


Genno wordt Roshi
Tijdens de Big Mind sesshin op

Ameland heeft Genno Sensei lzla en

de titel Roshi ontvangen van Genpo
Roshi. Zij staat daarmee ook formeel
geheel op eigen benen. Zie de stukken
over Ameland en Genno Roshi in dit
nummer.

Frank de Waele wordt Sensei
Tijdens een sesshin komende zomer
in Cadzand onder leiding ran Genno
Roshi en Amy Sensei zal Frank de

Waele van Genno dharmatransmissie
ontvangen.

Kees van de Bunt wordt Hoshi
Onze adviseur Kees van de Bunt
ontviag op Ameland - samen met
Gretha Aerts en Maurice Knegtei -
hosbi, en is daarmee dharna holder of
assistent teacher geworden. Kees heeft
nu een paarse rakusu (slabbetje) en mag

nu persoonlijke interviews houden met
studenten.

Peter den Hollander wordt Shuso
Peter den Hollander, oud-redacteur
ran de Lotusvijver, deed op 5 maart
een shuso hossen cercmonie, en werd
daarmee senior-monnik Hij hield een

dharmatoespraak en doorstond een

spervuur van vragen over een koafl
waarin een monnik uitgemaakt wordt
voor 'a nasty littLe frog wriggling about
in the mud'. Het deed de redactie van de

L otnsvijver,, Ai A ke r b a d t o o r b a d h is at n a\,
allemaal veel genoegen.

Boek An&6 van der Braak
In juni zoo5 verschijnt een boek van
Arrdr6 van der Braak over Goeroes en

charisrna. Zijn boek ovcr zijn jaren met
goeroe Andrew Cohen kwam reeds in
de Lotuwijver ter sprake. Op z5 april en

9 en z3 mei geeft hij over dit thema een

cursus in het Zen Centrum Amsterdam.
Zie www.zenamsterdam.nl.

Lopen in stilte
Het programma lan Lopeninstilte voor
april-juni zoo5:

8-ro april Loopweekend Zutphen
z4 apri Zen op Zondag in Hoorn

4-9 mei 5e Hoornse Zenvierdaagse

r 8-27 juni A-rdennen Zenloop
www.looeninsti.lte.nl

Lorr"aine redacteur/penningmeester af
Lorraine van Beeck is geen redacteur

penningmeester en administratieve
kracht van de Lotusvijver meer. Zij heeft
besloten andere spirituele richtingen
dan zen te gaan beoefenen. Wij danken

haar hartelijk voor haar inzet. Lorraine
is de bedenker van de rubriek Namestd,

een zentoeristische rondgang, waarvan

ze zelf de eerste voor haar rekening nam
(Namest6 Den Haag). In dit nummer
verschiint de rweede, Namestd Leiden.

Thema volgende nummer
Het thema van het volgende nummer
is Verslavingen. Heel herkenbaar, dus
stuur de Lotuwijver je ervaringen!
Zoals gewoonlijk gaan loodzwaar en

luchtig hand en hand.

Peter Gakudo den Hollander



RpnacrroNEEL

Waar zouden wij simpele zitters zijr. zonder leraren,zonder
voorgangers? Niet waar wij nu gearriveerd zijn, zoveel is wel zeker.

Daarom probeert deze Lotusvijver de belangrijlste onder hen in beeld

te brengen: de Meesters, de Sensei's, de Roshit. Maar niet allemaal,

dan werd het nummer te dik. Het gaat om de stamboom van Genpo
Roshi, maar zijn portret ontbreekt omdath1 ils paterfamilias atvaak
in de schijnwerpers staat. Tenkei Sensei is voor de lezers ook allang

geen onbekende meer. En van Malgosia Sensei hadden wij juist graag

een portet gemaakt, maar er was geen portrettist te vinden. Wie
meldt zichl Bernie Glassman is als betrokken oudoom aan de reeks

toegevoegd, met vermelding van zijn activiteiten in zoo5.
De Big Mind sesshin zoo5 op Ameland is de verbindende gebeurtenis

it orae sangha. Voorafgaand aan de portretten een verslag met
annotaties. Tussen de portretten door een prachtige dharmatoespraak
van Amy Sensei en interessante mbrieken als Links en Rechts (het
nieuwste, de Bonzai Potato llt!), Namestd Leiden (rwaarmoedige pracht
fit Japaa), LeZen (De zachte kracht van de zegening), D aar zit ik mee

(over Juist spreken), Mijn huisaltaar en" niet te vergeten de nieuwe,

maatschappelijk zeer relelante, rubriek Samsarattariatie s.

Een dik nummer wederom. De redactie hoopt de lof die zij onwing
voor het vorige nummer (over kunst) te kunnen waarmaken. Maar
hoe lang lukt dat nog? Veel medewerking knjgen wij van scfuijvers uit
alle windrichtingen, maar een vervanger voor onze vormgever heeft
zich nog niet gemeld. De tijd begint te dringen. Daarom plaatsen wij
de advertentie uit het winternummer nogmatls. De Lotusvijver zaefrt

medeuerfrers!

F+ De kwoot van het kwartaal a



Brc MIND ATvTELAND

Na een reis van ruim vijf uur vanuit Den Haag
werd ik h'artelijk onwangen door Stefan Coppens
en Meindert van den Heuvel. Direct gevraagd
hoeveel mensen er zouden komen: de eerste week
tachtig en de tweede week negentig. Bijzonder
om met zoveel mensen te zitten.
Toen op zoek rnar m'n kamer; ik vond daar
meteen ddn van rrin kamergenoten. Ik ben wel al
eerder naar sesshins geweest (op de Tiltenberg),
maar daar had je een kamer yoor jezelf. Ik heb
het als heel goed ervaren om kamergenoten te
hebben, want dafl ben je minder alleen. Je kunt
erv'aringen delen; de sesshin riep bij mij een hoop
oP.

's Avonds begon het programma: drie periodes
zitten. M'n eigen kussentje meegenomen, dus ik
heb heerlijk gezeten, daarna thee en slapen.

De volgende dag begon als een echte sesshin,
woeg op (o5.zo), in stilte koffidthee drinken en
de eerste zitperiode begon om o6.oo uur. Mijn
taak was afwassen (eigenlijk afdrogen) na het
avondeten, dus geen werk 's ochtends. Veel wije
tijd. Ook tussen de middag was er veel wije tijd.Ik
heb het verdeeld besteed aan slapen en wandelen.
Later in de week steeds meer aan slapen.

t Middags van r5.3o tot het avondeten om
r8.oo waren de Big Mind workshops. Ik wist
al een beetje wat me te wachten stond, want ik
was al naar de worlshop in Amsterdarn geweest.
We zouden deze week de :j'er, plaafes van de os

behandelen. Heel indrukwekkend. Het lijkt wel
toveren, dat je zo van de ene in de andere stem
kan komen, De rnrc is, dat je je velplaatst in je
stoel, gewoon op de plek w'aar je zit en dan'ben
je de andere stem'. Het gekke is, dat het ook echt
lukt. Het lijkt te simpel, maar het werkt en het
geeft hele nieuwe inzichten. Het is ook echt leuk
om te doen. Ik vond het wel spannend, want je
weet toch niet wat je tegenkomt en Big Mind
is eigenlijk een beetje ver van mn bed. Hoe ga
ik daar op reageren? En inderdaad, in de loop
van de week liep ik tegen iets aan. Het begon
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met de stem van Great Doubt et daatna de stem
vz;r. pointletsness. Ik denk dar ik de rest van de

sesshin in deze stemmen ben blijven hangen.
Wie ik dacht te zijn is opgebouwd uit lucht, heb
ik ervaren. Yooral 2ointlessnasr is voor mij heel
confronterend. Ik ben m'n hele leven al op zoek
naar de ttr, ertzn.Ik wil helemaal niet dat m'n
leven pointless is. Vanaf dit moment in de sesshin

heb ik me verward en verdrietig gevoeld. Na de

sesshin kon ik het allemaal weer relativeren,

maar tijdens de sesshin was het heel echt en

confronterend.

's Avonds tijdens 66n van de drie perioden zitten
heb ik besloten om nog een week te blijven. Ik
had sowieso de mogelijkheid om twee weken

te gaan, maar wist niet of ik dat lichamelijk aan

zou kunnen. Het langst dat ik eerder een sesshin

had gedaan was vijf dagen en dat was al weer een

tijdje geleden. Het zitten zou het probleem niet
zijn: 's ochtends drie perioden, 's middags twee
en 's avonds drie. Dat kon ik wel aan. Ik heb de

volgende dag na de samu-meeting direct gewaagd
of ik nog een week kon blijven; geen probleem.

Naarmate de week vorderde werden de periodes
ziften steeds minder. Vanaf de derde dag viel er
's middags een periode af. Ik was teleurgesteld, ik
was gekomen om veel te zitten. 's Avonds vielen
er ook twee perioden a{, want er h,vam een panel
van de leraren. Weer een teleurstelling, hoewel ik
het panel wel erg leuk vond. Genpo Roshi had
bedacht dit te doen, in plaats van daisan, dus

eigenlijk als een soort van groepsdaisan. Het is

leuk om alle sensei's op een rijtje te zien ziften.
Er zijn goede wagen gesteld door de deelnemers

aan de sesshin, lvaar ze heel persoonlijk op
hebben geantwoord. De sensei's zijn ook maar
gewone stervelingen en niet zo ver van me af als

ik dacht.

