/aids.

Thailand gaat gebukt onder allerlei misvattingen
over HIV/aids, waardoor de slachtofers
verstoten worden. Hulpverleners als Alongkot
ontfermen zich wel over hen. Uit angst de
belangen n de toeristenindustrie te schaden
heeft de Thaise overheid lange tijd geprobeerd
het probleem onder het vloerkleed te vegen en
liep hierdoor een forse achterstand op in de
strijd tegen de zieke. Elke farsoensrakkerij en
ieder pleidooi voor seksuele onthouding ten spijt,
zorgt het grote aantal zieken en de belabberde
economische situatie van het land ervoor dat
initiatieven als die van de boeddhistische monnik
grotendeels afhankelijk zijn van buitenlandse
donaties.

Aids is in Azi€ met een opmars bezig en alleen
al in Thailand is het doodsoorzaak nummer 66n.
Naar schatting zijn er een miljoen Thai besmet,
wat ruim twee procent van de bevolking is.
Kortom een nationale ramp zonder weirga
voor dit idyllische vakantieland. E6n op de 5.5
Thai is seropositief en naar verwachting is dat
over vijf jaar een op de tien. Iedere dag lopen
600 fhai het virus op en de progrrores ,iin
alarmerend. De grootste boosdoeners ziln de
seksindustrie en her gebruik van hard drugs. Of
de shocktherapie van initiatiefnemer van dJ'aids-
rempel', de boeddhistische monnik dr. Alongkot
Dilkapanayo slaagt is nog maar de waag, want
velen steken hun kop in het zand.
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Kees Moerbeek

Bron: publieksreacties@rw.nos.nl
www.aidstemple. th.org



GOnnOES EN HET TEMMEN VAN DE oS

[Ioe bestaat het dat somrnige spfuituel€ leiders misbruik maken van hun positie, en misbruikende
seksuele relaties beginnen met volgelingen, zich bedwelmen met verdovende middelen,
materialistisch, gierig of gulzig zijn? Wat betekent verlichting als mensen die kennelijk vedicht zijn
toch zo (in mijn ogen) immoreel bezig kunnen zijni

Veel sprookjes eindigen nadat de geliefden elkaar
gevonden hebben 'en ze leefden nog lang en
gelukkig'- en veel verhalen over spirituele groei
eindigen op het moment van realisatie. Maar wat
gebeurt er dan nog na die realisatie?
Zoals ieder weet die wel eens een relatie heeft
volgehouden na de eerste verliefdheid, is het
onderhouden van een goede relatie geen sinecure,
en moeten er na de eerste zoen nog heel wat
moeilijkheden worden overwonnen, Diegene die
zo prachtig was en bij wie ik altijd in de buurt
wilde zijn, met wie ik alles wou bespreken en
meemaken, met wie ik almaar wou wijen, diegene
stelt me teleur, kwetst me, valt me tegen, verveelt
me, zweet, loopt me in de weg, stelt eisen. En,
misschien prjnlijker nog, ik kwets die ander,loop
die ander voor de voeten, belemmer hem, stoot
hem van me a{, ik voel vijandigheid in mezelf
Waar iyn die liefde en mijn geliefcle gebleven?
Die liefde, die zou toch alles goed maken, we
zouden elkaar begrijpen zonder woorden, elkaar
aanvoelen, niets en niemand anders nodig hebben
dan elkaar.
In de liefde ben ik weer met beide benen op de
grond terecht gekomen, maar in de zen, geloof
ik, nog niet. Mijn opvatting over verlichting
is misschien net zo naref als die romantische
opvatting over de liefde: ik dacht dat een vedicht
mens de dingen ziet zoaTs ze zijn en zo ook zijn
eigen motieven, impulsen, verlangens - zonder
zich daar in te laten meeslepen, en daar wijs
en mild en 'verlicht' mee om kan gaan, zonder
te beschadigen. Maar ja. Misstanden doen
zich voor in (zen-)kloosters, verlichte meesters
maken misbruik van hun macht, en legitimeren
misbruik en geweld, ten behoeve vxt zichzelf
of bijvoorbeeld voor hun vaderland, zoals in de
Tweede Wereldoorlog wel gebeurde. Maar hoe
zit dat dan, hoe kan dat danl