Na de derde dag heb ik me gewoon overal
aan overgegeven, het was geen sesshin zoals ik
verwacht had en dat was ook we1 ok6. Bijna elke
avond was er wel iets bijzonders: panels van de



senseit en ook een panel van hun partners, en

ceremonies a,7s hoshi en life-aows.

Het thema van de sesshin leek wel het verdriet
van Genpo Roshi om de dood van z'n hondje

Tibby te zijn.Ik had het al uitgebreid gehoord op

de workshop in Amsterdam en op Ameland ging
het weer verder. In de loop van de week werd
er een service gehouden voor Tibby. Ik moest

wel even slikken, wat een zottigheid om tachtig
mensen daarin mee te slepen, maar ik heb me er

aan overgegeven. Na de sesshin ben ik het steeds

meer gaan waarderen. Ik denk dat hij mij heeft

laten zien dat verdriet ook mooi is.

De 66n na laatste dag van de eerste week was

dat gedeelte van de sesshin ineens over,'s avonds

en de volgende morgen zou er geen ziften meer

zijn. Ik was van plan om toch naar de zendo te
gaan, dat heb ik's avonds niet meer gedaan, de

volgende ochtend wel.

En toen de wisseling van de wacht, ongeveer de

helft van de deelnemers aan de eerste week ging
weg en er hvamen weer nieuwe mensen voor
in de plaats voor de tweede week Toen kwam

rrin territoriumdrift naar boven. Er h;vamen

weemden in mijn kamer. Daar moest ik me even

overheenzetten, vooral omdat ik het gezellig
had gehad met m'n kamergenoten van de eerste

week.

De tweede week: ik was moe, nog in de war
van de Big Mind sessies van de eerste week. De
eerste week was gewoon genoeg; m'n hoof? zat
vol. Van de Blg Mind workshops heb ik weinig
meer meegekregen, daar had ik geen n-rimte meer

voor. Van de tweede week is me sowieso niet zo

veel bijgebleven, eigenlijk Teen Great Doubt et
?0intlessness,waarin ik was blijven hangen.

Bijzonder in de weede week was de inka van

Genno Sensei, waarmee zij roshi is geworden.

Op -U heeft het niet zo'n indruk gemaakt, het
ging een beetje nonchalant tussendoor, niets

bijzonders.

De laatste avond werd afgesloten met een feest.

Ik had er niet zo'n zin in, was erg bezig met

mezelf. Het feest begon om 2o.oo uur. Ik ben

tegen tienen eens gaan kijken. Het heeft me

uiteindelijk heel goed gedaan, het is lekker om na

alle zrrraarte (voor mij dan) lekker te swingen.

Ik kijk terug op de sesshin als een bijzondere

ervaring. Veel mensen die met h etzelfdebezigzijt,
(denk ik). Een hoop indrukken.Indrukwekkende
Big Mind sessies.

Ik had het niet willen missen.

Karin Kuipers



Paxers oP

ATvTELAND
Na een W-r* ceremonie in de eerste week
was er plotseJing, maar wel aangekondigd, een

panel. De sensei's namen - voor het front van de
op kussens gezeten sangha - naast elkaar plaats
op stoelen. Genpo Roshi als gespreksleider in
het midden. Hij stelde ze voor, in volgorde van
opvolgerschap. Genno Sensei, Tenkei Sensei,
Malgosia Sensei, Doen Sensei, Niko Sensei en
Amy Sensei. Had iemand een waag? Iemand
had een vtaag: Wrtel eens over de zoektochten

en piekeroaringen in jullie levens? Er haramen
anderhalf uur lang openhartige antwoorden.

Genno Sensei (Cath6rine PagEs) vertelde van
haar zoektocht via de Tibetan en (tbis is it) naar
Genpo (this is bin).De dood van haar kind was
een keerpunt in haar leven: ze twijfelde steeds

arr. zichzelt, maar niet aan de zenbeoefening.
Genpo stimuleerde haar sterk om leraar te
worden. Er was in de jaren negentig een periode
van verwijdering tussen haar en Genpo.
Tenkei Sensei (Anton Coppens) voelt dat zijn
leven steeds opgeschud wordt; hij loryam telkens
op een andere plaats terecht dan hij had gedacht.
Vroeger wilde hij altijd weg, nu is hij overal thuis,
maar vooral in Uithuizen. Op de Tiltenberg
hadden Genpo en hij onafhankelijk van elkaar
en tegelijkertijd dezelfde brainwave: vestig je in
Nederland!
Malgosia Sensei (Malgosia Braunek) voelde in
r97o sterk dat haar leven anders moest. Haar
waag: Wie ben ik? Met grote rastberadenheid
kwam ze eerst bij Soen Sa Nim en vervolgens
bij Genpo terecht. Een omarming oan duizend
jaar, noemt ze dit. Zij kreeg van hem grote
verantwoordelijkheid, want de Poolse sangha is
groot. Zlj deelde die veranrwoordelijkheid met
Genno Sensei. Vorig jaar is Malgosia weer gaan
acteren, haar oorspronke[jke vak. Dat voelde als

een terugkeer naar de rnarktplaats.
Doe n Sensei (Daniel Silberberg) zocht als jongen
fanatiek naar boeken die zijn vader niet kende,
maar dat viel niet mee. Hij ontdekte uiteindelijk
de Diamant Soetra. Lange tijd hield hij eigenlijk
niet van zen, maar wilde het wel begrijpen. Hij

6

was weliswaar ook actief in andere sangha's,

maar Kanzeon Sangha trekt hem vanwege haar
emotionaliteit.
Niko Sensei (NicoTydeman) heeft altijd gezocht,
en doet dat nog steeds. De mystieke christelijke
traditie, D,irckheim, die hem leerde zitten,
San Francisco Zen Center, Thich Nhat Hanh.
De grootste gemene deler is the clarity of not
knouing. Genpo is hem een beetje opgedrongen.
Wat moest hij met die man? De belangrijkste les

die Genpo hem leerde, htrddel. tbe Dharma is not
mine. Nlko heeft veel te danken aan de sangha en
zijn vrouw Joke.
Amy Sensei (Amy Hollowell) wist lang niet wat
ze nu eigenlijk zochc drugs, Europa, schrijven,
huwelijk? Therapie gaf geen anearoord op de
waag Wie ben ih? Vervolgens de ontmoeting
met Genno Sensei, van wie ze zegt: That vsas

rny teacher, en zenmeditatie in Vimoutiers, waar
dertig mensen h etzel{de doen: that uas it! Da;arrna.

werd ze iemand die nooit twijfelde a;an leraar of
oefening maar wel aan dchzelf.

De volgende avond was er onaangekondigd
nog een panel onder leiding van Genpo, maar
dit keer zaten de partners lan de sensei's voor
het front, Michel Dubois, Tammy Gabrisch,
Andrzej Krajewski, Caryn Silberberg en Joke
fideman. Had iemand een waag voor dit panel?
Iemand had een vrrtg: hoe is het or ?artner aan
een sensei te zijn? Ook dit panel sprak open en
emotioneel over persoonlijke zaken. Opvallend
was de veelzijdigheid van de partners Van
criminele ondernemer tot kok en muziekjuf, van
advocaat tot vertaler van literair werk. Allemaal
hard werkende mensen met weinig vakantie en

- vooral wat de mannen betreft - het probleem
dat de partner voortdurend zeer intensief in de
weer is met zen en andere mensen. A1 heb je het
paarse slabbetje van een iasrh, (assistent teacher),
je kunt het niet volgen en staat erbuiten: jaloezie

dus.

Ielle Seidel



De PLAATJES VAN DE OS

De tien plaatjes van de os staan in het boeddhisme
voor geestelijke groei, verlichting in wording. De
ontwikkeling van een zenbeoefenaar wordt ermee

beschreven in termen van het temmen van een os:

r. de os is zoekgeraakt, de hoeder probeert hem
terug te vinden, z. de hoeder ontdekt de sporen
van de os, 3. de hoeder ziet de os,4. hij vangt
hem, 5. hij temt de os , 6. hij rijdt op de os naar

huis, 7. thuis gekomen, 8. leegte: os en wereld zijn
verdwenen, deze wereld,9. de oorsprong, ro. naar

de mark.
De weg die de zenbeoefenaar gaat is vol
hindernissen en paradoxen. Genpo Roshi
verkende op Ameland deze weg als Big Mind
proces. In vijf dagen nam hij met de groep de

belangrijlste stemmen door die bij de plaatjes

kunnen opkomen. Bijvoorbeeld: bij het zoeken

r.zn de os kan zich verlangen, moedeloosheid
(pointlessness)en angst voordoen. Bij het zien van

sporen twijfel en verwondering bij het zien van

de os weugde en verdriet, bij het vangen van de

os overgave, strijd en onderwerping aan de leraar.

Enz. Per ptaatje zijn er veel meer stemmen die

opkomen in een Big Mind groep. Het gaat van

roe?t u maar! Genpo lokt uit, ordent, vat samen,

zoekt na'ar nuances en leeft zich uit in wat je
interactieve dharmatoespraken zov kunnen

noemen. Onvermoeibaar. O nweerstaanb a;ar. Zeet
leeru aam.

Jelk Seidel

Bron: Nico Tydeman, Het tefirnen aan de as, Amsterdirm,
Karnak, 1991.

4. Het vangen van de os.



S Er.rs pr Avrv HoLLowELL
(DnanMANAAu: Tu Es Cere - Jn BBNI Der)

Sensei Amy Hollowell, de eerste dharmaopvolger
van Catherine Genno Pagds Sensei wordt in
r 95 8 geboren in Minneapolis, Verenigde Staten.
Nadat ze haar studie daar heeft afgerond komt ze
in r 98 r naar Frankrijk. Ze trouwt en vindt werk
als journalist bij een internationaal dagblad in
Pt$srwaat ze ook nu nog werkt als redacteur.
In 1993 komt ze Catherine Pagds tegen, op een

moment datde waag'Wie ben il{ onon tko ombaar
en alom aarwezig is geworden. Dit is het
moment dat haar formele zentraining begint.
Ze heeft dan al een dochtertje uit haar eerste

huwelijk, Morgane, die vijf is op het moment
dat Amy bij Genno Sensei gaat wonen. Tot de
groep die het Danacentrum in Montreuil vanaf
eind r9g4 helpt opzetten behoren ook Frank de
Waeie (die aanstaande zomer dharmatransmissie
zal ontvangen van Genno Roshi) en haar
rriend Alain. Met deze laatste krijgt ze enkele
jaren later een tweede kind: William. Haar
zentraining staat dan ook volledig in het teken
van gezinsleven, werk en creatie: midden in het
leven en tegelijkertijd, zoals zowel zij als Frank
de Waele bij herhaling benadmkt, een leven van
een 'monnik'. Op het moment dat het centrum
van start gaat weet niemand, ook Genno Sensei
niet, hoe de formele zentraining en het intensieve
'gewone' leven zullen samengaan, welke vorm het
zol krtlgen. Amy vertelt soms o1€r de wanhoop
die haar in het begin regelmatig overviet het is
'teveel' ,ze heeft niet eens tijd om met de anderen
in de zendo te zitten, met Genno Sensei op reis
te g an, te schrijven. Als ze op zo'n moment
van totale wanhoop in de fameuze keuken van
Montreuil aan Bernie Glassman, die op bezoek
is, vraagt:'Wat moet ik laten vallen?!l!', is zijn
antwoord, dat haar altijd is bijgebleven: Je zelf.'
Tijdens de week waarin de transmissie voor Amy
Hollowell plaatsvindt - juli zoo4 - doet Genpo
Roshi, de leraar van Genno Roshi de uitspraak:
'Ik weet niet h6e jullie het gedaan hebben, maar
jullie hebben iets heel bijzonders gedaan.'
Inmiddels wonen zij en haar gezin in het huis
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dat aan het Danacentnrm grenst. Sensei Amy
Hollowell leidt retraites in Frankrijk, Engeland,
Pomrgal en Belgie. Van beroep is zij behalve
journalist / redacteur ook dichter. Dit laatste is

haar ware passie.



ENTTTE ZEER PERSOONLIJKE HERINNERINGEN

(Mvnrana vanr GIls)*

In de keuken is er altijd tijd voor een gesprek

intimiteit analyse zoeken nog verder zoeken het
kan niet gezegd worden zodraje het zeg is het het
niet maar je moet fets zeggen James Joyce schreef

zonder interpunctie haar geheime fantasie is dat
op een morgen de Herald Tribune opent met een

stuk zonder interpunctie niet-conceptue e\ ir1 zit
da;u dan achter George Bush weet niet wat hij
ermee moet niet-weten er is niets dat is Walt
Whitman Hui-Neng Fernando Pessoa James

Joyce Huang-Po DT Suzuki Amerika Frankrijk
Engeland Belgie Portugal ze woont naast het
centrum haar kinderen zijn Morgane en \Villiam
haar man Alain en haar poes is Sati in de

schrijfworkshops is het parool 'niet censurereri ik
liet mijn geest denken wit het wilde ik liet mijn
mond zeggen wdt het wilde zeg JA tegen a1les

omarm alles het spirituele leven is naar buiten
gaan het leven in het leven ervdren de modder

het bloed de tranen de weugde luiers verschonen

wortels snijden naar je werk gaan auto rijden
illes begin waar je bent als je je ware natuur wilt
onthullen moet je deze simpelweg niet bedekken
welkom o leven!

* To"n ik door de redactie gewaagd werd aan de

hand van een aantal vragen een portret te schetsen

van de lerares Amy Hollowell had ik al snel het
gevoel dat MIJN mening over'wat haar drijft'en
'hoe ze het doet'per definitie beperkt zott zijr.
Daarom heb ik geprobeerd deze wagen vanuit
verschillende hoeken tegelijk te benaderen:

-'Feitelijket informarie.

- Persoonlijke herinneringen aan uitspraken van

haar die voor mij belangrijk zijn geweest en zijn
blijven hangen.Ikheb ervoor gekozen deze neerte
zetten op een manier die zij in de schijfworkshops

die ze een tijdje hier in de sangha heeft geieid,

stimuleerde - niet censureren, vrij laten iopen,

niets is fout -, tevens geinspireerd door een van

haar recente thema's: de wijze van uitdmkken van

James Joyce en de wijheid die ze hierin herkent.
Op deze manier hoop ik iets van de 'smaak en

geur' van haat teaching over te brengen,

- Een recent gedicht van haar hand, door haarzelf
gekozen voor dit doel.

- Een deel van een recente dharmatoesPraak' die

goed weergeeft wat haar de laatste tijd inspireert,

volgt op de volgende pagina.



DnwARE BETEKENISVAN

nnThTHAGATA
Wat is de'ware betekenis van de Tathagata', zoals

we zingen?
Hier is heel wat over geschreven. Er zijn veel
teksten die hierover gaan, uit verschillende
eeuwen, verschillende bronnen. Ik heb er een
aantal bij elkaar gezocht.

De eerste is:'Welkom, o leven! Voor de miljoenste
keer ga ik de realiteit van de ervaring in.'Dit is uit
een boek van Joyce. Niets wordt afgewezen. Het
is: welkom leven, h6lemaal! Voor de miljoenste
keer, opnieuw en opnieuw en opnieuw, onderga
ik de realiteit, ga it erin op. Niet vanuit een idee

over het leven. Hij verwerpt alles dat hem ervan
afhoudt het leven te erv{ren.

Dan Bodhidharma: 'Als je een einde maakt aan

alle externe omstandigheden en de geest zich
intern nergens meer aan vastklampt, zul je de
Weg kunnen begaan.' Dit is €dn versie van dit
citaat. Een andere versie zegt het net iets anders:
'Houd jezelf extern verre van a1le relaties en laat
je hart wij zrln van hunkering. ..'. Eka, zijn latere
opvolger, die dit voortdurend hoorde, kwam op
een keer bij Bodhidharma en zei:'Ik heb een einde
gemaakt aan alle externe omstandigheden.' En
Bodhidharma zei:'Is dat niet de dood?'En Eka
zei: 'Nee, dat is niet de dood.'En Bodhidharma
zei:'Welk bewijs heb je daarvoor?'En Eka zei:'Ik
ben het me altijd gewaar.'
Nu, Eka zegt niet: 'Ik heb alles buitengesloten, ik
heb al mijn verlangens onderdrukt, ik heb mezelf
afgesloten van alle schoonheid en pijn van de
wereld, ik wil er niets van zien en dus heb ik een

einde gemaakt aan a,lle externe omstandigheden.'
Dat is niet wat hij zegt. 'Ik ben het me altijd
gewaar.' Welkom, o leven! Voor de miljoenste
keer onderga ik de realiteit var. de ewarkrg.'Niet
dood.'
Bodhidharma waagt door. Vaak denken we: ik
moet proberen een einde aan mijn denken te
maken, ik moet niet voelen.
Als hij zrgt 'Hou jezelf verre van alle relaties',
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denken we: ik moet me van de wereld afzonderen.
Maar denk je dat dat echt is wat Bodhidharma
wil zeggen?

Als hij zegt dat je geen vedangens of hunkering
moet hebben ir je hart, betekent dat dan dat je
alle verlangen moet onderdrukken? Als we ofls
verlangen onderdrukken klampen we ons nog

steeds vast aan niets voelen, aan afi,vijzen; het
is gewoon een andere manier van ons aan iets
vastklampen.