Om antwoorden op deze wagen te vinden las ik
het boek van Ja ckKotrfieTd, Aftn The Eatary4 Tbe

Laundry. Het is vertaald in het Nederlands met
als trtel: Na hetfeest korut de afwas. Ik las het vorig
jaar en herlas het nu voor de'ze bespreking. Het is
een heedijk boek, een soort schatkist vol parabels,
anekdotes, persoonlijke getuigenissen, waarbij
het spirituele pad in kaart wordt gebracht. Er
wordt gebruik gemaakt van ervaringen van
rabbi's, swami's, lama's, yogi's, nonnen, mystici,
therapeuten. Kornfleld heeft ongeveer honderd
van hen geinterviewd en hun ewaringen
anoniem weergegeven, Dit alles gelardeerd met
verwijzingen naar andere bronnen, bijvoorbeeld
van Johannes van het Kruis. Het leest als een
trein, soms een beetje t6, waardoor het lijkt alsof
je een luchtig niemendalletje leest, en in ieder
geval ik mijzelf moest dwingen het nog met iets
meer aandacht te lezen dan een leuk tijdschrift
dat je doorbladert.



Het temmen van de os
Kornfeld volgt in het boek losjes het verhaal van
het temmen van de os. Hij begint met het zoeken
naar de os, en bespreekt mogelijke aanleidingen
om op zoek te gaan naarriets'. Dit kan zijn een
hevig lijden, het gevoel geroepen te worden, een
verlangen naar een ooit ervaren onschuld, een
bijnadoodervaring: het idee dat er iets moer
zijn om te vinden. Daarna het volgen van de
voetsporen van de os, het zoeken en vinden van,
en vervolgens je toeleggen op een spiritueel pad.
Kornfield waarschuwt voor spiritueel shoppen
(waar ik overigens nog druk doende mee ben).
Hij beschrijft hoe pijnlijk deze fase kan zijn, het
afstropen van alle lagen die je als eigen eryaart,
het leren kennen van je pijn en gehechtheid. Dan
kunnen we de os in het oog krijgen. Ook deze fase
beschrijft Kornfield als een moeizame, waarbij je
een initiatie doormaakt. Ofirel een hele trage
sudderende waarbij de waarheid langzaam inslijpt
(met excuus voor het mixen lzn mijn metaforen),
of soms ook wel een abrupte, of ceremonidle
overgang. Hier word je als het ware beproefd ofje
bereid bent/het aankunt om oog in oog te staan
met de dood, en je over te geven'aan het leven, en
je identiteit los te laten. (Ik geloofniet dat ik veel
zin heb in deze fase). Hij beschrijft dan enkele
verschillende toegangspoorten van ontwaken,
namelijk verdriet, leegte, eenheid en het eeuwige,
en laat zien hoe deze tot verlichtingservaringen
kunnen leiden.