Een paar eeuwenlater gebruikte de VijfdePatriarch
de metafoor van de zon. Hij zegt 'Het is als de

wolken en de nevelen die in alle hoeken tegelijk
opdoemen en de wereld verduisteren. Hoe kan de

zon ooit uitgedoofd worden?' En hij antwoordt
zelf:'Het licht van de zon wordt niet vernietigd,
het wordt slechts gebroken door de wolken en de

nevelen. Met de w'are natuur waarover elk levend
wezen beschikt is het net zo. Het wordt enkel
versluierd door de lagen wolken van ons kritische
denken, onzr verkeende gedachten en meningen.
Als je gewoon gew aar lotnt ztln,zonder verkeerde

gedachten te produceren, zal de dharmazon van
nirv-ana helemaal vanzelf doorschijnen.'
Dus hij zegt hetzelfde als Bodhidharma en
Stephen Dedalus: dat we, gewoon zo s we zi1n,

volmaakt zijn. Dan raakt het bedekt door al onze
idee€n: ik zou dit moeten doen, ik zou dat niet
moeten doen. Een heel sterk idee van IK, een

apart IK: dat zouden we verkeerde gedachten
kunnen noemen. Maar de zon is er, het licht is
er, de hele tijd.
Van Bodhidharma is ook bekend dat hij zei: de
geest wordt als een muur. Het Chinese karakter
hiervoor schijnt ook te kunnen worden vertaald
als 'afgrond'. Het kan dus ook betekenen'boven
de afgrond zitteri. Er is niets waar we ons aan

kunnen vasthouden. Sinds Dogen zeggen we
ook lichaam en geest laten wegvallen. Of we
hebben het over de sprong wagen, loslaten, laten.
We hebben het over leegte. Dat is allemaal het
een einde maken aan externe omstandigheden



en de geest zich aan niets laten vastklampen,

welkom, o leven!

Dat betekent geen ideedn hebben over

enaring. Hoe kun je een idee hebben over

ervaring? Het is echt een afgrond: ik weet het
niet, ik weet het niet. Als je op je kussen gaat

zitten,waar gaje dat half uur dan naartoe? Ik
weet het niet. Ik kan er een heleboel idee€n

over hebben. Op grond van eerdere ervaring,

op grond van wat ik gehoord heb, op grond
van de ervaring van andere mensen, op grond
van mijn fantasieen over de ervaring van

andere mensen. ..mijn ambities over waar ik
heen wfl gaan. . .maar ik weet het niet, ik weet

het echt niet.

Ik heb drie verschillende citaten aangehaald,

maar in feite zegt elke boeddhistische tekst,

of zells eike tekst in alle spirituele tradities
hetzelfde. Dat is het spirituele leven! Dat
lijkt een paradox, hd? Dat het spirituele leven

is: naar buiten gaan, het leven in, het leven

erviren, de modder, het bloed, de tranen, de

weugde, luiers verschonen, wortels snijden,
naarje werk gaan, auto rijden, dlles!

Arnl Sensei

Dharmatoespraak Montreuil 25 februari 2005
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NIrcO SBNSEI

EgNI WAARDELIZE LERAAR
Wat geestelijk leraren betreft hanteer ik het
volgende onderscheid: zij die vinden dat je
van spirituele praktijk een beter mens wordt
en zij die dat niet vinden - de waardevolle
en de waardeloze leraren. Een voorbeeld
van de eerste categorie is de Amerikaanse
spirituele leraar Andrew Cohen, bekend
van zijn associatie met Ken Wilber en zijn
tijdschrift What is Enlightenment. Andrew
Cohen is van mening dat we door onze
beoefening stijgen op de wolutionaire ladder,
en daarmee de mensheid een grote dienst
bewijzen. We moeten het ego bestrijden,
het onkruid van onze con&tioneringen en

onze gehechtheid wieden, onze schaduw
uitwissen, om zodoende een lichtend
voorbeeld voor anderen te worden. Elf jmr
lang was ik zijn leerling, mediteerde, deed
prostraties, mantra meditatie, en volgde
eindeloze groepsbijeenkomsten waarin we
elkaar'feedbacli g'aven. Uiteindelijk verliet
ik zijn gemeenschap gedesillusioneerd.
Niko Sensei valt voor mij in de tweede
categori€. Hij vertegenwoor&g de 'zen is
nergens goed voor'- benadering. Nu zijn er
meer zenleraren die dit verkondigen, maar
vaak functioneert dit toch als een soort zen
code: je moet je van het nuttigheidsdenken
bevrijden om zodoende uit te komen bij
satori, Big Mind,leegte, ofwat dies meer zij.
Dat is waar zen dus goed voor is. .. Bij Niko
voel je dat hij het echt meent wanneer hij
zegt dat je met zen geen steek opschiet. Je
wordt er geen beter mens van, je gaat geen
betere, verstandigere beslissingen nemen in
je leven, je wordt er niet aardiger, mooier, of
medemenselijker op. Niko is een waardeloze
leraar in de beste zir, van het woord - hii
belichaamt de nutteloosheid die Zhtangzi
al, in zijn taoistische geschrift bezing.
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Ik voel dat Niko zen beoefent vanuit een

diepe fascinatie en een groot verlangen naar

het mysterie waar ons leven door gedragen
wordt - en een groot vertrouwen dat het
mogelijk is om je te laten dragen door
dat mysterie. Andrew Cohen zou zeggen
dat dit niet spiritr.reel is - het ego blijft
gewoon de baas. Maar door d het getrek
en gesjor aan het ego stijgt datzelfrle ego in
werkelij kheidswaarde.
Wil je stijgen op de evolutionaire ladder?

Een beter en zuiverder mens worden?
Wend je dan tot Andrew Cohen of een

soortgenoot - dan leer je dat wel af. Heb
je daar tabak van? Wend je dan tot een
wrrtdeloze leraar als Niko Sensei.

Andrd oan der Braak



LrNrs BN RBCHTS

Waiting far Buddha. Wachtend in de rij tot
ik aan de beurt was voor daisan (gesprek met
de zenmeester), leek het me een goed idee

tijdschriften neer te leggen om de tijd nuttig te
besteden. De Story en Privd lezen we wel bij
de kapper, wellicht zouden tijdschriften over
boeddhisme verlichting kunnen brengen. Dat
zou bijvoorbeeld Mountain Record (1) kunnen
zijn,het tijdschriftvan de Mountains and Rivers

Order. De on-line versie van dit tijdschrift bevat

een keur aan artikelen uit vorige jaargangen van

het tijdschrift. De Mountains and Rivers Order
wordt geleid door John Daido Loori die erg

mooie foto's maakt.

Tot nu toe onovertroffen voor wat betreft
informatiedichtheid is de website van de

Kwan Um School of Zer (2), gesticht door
de Koreaanse zenmeester Seung Sahn. Er zijn
zo'n tzoo pagina's zrn teaching letters te vinden,
evenals een grote hoeveelh eid rrn dharma talfrs.

Degenen die menen dat de ware dharma zich
meer uit in het verrichten n activiteiten,
kunnen uit de voeten met de vele naai-

instructies waaronder die voor een meditatiemat
en -kussen. Er zijn ook instructies voor het
maken van kleding, waarbij je een zelfgenaaide
meditatiebroek gemakkelijk kunt dragen zonder
in conflict te komen met stijlverschillen tussen

de verschillende zenrra&ties. Kwan Um heeft
zich omstreeks r2oo van Rinzai afgesplitst.
Kwan Um heeft vele scholen, waaronder 66n in
Brussel (3).

Wil je het wat luchtiger houden, lees dan For
You. De website (4) is zeer fraai uitgevoerd en

heeft zo op het eerste gezicht een hoog lifesryle

gehalte. Interessant hieraan is met name dat

het om Singaporaanse lifestyle gaat. Het gratis

proefnummer is in Nederland helaas niet aan

te wagen, maar de on-line versie geeft genoeg

stof tot lezen. Deze bevat praktische artikelen
zoals Buddhisrn and Coling With Stress en Sars

and Dhartna.

Wellcht is het niet nodig op Boeddha te

wachten. De BBC (5) meldt dat wetenschappers

het bewijs menen te hebben gevonden dat

mensen die mediteren kalmer en opgewekter

djn. Deze opgewekte boodschap is na te

lezen in The New Scientist (6) (helaas niet
meer gratis, gelukkig heb ik een kopie). Door
middel van hersenscans (rnt, unr) kan men de

activiteit van de hersenen meten. Er blijken twee

hersengebieden te zijn die zeer van belang zijn
voor emoties, stemmingen en temPerament. De
amygdala houdt zich bezig met snelle reacties

zoals angst en verbazing. De prefrontale cortex

is verantwoordelijk voor het zelfbewustzijn,
planning en redeneren. Volgens Richard
Davidson van the University of Wisconsin at
Madison, geeft zijn onderzoek (7) aanleiding te

veronderstellen dat bij beoefenaars van meditatie
het deel van de prefrontale corte:< dat zich bezig

houdt met positieve emoties actiever is terwijl
het voor negatieve emoties verantwoordelijke
deel minder actief is dan bij mensen die geen

meditatie beoefenen. Paul Ekman (8) houdt
zich bezig met wetenschappelijk onderzoek

naar emotie. Hij heeft gevonden dat beoefenaars

van het boeddhisme minder snel schrikken van

harde geluiden.

Dit onderzoek heeft geleid tot het Cultioating
Enrotional Balance onderzoeksproject (9,10)

waarbij de eerder genoemde (en andere)

wetenschappers samenlcvvamen bij de Dalai

TJ



Lama in Dharamasala in maart zooo. Op
verzoek van de Dalai Lama wordt onderzocht
hoe boeddhistische praktijken kunnen
bijdragen om goed om te gaan met negatieve
emoties. Het project wordt gesponsord
door het Mind and Life Insrute (11). Deze
organisatie heeft ook Dialogues between

Buddhism and the Sciences georganiseerd in
zoo4 in Dharamsala, met als onderwerp
NeurElasticity, 1be Neuronal Substaas af
Learning and Transformation. Neuroplasticity
verwijst naar de structurele en functionele
veranderingen in de hersenen die gevolg zijn
ran training en ervaring (12).

Wetenschappelijk gerhteresseerden kunnen
zich laven aan de publicatie Long-term
meditators selfinduce high amplitude gamrna
synchrony during mental prauice (13). Hierir;r
wordt beschreven dat meditatiebeoefenaren
gammaband oscillaties van hoge amplitude in
hun hersenen opwekken. Men veronderstelt
dat dit op termijn neurale veranderingen
in de hersenen aanbrengt. A1s je meer van
overzichtelijke plaatjes houdt, kijk dan op de
site van Time Magazina (14) alwaar in een

a{beelding wordt uitgelegd wat hersendelen
doen en wat het ef,ect van meditatie is.

Linksr

t hap://www.mro.orglmr/
mountainrecord.html

2 htp:/ /www.kwanumzen.com
3 http://www.brusselszencenter.bel
4 http:/ /www.4ui.com/indexeng.htm
5 http://news .bbc.co.rW2/tr/

heakhl3047297.stm
6 http://www.newscientist.com
7 http:/ /www.mindfirlnesstapes.com/

ImmuniryStudy.pdf
8 htp://www-paulekman.com./
t http:/ /www.sbinstitute.com./

research-CEB.html
10 http://cultivatingemotionalbal ance.org/
11 http://wwwmindandlife.org/
12 http:/ /vrww.mindandlife.orgl

MIXII%20Brochure.pdf
13 http://w$,v.pnas.org/cgi./content/

fitlY70L/46/16369
14 http://wwwtime.com/time/

covers/1 101030804/ om/
15 http://www.bonsaipotato.com./

AIle links zijn aanAlikbaar op httl:/hraij.com/
zm/lotusoijoer.

Are you the ry?e of person who longs for patience
and tranquility in your life? Of course you are,

but in our rnodern sacietl wha has the tiffie? Nort)
it\ possible.

Als je wel op Boeddha wilt wachten, ma.ar niet
te lang dan kan de Bonsai Potato (15) uitkomst
brengen. Door het aanschafen var- de Bonsai
Potato Kit creeer je vrijwel zonder wachten
sbin-zen-bi. De slogan geeft de essentie weer:
The Art af the Bonzai Potato: Zen vtithout the

Wait.

ruud uaij
( I o til s t itw r@u ai.j. c o m )
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LrroBN MEETS JeeeN

'Leiden. Where can I find that?' Het oude
universiteitsstadje 'between The Hague and
Amsterdam' is voor veel buitenlanders een

onduidelijke vlek op de Nederlandse kaart. Maar
niet voor Japanners.
De mooie binnenstad is gevuld met kleine
arbeiderswoninkjes aan kleine grachten en fraaie
monumentale panden aan grote grachten. De
panden tekenen de contrastrijke relatie die hier
altijd heeft bestaan tussen arbeiders en rijke
kooplieden.
En dwars daardoorheen beweegt zich een Japans
verhaal, te vinden in musea en galeries, in het Von
Sieboldhuis, de Hornrs Botanicus, de universiteit,
in een Soto zencentrum, zelfs op straat. Een
belangrijk deel van dit Japanse verhaal hebben
we te danken aan - nota bene - een Duitser,
Philipp Franz von Siebold. In Nederland is hij
nauwelijks bekend, in Japan wordt hij geroemd
en ge,6erd. Dat is de reden dat Japanners de weg
naar Leiden weten te vinden.
Von Siebold Q796t866) belandde in r8e3 als

VOC-arts in Deshima,de piepkleine Nederlandse
handelspost in de baai van Nagasaki. Getroffen
door de schoonheid van het land bouwde hij er een

enorme verzameling Japanse schatten op - kunst,
planten, dieren, mineralen - en pubiiceerde
over de Japanse geschiedenis, staatsinrichting,
geografie en levensgewo onten. Zijn contacten
met Japanse notabelen werden zo intens dat
men hem op een gegeven moment als vermeend
spion het land uitzette. En daar begint het Leidse
verhaal, want Von Siebold betrok een mooi pand
aan het Leidse Rapenburg, dicht bij zijn schatten
die grotendeels werden ondergebracht in onder
andere de Hornrs Botanicus en het Rijlamuseum
voor Volkenkunde.

Japan in Leiden is allemaal te vinden in de oude

binnenstad, en dd manier om je hier te verplaatsen

is te voet. Onze speurtocht begint bij het station.

Op eenpaarhonderd metervanhet stationstaathet
Rijksmuseum voor Volkenkunde, een voor Leidse

begrippen kolossaal gebouw; met onder andere

een indrulqrekkende afdeling Japan - Korea. Tot
de hoogtepunten van deze collectie horen vijf
grote gouden boeddhabeelden. Vroeger hadden

ze hun eigen grote ruimte, en zaten ze in de

donkerte mysterieus te gt*rruen op een groot
podium. Een van de ondergetekenden beleefde er

als studentje vemrkkelijke momenten van stilte,
lang voordat ze enig idee had van zEt. Na een

grondige verbouwing van het museum worden de

beelden nu helaas bijna weggedrukt door de vele

omringende vitrines. Eer publieksbegeleider geeft
wijwillig zijn mening datboeddha's in een aparte

ruimte 'niet echt'zijn, want 'in Ja,pxr ite je ze ook
in warenhuizen en zo'.
Het museum kent vele lagen.Je kunt de schaften

gewoon bekijken, en je kan eindeloos informatie
opdiepen via computers en TVt die overal staan

opgesteld. Via een scherm geeft een Japanse
dame pikante inside-information over onder

andere de houding ran Japanners ten opzichte
van buitenlanders.
Regelmatig worden er in het museum thee-

ceremoni€n gehouden en wordt er gespeeld op

de Japanse bamboefluit.

Een paar strater verder, op Rapenburg 19,

bezoeken we het woonhuis van Von Siebold. Met
ingang van maart dit jaar is dit - na een grondige
restauratie - omgedoopt tot het Von Sieboldhuis,

een museum met het neusje van de zalm van

zijn kunstcollectie. Het pand is ook gedacht als

belangrijke ontmoetingsplaats tussen Japan en

Nederland, voor &plomaten, wetenschappers,

kunstenaars en zakenlieden.
Ook Hotei Japanese Prints heeft zich in het
pand gevestigd, een klein Leids bedrij{e dat
wereldberoemd is onder verzamelaars van Japanse
prenten. Staat er een Hokusai op de verlanglijst?

Men heeft het. De enorme boekenverzameling
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van Hotei - vooral Ukiyo-e boeken - is sinds kort
ondergebracht bij de boekhandel Van Stockum
op de Breestraat r r3".

Iets verderop aan het Rapenburg lezen we op

een ruit: Wij Japanners geven de voorkeur aan

een zzlaarmoedige pracbt booen een opperolaklige
scbildering.

Nog een paar honderd meter en dan zijn we bij
de Hortus Botanicus, de oudste botanische tuin
van Nederland, achter de oudste universiteit van

het land. Hier belandden vele botanische schatten
van Von Siebold, en van daaruit begonnen ze een

opmars door Europa. Een Japanse larlx in de

tuinl Japans hoefblad, Azaleis, Japanse lelies?

Met dank aan Von Siebold. Sinds r988 heeft de

Hortus haar Von Siebold Gedenktuin, ingericht
als'symbool voor de historische banden tussen

Oost en West'. Enigszins verbolgen zegt de man
achter de kassa dat de vele Japanse bezoekers hier
alleen voor deze gedenktuin komen. Wij dwalen
via tropisch warme kassen, bomen met twee
geslachten en andere botanische wonderen naar
dit stille hoekje, gevuld met Japanse bloemen,
bomen (veel bamboe) en struiken, het grindpad
dat water symboliseert. We generen ons een

beetje; een Japanse tuin is altijd perfect verzorgd,
en hier vliegen de bladeren je om de oren.

Net voorbij de universiteit is op de muur in
grote letters een gedicht geschilderd van de grote

Japanse dichter Basho (r 644-r 694), als onderdeel

van eefl gedichtenproject waarbij uiteindelijk
honderd gedichten uit de hele wereld op de

Leidse muren te vinden atnen zijn.
Het universiteitsstadje barst van de kroegen en

goedkope restaurantjes. Tijd voor een drankje
en eventueel hapje. We strijken neer in Barrera,

een kroeg tegenovet de universiteit wl t na r
eeuwenoude traditie menig afgestudeerde zijn
of haar afstudeerborrei houdt, en waarboven de

Soldaat van Oranje zijn studentenkamer had.