Hier aangekomen zijn we op een derde van het
boek. De rest wordt besteed aafl het pad na de
eerste ervaringen van ontwaken. Dat het niet
voor altijd feest is, wordt ondersteund door de
hoofrlstuktitels , zoals No Enlightened Retirernent.
Hierin beschrijft Kornfield ontmoetingen met
Mara, de god van illusie en kwaad, de afirisseling
van periodes van openheid met periodes van
verkramping en angst en hoe moeilijk het is om
de ervaringen lan compassie, openheid, eenheid,
eeuwigheid te integreren in het leven van alledag.
Een intens gevoel van teleurstelling, verlatenheid
en depressie kan dan optreden. Hij beschrijft
verder hoe waardevol de lessen zijn die je in deze
periode leert, juist ook van de diepe put waar je
dan in valt. Dat je in deze fase kunt leren het
leven te aanvaarden, met alles wat ie meemaakt,
en opnieuw meer los te laten van je plannen en
gehechtheden, en je owr te geven aan het leven.
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Vergevorderden en volgelingen
Het hoofdstuk The Dirty Laundry is het hoofdstuk
dat het meeste aansluit bij de vraag die ik in de
opening van dit stuk stelde: hij bekijkt hierin
neurotisch gedrag bij mensen die vergevorderd
zlr. op het spirituele pad, en analyseert hoe
schandalen in spirituele groeperingen te verklaren
zijn uit de groepsdynamiek.
Onderscheidende wijsheid is nodig om met
compassie de sterke en zrarakke kanten van ieder
mens, dus ook een leraar, te zien. Problemen
doen zich voor op het gebied van misbruiken
van macht, geld, seksuaiiteit, en alcohoVdrugs.
Aan de hand van de mythe van Daedalus en
Icarus (Icarus vliegt met zijn vleugels van was en
veren naar de zon, verliest zijn vleugels en valt
neer) wijst hij op het gevaar te vergeten dat we
menselijk zijn, waardoor we onze vlucht zullen
verliezen en te pletter vallen in de donkere zee.

Problemen ontstaan als we ons laten bedwelmen
door hemelse ervaringen of ons identificeren met
goeden.
Situaties waarbinnen kritiek niet meer mogelijk
is, bijvoorbeeld doordat een gemeenschap
zich sterk heeft afgezonderd van de wereld,
of zijn leiders vereert als bovenmenselijke
wezens (die dus zonder blaam zouden zijn)
kunnen gemakkelijk leiden tot het scheppen

n eefl schijnwerkelijkheid waarbinnen zrararte

schaduwzijden onzichtbaar lijken of ontkend
worden. Dit wordt ook tenenkrommend
beschreven in het boek van Van der Braak
(2003)
Een andere factor die bij het ontstaan van
misstanden een ro1 kan spelen, is de neiging om
charisma voor wijsheid aan te zien: charisma
is een kwaliteit die kan helpen om bijzondere
bewustzijnstoestanden op te roepen, iets waar
hypnotiseurs, acteurs, demagogen vaak over
beschikken, en spirituele leiders ook Wijsheid
hoeft echter niet in charisma tot uiting te
komen.

No final perfect condition to rely on
In het hoofclstuk over de vuile was worden zo
verschillende verklaringen voor misstanden
geopperd. Ik vind het een fascinerend hoofdstuk
over problematiek &e mij uitermate interesseert.
Voor wie zich hier verder in wiJ verdiepen is ook
een boek van Storr, Feet Of Cky. A Sndy Of
Guras, een aanrader. Hierin wordt aan de hand



van een hele reeks goeroes, uiteenlopend van
Christus, via Carl Jung, tot Bhagwan beschreven
wat de dynamiek is in de verhouding tussen
goeroe en volgeling. Boeiend en ontnuchterend.

After Zhe Etstacy The Laundry is een heel mooi
boek, alleen zL1 voor het hoofdstuk The Dirry
Laundry. Maar ook de andere hoofdstukken zijn
boeiend, over de worstelingen die nog volgen
op het spirituele pad, in onze verhouding met
ons lichaam, met onze emoties, ons werk, onze
medemens, onze familie. Hij beschrijft hoe we nu
eens leren van de pijn die ons wordt aangedaan,
dan weer zelf degene zijn die de ander pijn
brengt en dus lessen te leren geeft. Zoals 6dn van

de lama's die hij interviewde het verwoordde:
'The hardest thing I stil1 have to pass through is
the realization that there is no final perfect con-
dition to rcly on.'
Ik kan het boek iedereen van harte aanbevelenl