Via oude straatjes met hobbelkeien -we zijn
nu in het oudste deel van de stad, rond de

Pieterskerk - gaan we richting Breestraat.

Onderweg, in de Pieterskerk Choorsteeg, gaan

we naar d6 spirituele winkel van Leiden, Kailash,

op nummer 16. Ze omschrijven zichzelf als een

esoterische boekhandel met new-age artikelen,
en je vindt er een flinke collectie boeddhistische
literatuur, naast zafu's, wierook, tarotkaarten,
stenen en boeken over a1le godsdiensten. De
eigenaar vertelt dat hij een heleboel (modernere)

prenten van Hotei heeft overgenomen, dus die
zijn daar binnenkort ook te vinden.

Als je de Breestraat uitloopt kom je op de

Hogewoerd. Op nummer 15 kopen we heerlijke

Japanse thee in Het Klaverblad, het oudste en

leukste theewinkeltj e r"an Nederland.
Even verderop, op nummer 16z', bellen we aan

bij Suiren-ji, een Soto zencentrum. Suiren-ji
wordt geleid door Cor Zestin var, der Plas. Het
centrum is - qua inrichting elr programma -
gestoeld op Bukkoku-ji, een eeuwenoude tempel

Rijlismuseum voor Volkenkunde (foto Peter Hilz)



in het kustplaatsje Obama aar, de Japanse Zee.

De vermaarde en nu 8o-jarige zenmeester
Harada Tangen Roshi is daar de abt, en Zeshin
is zijn leerling. Op de website van Suiren-ji vind
je een aantal teisho\ van Harada Tangen Roshi,
die door sommigen wordt gezien als de grootste
zenmeester van dit moment.
ln rggz bouwde en richtte Zeshin helemaal
alleen zijn eerste cefltrum op, m6t leerlingen,
maar werd ai snel via een brief teruggefoten
door Tangen Roshi Zeshin, zo vertelt hij. Het
was nog te woeg om leerlingen te begeleiden. In
twee maanden trng hij in Bukkoku-ji vervolgens
'door de mallemolen'. Naar zijn zeggen kreeg
hij daarna Denpo van Tangen Roshi. Inmiddels
heeft Suiren-ji zo'r. zesttg sesshinleden, zegent
Zeshin boeddhistische bruiloften in en worden
er regelmatig open dagen gehouden die steeds

meer belangstelJing krijgen.

We hebben honger geloegen. We gaan lekker
Dim-sum hapjes eten bij Noodl op de Breestraat
88'. Alles bij elkaar ztlr, we zo'n vier uur op pad
geweest en hebben ons uitstekend vermaakt.

Rita Hofand U Ingrid Appels

Rijlsmuseum voor Volkenkunde
Steenstraat 1

Di--zo 10-17 uur
www.rmv.nl

Von Sieboldhuis
Rapenburg 19

Hotei Japanese Prints
Rapenburg 19

www.hotei- i aoanese-Drints. com

Hortus Botanicus
Rapenburg 73

Ma--zo 10-18 uur
www.hornrsleiden.nl

Kailash
Pieterskerk Choorsteeg 16

Ma-w 10.30-18.00, zo 10.30-17.00

Suiren-ji Zen tempel
Hogewoerd 162a

Elke za open van 12-15
Dagelijks meditatie 6.30 en 20.00 uur
wurw.zencentrum.nl

77



WE KUNNEN ALTIJD OPNIEUW BEGINNEN
De zachte kracht oan de zegening van Pierre
Pradervand is een praktisch boek over het op een

onbaatzuchtige manier, vanuit het diepste van

het hart, iemand het goede toewensen. Uitgever
Ankh-Hermes vermeldt op de achterkant r'an het
boek: 'Als we onze medemensen van binnenuit
alle goeds toewensen en ze bevestigen in hun
kwaliteiten, stralen we een positieve energie
uit, waardoor de ander zich prettig gaat voelen
en vmjzell op onze beurt ook."Zegeneri heeft
ook nog een ander beilzaam effect: de actieve

beoefenaar zal merken dat hij minder zal blijven
'hangen in oordelen, aanmerkingen en frustraties
jegens anderen.'

Pradervand haalt diverse voorbeelden aan van die
positieve werking, maar een passage op bladzijde
r z r sprak me bijzonder aan, met excuses voor
het lange citaat. '... wij kunnen ons verleden
transformeren door ons bewustzijn over het
verleden te transformeren - om de eenvoudige
reden dat het verleden alleen bestaat in onze
huidige gedachten over de gebeurtenissen uit het
verleden. Wij herscheppen ons verleden door de

gedachten die wij er in het heden over hebben.

Wanneer wij telkens opnieuw gebeurtenissen uit
het verleden de revue laten passeren, ...r $raven
wij als het ware een steeds diepere groef, en

wordt het steeds moeilijker om daaruit te komen.

Daarom is het belangrijk te besefen dat wij ons

verleden heel letterlijk kunnen herscheppen

door onze gedachten en gevoelens erover te
veranderen.' Een boodschap met een hoog

zengehalte, hoewel ik een directe verwijzing naar

'zei niet heb kunnen vinden. Verwijzingen naar

de bijbel en het christendom daarentegen zijn er

in overvloed.
Dankzij het zegenen van de mensen die de

oorzaak lijken te zij n van het lij den in het verleden,

verdwijnt de ingesleten groef en de wrok, spijt
of het schuldgevoel. 'We kunnen altijd opnieuw
beginnen,' concludeert de auteur verderop in het
boek.

Bladzijde 2o7 tot et met bladzijde zzz bevatten
voorbeelden van zegeningen: voor journalisten,

een dagzegening van een taxichauffeur, voor
poJitici enzovoorts. Ook een zegening voorjezelf:
'Ik zegen mijzelf in het inzicht dat mij in staat

stelt te beseffen dat ik voor eenieder die op mijn
pad komt, een beek, lied, glimlach ben - zoals zlj
dit ook voor mij zijn.'Doe er uw voordeel mee!

Kees Moerbeek

Pierre Paraderv"and, De zacbte ktacht rtary de zegening,

Deventer, Ank-Hermes, 2oo3



ONonRwEG
SrnEnpoRTRET vAN Denrpr,
DonN SrrsBnsERG Srxsu

A1s ik tijdens de retraite op Ameland dit
jaar weer eens zichtbaar door een minder
vreugdevol moment ga, hoor ik opeens hoe
het zraraard van Manjusri zich rechtstreeks
tot mij richt'Hang in there, things just will
get worse.' Hart-geest van de stadsmens

ontmoet hart-geest van de stadmens en
de zelfgecentreerde bevangenheid lost op
als sneeuw voor de zon. Doen Sensei had
gesproken.

Doen Sensei (in ry47 in Bad Hartzburg
geboren als Daniel Silberberg) groeide
op in New York en tijdens onze (korte)
ontmoetingen verloochent die achtergrond
zich niet. Hij beweegt en communiceert
met de zeifuerzekerdheid, zr tier,
ongedwongenheid en nonchalance van
iemand die de avonturen, verleidingen
en gevaren van de Grote Stad heeft
overleefd en combineert dat met een direct,
mildironisch en relativerend gevoel voor
humor. Overigens zonder in het daarmee

vaak geassocieerde rynisme te vervallen,
want het andere dat mij direct opvalt, is zijn
grote liefde voor de dharma en de sangha,
Doen Sensei: 'Deze sangha enaar ik als

een van mijn mooiste geschenken, Door
de openheid, intimiteit en wiendelijkheid
van de leraren en studenten binnen onze
sangha, waar ik zelf trouwens graag door
gevormd en beinvloed word, ontstaat er een

hele ontspannen, emotionele en liefdevolle
dharma.'

Een dharma die wat Doen Sensei betreft
erop gericht is om ons als student de
Volkomen Vrijheid die in ons aanwezig is

te laten ervaren,'Ik werd al op jonge leeftijd
gegrepen door de Beat Generation (van
onder meerJack Kerouac,Alan Ginsberg en

Gary Snyder) en hun alternatieve opvatting
van het huishouden verlaten. Ze waren echte

helden voor me en preekten het woord dat
mij nooit meer heeft verlaten: wijheid. En
dat is wat ik nu probeer te doen. Ik heb

geen spirituele inzichten om te delen maar
wel een ontwikkelingspad datje kan laten

proeven van deze Vrijheid. Ook de wijheid
om je niet te verliezen in een structuur die
boeddhisme heet, want in feite startte de

Boeddha niets anders dan een subculturele
beweging gericht tegen de heersende

orde en waardesystemen vzr, z4t tijd.' En
daartoe beschikt Doen Sensei over een zeer

diepgaande en veelzijdige achtergrond.



Hij trainde al vijfentwintig jaar voordat
hij in zoo3 van Genpo Roshi transmissie
ontving, onder meer bij het Zen
Mountain Monastery onder lei&ng van
in eerste instantie Maezumi Roshi en

later Daido Roshi. Daarnaast kan hij
niet alleen terugvallen op een vij ftien j aar

lange zeer diepgaande betrokkenheid bij
de beweging van Gurdjiefl hij put ook
uit zijn ervaring als therapeut/coach,

zijn literaire en zeker ook zijn muzikale
jazzachtergrond. De groepsdaisan op
Ameland met Doen Sensei is dan ook
alsof je uitgenodigd wordt om mee te
jarnmen: improviserend en reagerend op
het zich ontwikkelende gesprek en elkaar,

ontstaat eI een onverwachte, intrigerende
en meeslepende melodielijn die alleen
volgehouden kan worden als iedereen

er volledig in opgaat. Je weet niet waar

het naar toe gaat, maar elke noot en elk
akkoord telt en waagt om aandacht. Of
in de woorden van de door Doen Sensei

zo geliefde Kerouac:

'Whee, Sal, we gotta go and never

stop till we get there.'

'Where we going, man?'

'I dont know but we gotta go.'
(Jack Kerouac, On the road)

Gertjan Mulder

Zen Spirit
Ird,ne

Zenneditotie
SterveEbegeleiding
Tnoiningen 'Leven net Sterven'
Stressreductie
Workhops (o.o.'Big Mind')
Lezingen

f ndiv. beqeleiding/iheropie

Kyojo Bo k ker

f nlichf ihge,n en opEovei

frlne Kyojo Bokker
050-314 0069
Anneije grunner

050-406.1308
www.zenspirit.nl
info@zenspirit.nl
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SAVTSARAVARIATIES
ToN l..arHouwsns
'Ton Lathouwers (7e),leider van de Maha Karuna
Ch anboeddhisten.'Met deze woorden stelt Gerard

Reij n Ton Lathouwers voor in h et artlkel, D e zin tan
het leven: daorgaan.Het is deel 6 van een reeks over
geestelijk leiders. De tekst verhaalt over Tons eerste

kennismfing met het boeddhisme en met Masao
Abe, die hem vertelde over Kwan Yin. Hoogleraar
Russische literatuur in ruste Lathouwers kende

het thema van de verlossing via Dostojevski's

Gebroeders Katamazov. 'Het verhaal stelt: alles

moet worden gedaan om iedereen te redden. Maar
dat dit verhaal ook een van de kernthema's was van

het boeddhisme, dat wist ik niet.'Jammer genoeg

bestaat de overheersende indruk dat het in het
boeddhisme zolu g an over individuele verlichting.
Lathouwers: 'De sutra van Kwan Yin getuigt van

een heel sociale houding, maar dat werd in het
boeddhisme nooit erg gepraktiseerd. Dat gebeurt
pas de laatste decennia, onder invloed van de

ontmoeting tussen oost en west. Daardoor zie je
nu voor het eerst ook ge€ngageerd boeddhisme.'
(De Volkslaant 6 januari u oo5)

HoNnBNscHETEN
Oud-dagbladfotograaf Li Zhensheng was een

overtuigde Nlaoist, maar krvam tot inkeer en

legde systematisch wandaden tijdens de culturele
revolutie vast. Bijvoorbeeld een foto van monniken
met een poster op hun buik, met als tekst: 'Naar de

hel met de werken van Boeddha. Die staan bol van

hondenscheten.' In 1968 belandde hij zelf in een

strafkamp, maar hij en zijn collectie overleefden het.

Dankzij veranderingen in het politieke tij kon Li
in 1988 in Peking een aantal foto's tentoonstellen,
maar het bloedbad op het Tiananmenplein
verhinderde verdere verspreiding. In de jaren
negentig wrhuisde Li naar New York en met hem

3o duizend negatieven. Van r r decembet 2oo4 tol
en met 16 januari eoo5 was er in het Nederlands

Fotomuseum in Rotterdam een tentoonstelling
van Li Zhenshengs werk Ook verscheen er een

boek: Re d- C a lor Neta s S o ldi er, ts nn o7 r 4 I 43 o8 3.
(Bron: de Volkskrant).

Vp Ru c gfl NG sFUNDAIIENTAII sME
Iilosoof John Gray waarschuwt in het artikel De

nieuwe utopi.e voor het hernieuwd oprukken van V
erlichtingsfundamentalisme als reactie op religieus
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fundamentalisme. Kernidee€n van de r8d" eeuwse

Verlichting zijn dat wetenschappelijke vooruitgang
vanzelf leidt tot maatschappelijke voomitgang en

het verdwijnen vzn obscurantisme zoals religie. Hij
bespeurt in Frankrijk en Nederland de neiging

om Westerse waarden dwingend op te leggen.

Een doodlopende weg, want: ie kunt niet met de

stoomwals een liberale cultuur credren. Dat is een

recept voor eeuwigdurende burgeroorlog...' Gray

pleit dan ook voor het weedzaam naast elkaar

bestaan van diverse overtuigingen' gebaseerd

op tolerantie, wijheid van meningsuiting en

beschaafd leven: waarden waarmee niet valt te

marchanderen.

HBr n6nr*r Mer
Sinds de moord op 'wije woord fundamentalist'
Theo van Gogh wordt in Nederland een debat

gevoerd over de vrijheid van meningsuiting. Wat
de een onacceptabel verbaal geweld vindt, ziet de

ander als een uitdaging tot debat. In Vorm€lLeegte

flummer z (zoo) peilt Diana Vernooij de mening

van een aantal panelleden over deze kwestie. Riekje
Boswijk-Hummel haalt de voorscfuiften rond iuist
spreken' van Thich Nath Hanh aan: 'Wetend dat

woorden geluk of lijden kunnen scheppen, beloof
ik waarheidsgetrouw te spreken, met woorden
die zelfrertrouwen, geluk en hoop inspireren.. 

"Er is ook nog zoiets als 'gewoon fatsoen', zegt ze

verderop in het artikel. Rients Ritskes daarentegen

vindt dat er geen absolute normen zijn. Het gaat

om de intentie waarmee iets gezegd wordt: 'Als er

de intentie is om mensen wakker te schudden kan

de boodschap boeddhistisch zijn...Ook moslims

mogen wakker geschud worden. Daarbij blijft
natuurlijk wel de waag staan, of dat op deze manier
lukt.'Aan het eind van het artikel beweert hij dat
het hier om een gevailetje 'juist luistereri gaat 'Dit
is iets wat boeddhisten aan anderen te leren hebben:

je kunt altijd je schouders ophalen. Iedereen kan
dat leren. ..Natuurlijk kan en mag je je ergeren

aan uitspraken, maar dat geeft je geen recht om te

proberen iemands mond te snoeren.'De vader van

Theo van Gogh zegt in het Volkskrantmagzirne
van 5 februari, de belediging aan Paul Rosenmoller

in herinnering brengend: 'Hij kon mensen ook z6
beledigen. Zijn mentaliteit was: ik mag zeggen

wat ik wil. Ik zei dan: het mag wel, maar het h6eft
niet.'



Trulran'm
Thaise gevechtsvliegtuigen hebben in december
rzo miljoen papieren kraanvogels uitgestrooid
boven Zuid{hailand. In het Verre Oosten zijn
papieren kraanvogels een symbool voor vrede,
gezondheid en geluk. In de provincie Narathiwat
(Zuidilhailand) is de bevolking overwegend
islamitisch. Veel moslims voelen zich achtergesteld
en gediscrimineerd door de fhalse overheid en
de boeddhistische meerderheid. Eind vorig jaar
liepen de spanningen russen de bevolkingsgroepen
hoog op nadat in oktober 78 gearresteerde
moslimdemonstranten door verstikking om-
h,vamen in politiebusjes. Daarna zijn bij geweld-
dadige conflicten een aantal doden onder de
boeddhistische bevolking gevallen. Overal in
Thailand la.vamen mensen bijeen om de vogels te
vouwen. Dorpsbewoners in Zuid{hailand waren
enthousiast, maar niet alle moslims waren positief
Een lid van de Islamitische Raad zei:'De papieren
vogels zijn geen traditioneel symbool voor ons.
Het is een andere cultuur. De moslims weten niet
wa woor de vogels staan.'
(Bronnen: de \blkskrant, Planet.nl)

RruoeruBwrar,rsrrscHE
AncumBuxxrn
All in the Fami$ wierp van t97t tot 1983 een
satirische blik op het Amerikaanse conservatisme.

Via Archie Bunker brak de schrijver van de serie,
Norman Lear, de discussie open over abort'.rs,
homoseksualiteit, racisme en dergelijke. Wat
irjn anno zoo5 de themat die satire kunnen
gebruikenl, werd hem gevraagd. 'Veruit het
belangrijlate is religie, die schreeuwt om een

satirische behandeling. Vooral fundamentalisme, in
alle religies. Fundamentalistische christenen, joden
en moslims moeten dringend aan de slag met hun
eigen vooroordelen en leren oyer tolerantie.'Het
za,\ wel veel stampei geven, voorspelt hij. Links
en rechts zullen over hem heen vallen: 'terwijl het
Amerikaanse volk er gewoon klaar voor is. Dat
bleek toen en dat zou nu ook zo zijn.'
(Bron: Volkskrant)

Brian Daizen Victoria, schrijver var, Zen War
Srarias, kiest nietvoor satire, maar wetenschappelijk
onderzoek. Op bladzijde 273 varL zijn boek wijst
hij op de kwalijke rol die religies in de loop van
de eeuwen gespeeld hebben. Joden, christenen,
boeddhisten en vele anderen schurkten maar al
te graag tegen de staatsmacht aan, met vreselijke
gevolgen. Hij noemt dit het grootste verraad van al
dat zij op deze manier hun revolutionaire oorsprong
en afkomst van helden en heiligen loochenen. Het
maakt alles kapot. 'Religion becomes another
resource for the same old death-game.'