Hende Bauer

J . Kornfield. Afier 1he Ecstary, The Laundry. How Zbe Heart
Gror;s Wise On Tbe S?iritual Patb.Lorrdon, Rider,2000.
(Na hetfeut komt de 4;&uar, uitgegeven bij Servire)
A. rzn der Braak .6a lightenment Blues. Ml Years l,Vith An
Amerirun Grrz. New York, Monkish Boolq 2003.
A. Storr, Fut Of Clay.,4 Study Of Garus.Londen, Harper
Collins, 1997. (Vcrtaald als: Op lemen voaen.)
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Spirituele toeristen kunnen hun hart weer ophalen met deze boekbespreking en, mooier kan niet, ze
hoeven er de deur niet voor uit.

'Toen het lijk van Tfijang Rinpoche in het
Tibetan Children Village van Dharamsala werd
gecremeerd, zagen enkele mensen in de rook
die uit de verbrandingsoven kwam de gestalte
van Trijang Rinpoche in een monniksgewaad
met een gele kap, zoals de gelug-monniten
deze dragen bij bepaalde pujat, gehuld in een

kleurrijke rookwolk ten hemel varen.' Trijang
Rinpoche is een van de achtTibetaanse spiritueel
leiders, dharmageleerden en wonderdoeners,
wier leven en werk trgbert Asshauer in Da
grote Meesters uit Tibet beschrijft. Het boek is
gebaseerd op gesprekken met lama's, vertrouwde
medewerkers en familieleden van de meesters.
Voormalig internist en specialist op het gebied
van pijnbestrijding en acupunctuur Asshauer
weet van wanten. Hij heeft immers regelmatig
contact met de Dalai Lama en Tibetaanse artsen
in ballingschap en is schrijver van artikelen over
onder andere Tibetaanse geneeskunde.
Een groter contrast met het levenwerhaal van
Ildnryu Sojun (1,394-L481), opgetekend door
John Stevens in Drie Zenmeesters,ktn ik me niet
voorstellen. De Tibetaanse meesters leeftlen in
de 20* eeuw, terwijl het legendarische trio al
enige eeuwen van ons heengegaan is. Maar er
is meer. 'Waanzinnige Wolk l!,kyu bijvoorbeeld
was onconventioneel, halsstarrigr strijdlustig en
leefde groots en meeslepend. Rond 1440, toen hij
korte tijd abt was van een bijtempel van Daitoku-
ji, schreefhij:

Tien dagen in deze temltel,

en mijn geest is gehaspeld!

Tussen mijn benen strekt de rode draad
zich uit en uit.

Ak je op een dag naar mij zoekt,
zoek dan in een aisAraam,

een sake-kroeg of een bordeel.

'Ik voelde een geweldige hoeveelheid hitte,
of prana, van Babji's handen af komen en in
mijn kruin stromen. lnnerlijk zag ik zijn beeld
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versmelten tot een gouden wit licht dat mijn
hele lichaam doordrenkte. Ik begreep dat dit
het licht van Brahman of God was. Het witte
aspect van het licht was rustgevend, terwijl
het gouden licht een warme stimulerende
invloed bevatte, vergelijkbaar met de zon.' Baba
betekent 'vader'en ji vil zeggen 'eerbied', leg
Donald Schnell uit in De Initiatie. Volgens de
auteur van dit spirituele reiwerslag is Babaji een

maha-aoatar. Maha betekent 'mega' en a atar
'vleesgeworden goddelijkheid'. Een avatar werkt
in chaotische tijden aan de spirituele verlossing
van de mensheid door middel van profeten. De
historische Boeddha zou een avatar van Vishnu
zijn. De laatste keer dat Babaji gezien werd
was in de 19d" eeuw, maar Schnell ontmoette
hem in november 1977 et daarover handelt
het reisverslag. De ontmoeting zette het leven
van de auteur totaal op zrjn kop. Babaji's zegen

van goddelijke liefde,is de subtitel van het boelc
Pretentievol? Wie weet, want was het niet Hui-
neng, de zesde patriarch, die verlicht raakte door
het horen van de Diamant Soetra?

Rees Moerbeek

Egbert Asshauer, De grote Meesters uit Tiler. Ankh-Hermes,
Deve nter, 2004
Donald Schnell, De Initiatie. Ank-Hermes, Deventer, 2004

John Stevens, Drue Zenmees ters. Kalnak Amsterdam, 1 993
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JATENSE TRADITIE

Met haar beslissing om transmissie te geven aan een leek, en niet aan monnik - zoals de Sotoschool
dat voorschrijft - doorbreekt Genno Sensei een eeuwenlange Japanse gewoonte. Voor haar is het
zonneklaar: als zeln in het Westen wortel wil schieten, dan moeten we het uit de zuiver monastieke
traditie halen. Terwijl deJapanse zenkloosters leeglopen - net als hun katholieke evenknieEn bij ons
- bestaat de overgrote meerderheid van zenbeoefenaars in het Westen uit leken. Mannen en wouwen
&e hun zenpraktijk combineren met de zorg voor het gezi;l., hun werk en andere maatschappelijke
engagementen. In deze context heeft het dan ook geen zin om €en onderscheid te maken tussen
monniken en leken. Boeddhistische gemeenschappen van monniken en nonnen, die financieel
onderhouden worden door de lekengemeenschap, zullen moefik aarden in het Westen anno 2004.

De eerste week van juli waren voor de Dana
Sangha bijzondere dagen. Tijdens een sesshin
in het Franse Vimoutiers gaf Catherine Genno
Ptgds shiho (dharmatransmissie) aan Amy
Flollowell, &e voortaan als Amy Sensei door de
zenwereld laveert. Ook Gennot dharmabroeder
Nico Tydeman was voor de gelegenheid naar
het Zuiden afgezakt. De aanwezigheid van
Genno's eigen leraar - Genpo Roshi - gaf arn
het gebeuren een heel bijzondere betekenis. In
de jaren negentig was de relatie tussen Genpo
en zijn eerste dharma-erfgename immers wat
bekoeld. Des te krachtiger was dan ook de
eensgezindheid waarmee beiden samen de
transmissieplechtigheid hebben uitgevoerd.
En wie altijd gedacht heeft dat Genpo een
onvermurwbare macho was, moet zijn of haar
mening dringend herzien. Tijdens de openbare
plechtigheid in de zendo op de laatste dag van
de transmissieweek, kreeg de stoere Amerikaan
een zakdoek toegestopt omdat de emoties hem
gewoon te machtig waren. Het was mooi om
zien: Genpo, Genno en Amy snotterend op een
rijtje, wat aan de Amerikaanse zenmeester de
woorden ondokte:'This is a sobbing lineage.'

Genno Sensei is met haar beslissing tot
lekentransmissie niet over 66n nacht ijs gegaan.
Zowel Bernie Glassman Roshi als Genpo Roshi
staan in deze achter haar. En was €6n n onze
oerpatriarchen in het oude China - met name
Hui-neng - ook geen leek?

Genno: 'Het probleem stelt zich vooral voor de
transmissie van de boeddhistische voorschriften.

Genpo Roshi, Genno Sensei (rechts) en Amy Sensei.

Door mijn beslissing zullen voortaan mensen
die geen monnilswijding onwingen ook de
voorschriften kunnen doorgeven in jukai. En dat
kan traditioneel gezien niet.'



Amy
Ik woeg aan Amy of ze het erg vond dat zlzelf
en haar 'nakomelingeri a1s gevolg van deze
beslissing nooit door de oficiele Japanse Soto
hierarchie als zenleraar erkend zouden worden.
Amy: "Het is duidelijk dat we lekenbeoefenaars
zijn, ook al staat ons leven 100 % in het teken van
de dharma. Ik ben er dan ook van ovetuigd dat
Sensei de juiste beslissing nam voor onze sangha.
Ook mensen als Bernie en Genpo erkennen dat,
maar de overfuiging dat je monnik moet worden
om je liefrle voor de dharma te bewijzen, zit
nog zeer sterk ingebakken in de White Plum
Asangha. Dat was nu eenmaal de vorm die
Maezumi Roshi naar het Westen bracht. Wij
hebben nu beslist om die vorm niet te volgen.
Het is waar dat wij niet door de Sotoshu en
haar moedertempels Eihei-ji er Soji-ji ullLen
erkend worden. Maar voor mii is de bodhi boom
de echte moedertempel en mijn voorbeeld is
Shalryamuni Boeddha. Die bestonden al lang
v66r de .Sotoschool. Shakyamuni heeft nooit
gezegd dat we een bepaald model moesten
volgen. Hij zei: 'Wees jezelf'. En dat betekent:
jezelf zljn in de context waarin je leeft."

Frank
Frank De Waele is Amy's dharmabroeder van
het eerste uur. Samen hebben zij vele jaren
het huis van Genno in Montrueil gedeeld,
tot Frank twee jaar geleden terugkeerde naar
Belgie om er de Vlaamse Dana-zengroepen
te begeleiden. Tijdens de transmissieweek was
hij Amy's jisha. Een heel bijzondere ervaring.
Frank "Als haar jisha zorg ik voor haar welzijn

en ga ik haar voor in de ceremonies. Eigenlijk
symboliseer ik de buitenwereld, het relatieve.
Driemaal per dag doen we een rondgang langs

zeven a)taren. In de transmissiekamer bevindt
zich het alta'ar voor Bodhidharma. Maar er zijn
ook altaren in de toiletten, de wasplaats en de
keuken. In de inkomhal staat het altaar voor
Kanzeon. In de zendo ten slotte combineren we
tlsee altaren: dat van de boeddhahall (opgedragen

aan de Boeddha) en dat van de meditatieruimte
(opgedragen aan Manjusri). Allemaal plaatsen
'\,vaarrnee we dagelijks in contact komen. Maar
ik ben natuurlijk niet de hele tijd brj A,.nry. Zlj
moet lange periodes alleen mediteren in de
transmissiekamer, bepaalde visualisaties doen en

teksten met de hand kopi€ren. Het is best wel
z'trsrrr."

Waarom wordt er bij de transrnissie zoaeel gebruih
gemaakt van de kleuren rood en utit?
Frank 'De bloemen op de altaren zijn rood
en wit en de transmissiekamer is volledig
gedrapeerd met rode en witte doeken. Dat
cre€ert een heel bijzondere sfeer. De kamer lijkt
wel een grote baarmoeder waarin het nieuwe
tot ontwikkeling komt. Het rood symboliseert
het menstruatiebloed van de vrouw en het wit
verwijst naar het mannelijke sperrna. Hieruit
wordt op het einde van de transmissieweek
iemand nieuw geboren.'

Hoe verteer jij Genno Senseil beslissing om ziih niet
te oryn naar de Sotoeoorschiften bij transrnissie?
Frank 'Sensei geeft wel voor 100026 transmissie
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in de Soto traditie, maar het is waar dat onze
lijn niet door de Japanse hidrarchie zal erkend
worden. Maar toen Dogen in de dertiende eeuw
Sotozen in Japan introduceerde, eiste hij toch
ook niet van zijn leerlingen dat ze naar China
trokken om daar officieel bevestigd te wordenl
Sensei heeft dat allemaal grondig met Amy en
mij besproken en wij vinden dat zij een goede
beslissing heeft genomen voor onze sangha.
Uiteindelijk is de vorm maar bijzaak. Waar het
om gaat is een transmissie van hart tot hart.'

Het is inderdaad juist bijzonder verrijkend
dat binnen de White Plum Asangha zoveel
schakeringen kunnen bestaan. Elke leraar
zoekt naz.r manieren om zen toegankelijk(er)
en aanvaardbaar te maken voor westerl-ingen.
Bernie Glassman bracht zen naar de straten van
de grootsteden. Genpo ontwikkelde de voorbije
jaren ztln Big Mind techniek. Genno wijst op
de contradictie in de monnikswijding. Terwijl
iemand als TEnkei Sensei er dan weer over waakt
dat precies de Japanse traditie in het Westen niet
verloren gaat.

Uiteindelijk gaat dit alles echter over de vorm,
zonder daarbij aan de essentie te raken:

Een speciale h'ansmissie buiten de geschriften
OnttJbanlelijk van tt;aorden en letters
Rechtstreeks uijzend naar de menselijke bart-geest
Zijn uare aard zien en Boeddha worden.
(Bodhidharma, 6d' ecuw).

Marnix Wrmaerche





ATTnEN MET JE HART KUN JE ZIEN

De Dharma li5 bij wijze van spreken op straat. Wie een beetje oplet, hoort het in een lied van drs, P.
ofleest het in een gedicht of roman. Ik lees het dit keer in een sproo\ie, in een kinderboek voor (het
kind in de) grote mensefl: De Kleine Prins van de Franse vliegenier en schrijver Antoine de Saint-
Exupdry.

De verteller, ee n piloot, maaktlanwege motorpech
een noodlanding in de Sahara en ontmoet daar
de kleine prins, een ventje met gouden krullen,
die hem over zijn bezoek aan allerlei planeten en
hun heersers vertelt. Na moeilijkheden met een
verwaande roos had het kereltje zijn piepkleine
asteroide verlaten. Voordat hij de aarde bereikte,
bezocht hij onder andere de planeet van een
koning, van een dronkaard en een zakenman. Op
aarde ontmoet hij niet alleen de verteller, maar
ook een vos.

De koning biedt het kereltje de functie van
minister van justitie aan, maar hij heeft geen
onderdanen over wie geoordeeld moet worden.
'Dan zal je dus over jezelf oordelen, antwoordde
de koning. Dat is het moeilijkste. Het is veel
moeilijker over jezelf te oordeien dan over
anderen. Als het je lukt om een juist oordeel
overjezelfte hebben, dan heb je de ware wijsheid
gevonden.'Ook het royale aanbod de oude rat
die op de planeet woont af en toe ter dood te
veroordelen en vervolgens amnestie te verlenen
lijkt het prinsje niets, want hij veroordeelt niet
grzag tet dood. Het goudgelokte kereltje vertrekt
en na een bezoekje aan de planeet van de ijdeltuit
belandt hij op die van de &onkaard. Deze drinkt
om te vergeten dat hij zich schaamt, omdat hij
drinkt. Terneergeslagen verlaat de ruimtereiziger
hem en ontmoet op de vierde planeet de
zakenman, die niets anders doet dan sterren
tellen om te weten hoe rijk hij is. De kleine prins
waagt naar de zin daarvan: 'Om weer sterren
te kopen, a1s iemand ze vindt.' 'Dat is net zo'n
redenering als van mijn vriend dronkaard, zei het
prinsje in ziclrzelf.' Ook dit keer concludeert hij
heel schelpzinnig dat grote mensen toch wel h66l
wonderlijk zijn.

De Aarde
De aardrijkskundige van planeet zeven raadt hem
aan de aarde te bezoeken, want 'die staat gunstig
bekend...' Op aarde komt het baasje een vos
tegen en wil graag met hem spelen. Dat kan niet,
want het diertje is niet 'tam'. Maar om ztjn sa;ue

leven inhoud te geven wil het beestje dolgraag
door onze interplanetaire reizlger getemd
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worden. Heerlijk moet dat zijn, want: 'Door
het goudkleurige koren zou ik aan jou moeten
denken.'Onze reiziger heeft te weinig tijd om op
de vraag in te gaan. Hij wil vrienden ontdekken
en dingen leren.'Alleen &ngen die je tam maakt,
leer je kennen, zei de vos.'De andere kant van
de medaille is dat je dan ook verantwoordelijk
bent. Aan mensen heb je niets, beweert het
roofdiertje, want ze lopen alleen maar winkels af
en in winkels kun je geen vrienden kopen. Dus,
als de prins een vriend wil, moet hij hem, de vos,
'tam' maken. En zo geschiedde, maar het ventje
heeft heimwee naat z4n roos. De vos waagt de
prins de ruzen op te zoeken, immers: 'Dan zul
je begrijpen, dat jouw roos enig is op de wereld.
Kom me dan goedendag zeggen, dan zal ik je
mijn geheim meegeven.'En het geheim?'.,.het
is heel eenvoudig: alleen met het hart kunje goed
zien. Het wezenlijke is voor het oog onzichtbaar.'

Verdriet
De dorst slaat toe en de verteller is ongerust
over de vermoeide, kleine prins. De piloot
denkt:'Wat me zo aangrijpt...is zijn trouw aan

een bloem, het beeld van een roos dat binnenin

hem straalt, zelfs in zijn slaap - als de vlam
yan een 1*p.. .' Na het drinken ontvoulw zich
het volgende leergesprek: 'Bij jou hrireken de
mensen vijfduizend rozen in 6€n hrin,' zei het
prinsje en ze vinden daarin niet wzt ze zoeken.
Nee, dat vinden ze niet, antwoordde ik. En toch
zouden ze kunnen vinden wat ze zoeken in 66n

enkele roos of in een beetje water. Ja, dat is zo,
antwoordde ik. En het prinsje voegde eraan toe:
'Maar ogen zijn blind. Met het hart moet men
zoeken. Ik had gedronken. Ik ademde wij. Het
zand is in de vroege morgen honingkleurig. Ook
die honingkleur stemde me gelukkig. Waarom
moest ik dan toch verdriet voelen. ..'

Ontdek zelf het verlichtingsverhaal in'de Kleine
Prins'en lees voor uit dit juweeltje! Aan een kind
welteverstaan. Er is er vast eentje in de buurt in
de ander, zoniet in jezel{, hopelijk. . .

Kees Moerbeek



Was ik maar de Waddenzee

De sesshin in Uithuizen is afgelopen en we praten nog
wat na. Ons gesprek brengt ons naar reizen langs de kust
in Schodand en naar een dag zitten die komen gaat op
een zandplaat in de Waddenzee.
En later dan mijn bedoeling was Jig ik in mijn bed en
voel de moeheid weer van de voorbije dagen. Het bed
geeft dan troost; ik kan toegeven aan mijn vermoeide lijf.
Yermoeidheid en ontspanning die me a-ls het ware deden
uitvloeien in mijn bed. Rust gevend aan ieder spiertje in
mijn lichaam.
Zo, kar. ik nog denken, hoor ik misschien uit te vloeien
voor de Buddha, Big Mind.

N{aar ik ben meer als de rotsen in Schodand:
Weerbarstig in alle seizoenen,
deprimerend in regenmist,
ontoegankelijk in striemende buien,
koud onder wintersneeu%
alleen een enkel moment Iieflijk in de zon.

Ach, was ik maar de Waddenzee:
Water uitnodigend aan zand om zich tot Iand te vormen,
land uitnodigend aan water om zich te laten overspoelen,
en de lucht erboven
uitnodigend aan wolken, wind en vogels ook
om er wij doorheen te dwalen.

Egbert Oosterbroek

Hetwad

Geloof mij
hard waait het aan de marge
in het platte
van varen naar lopen.

Geduld
zingen de mosselbanken.

Largzaam
tussen de alsem a1

knjg je je hoofrl terug.
Bloed is een herinnering: de cirkel
kucht zachtjes en sluit.

Frank Koenegracht

Uitt De Wadden in geditbten. Amsterdam,
Uitgeverij 527,2004
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ma t/m vr 8-9, di 20-22, do 20-22
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