Kees Moerbeeh



PonTRETVAN C,ITHERINE

Gpxxo PecBs RosHI
In r98z begon Catherine Pagds met haar

zenstudie bij Dennis Genpo Merzel Roshi, en ze

werd al snel, in 1992, zijn eerste opvolger. Haar

dharmanaam, Genno, betekent Reagnen op het

mysterie of de esoteische dharrna.Zij vestigde zich

in Montreuil, een voorstadje van Parijs, met haar

centrum, Dana (Sanskriet voor wijgevigheid).
Inmiddels is er ffouwens ook een zeer actieve

Danasangha in BelgG.

Genno komt uit Grenoble, en sfirdeerde

kunstgeschiedenis in Parijs aan de Sortronne. Zij
heeft ook enkele jaren als kunsthistorica gewerkt.

Voorafgaand aan haar studie bij Genpo Roshi

heeft ze zich in andere spirituele wegen verdiept

tijdens enkele jrren reizen, onder andere in het

Tibetaans boeddhisme.
Ik heb enkele sesshins bij haar en bij haar

opvolger Frank de Waele (die van de zomer zijn
transmissie zal krijgen) gevolgd, en enkele zaken

zijrr mlj opgevallen. Allereerst worden soetrat en

diensten vaak in het Frans gedaan, hetgeen mij
wel aanspreekt maar de begrijpelijkheid voor mij
niet bevordert. fMaar het motiveert me wel om

mijn schoolfrans wat oP t€ Poetsen en ik ben dol

op een nieuwe uitdaging.l
De maaltijden worden doorgaans ritueel in
de zendo gebruikt, met oryokikommetjes.
Sanghaleden bedienen de anderen, en het eten

en vervolgens ritueel afwassen van de kommetjes

wordt begeleid door het zingen van teksten.

Op deze manier eten heeft mij van veel bewust

gemaakt: mijn gulzigheid, ongeduld, ergernissen,

moralisme, superioriteitsgevoelens, minder-
waardigheidsgevoelens, en soms ook wel van

dankbaarheid, aandacht, warme gevoelens. In
het begin vond ik het naar, nu vind ik het (soms)

boeiend.
Verder doet men zijn best om nieuwkomers

zich welkom te laten voelen. Daaraan wordt veel

aandacht besteed. Het kost me vaak moeite om

me ergens thuis en op mijn gemak te voelen, maar

in de sangha van Genno gaat dat wij vanzelf.
Erwordt soms in plaats van een dharmatoespraak
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gewerkt met een luistercirkel, waarbij de

aanwezigen om beurten vanuit hun hart spreken

en luisteren. Ook hierdoor wordt het gevoel van

verbondenheid onderling versterkt. Je wordt

deelgenoot aan de ervaringen van anderen.

Het helpt iets te doorbreken wat bij mij soms

optreedt bij sesshins: een gevoel van isolement of
van twijfel.
Er njn enkele verschillen in de diensten en

ceremonies zoals Genpo Roshi, Tenkei Sensei en

Genno Sensei die doen. Genno geeft diegenen

die Jukai doen een Engelse dharmanaam, en in
de Dana sangha wordt vaak een dienst uitgevoerd

voor het oProePen en voeden van de hongerige

geesten, een dienst met veel herrie en offeren van

wierook door de aanwezigen.

In haar benadering vind ik Genno zachtmoedig,

ze wel<t bij mij veel vertrouwen, ik vind haar een

groot psychologisch inzicht hebben. Tegelijk zie

ik haar als veeleisend: iemand die mij in ieder

geval stimuleert om hard te werken en elke

steen die ik tegenkom om te draaien- Onlangs

ontving Genno van haar leraar Genpo Roshi, het

laatste zegel van goedkeuring, lnka, en de titel
Roshi. In het gedicht dat Genpo Roshi schreef

voor haar Inka verwijst hij naar de verschillende

dharmafamilieleden (voor een uideg zie de

website).

Two streams of ZenJlottt into the Great Mountain
Deeply Penetrating the Myxery of lfe and death

By Ruponding to the Esoteric Dharma
A Heaaenll Ancestor k born'

Hende Bauer

Adres: Dana, az Avenue Pasteur, Montreuil, 931oo, France.

TEi. +33 r 49 88 91 65.

Websites: ynaall(huesalgha.olg en www.danasangha.be.



BBnxrB GTASSMAN
'Hoe kunnen we onszelf en de maatschappij

heel maken?'Het beantwoorden van deze vraag
ziet Bemard (Bernie) Tetsugen Glassman Roshi,
Maezumi Roshi's eerste dharmaopvolger, als zijn
levenstaak. In het boek Erie nnen @at is (Bearing
Witna) vertelt de zenleraar en medeoprichter
var. de Zen Peacemaker Order pakkend en vaak
ook aangrijpend over zijn aanpak. Glassman was

op zoek naar nieuwe vormen van beoefening om
zijn studenten te helpen met het leiden van een

leven zonder vaste ideedn of antwoorden, vanuit
de erkenning wat is, hoe moeilijk, kwetsend of
pijnlijk deze ook is. Door het ontwikkelen van
gemeenschapsprojecten en vredeswerk gaan de
deelnemers bewust de confrontatie aan met al
die aspecten van het bestaan die ze het meest
ontkennen, zoals armoede, ziekte en dood. Wat
opvalt is dat van deze confrontatie een enorme
helende werking uitgaat. Een voorbeeld zijn de

straatretraites die Glassman geregeld organiseert.
In de Lotusvijver van zomer zoo4 stond het
relaas van een straatretraite &e zes leden van
Dana Sangha in Brussel hielden.

'In het begin geloofde ik dat het antwoord lag
in een intense meditatiebeoefening. Ik was zelfs
fanatiek als het over meditatie en retraites ging.
Als ik mij maar diep genoeg concentreerde,
zou ik uiteindelijk ervaren wat l$ (Sbaftyamuni

Boeddha red.) ervaren had. En dan zott ik tot de

actie overgaan. Het duurde lang voor ik begreep
dat ik niet kon wachten met handelen tot ik
verlicht was. Ook dit inzicht kreeg ik door re

erkennen wat was. Ik werd zenleraar, ik richtte de

Zen Community of New York op en ik bouwde
de volgende vijftien jaar de Greyston Mandala
op, een groep van organisaties die werken rond
gemeenschapsontwikkeling. We hadden hiervoor
geen handleiding; er werd ons zelfs voortdurend
guzegd dat we niet wisten wat we aan het doen
waren,' schrijft de roshi terugblikkend.

In r98z leende een meditatiegroep geleid door
Glassman $300.000 om op eigen kracht de
Greyston Bakery in de Brorx te beginnen. Ze
wilden hun dagelijkse brood verdienen met

het bakken van onder andere muffins, scones

en cakes voor wijkbewoners e1t restaurants in
Manhattan. Dit resultaat werd in een aantal
jaar bereikt. Vervolgens ontplooide de groep
nieuwe zakelijke initiatieven om langdurig
werklozen niet alleen een vak te leren, maar ook
een inkomen te bezorgen. Inmiddels maakt niet
alleen de bakkerij, maar ook de Greyston Family
Inn (onder andere huiwesting voor daklozen
en kinderdagverblijf), de Greyston Health Ser-
vices (waaron det zorg aan aidspatidnten) en
het Greyston Garden Project onderdeel uit ran
de Greyston Mandala. De taarten en cakes van
de Greyston Bakery een bloeiend be&ijf met

55 medewerkers en een ofiwet van meer dan
$3,5 miljoen, hebben inmiddels hun weg naar
hetWitte Huis gevonden. Grel.ston is uniek van-
wege zijn ondernemerschap en bedrijfscultuur,
waarbij samenlevingsopbouw gepaard gaat met
persoonlijke ontplooiing. Greyston exists to
help people visualize and realize paths to self-
sufficiency', kortom: een andere manier om het
Bodhisatn a-ideaal gestalte te geven.

Kees Moerbeeh

Bronnen:
Bernie Glassman, ErAennen uat is,Rotterdam, Asoka, zooz
www.grevston.ots
www.p.rerstonhakervcom
www.peacemakercircle.org



NmuwsvAl',{ on PBIcEMAKER Clncrp

Onaooun
Van r4tot r9 mei zoo5 organiseert de Peacemaker

Circle (PC) samen met Shambhala International
een retraite in Oradour-sur-Glane. Dit dorp werd
op ro juni 1944 door de SS volledig verwoest en

quasi volledig uitgemoord. In totaal lieten 628

mensen er het leven. De ruines van het dorp zijn
bewaard als gedenkteken, en een paarjaar geleden

werd een volledig nieuw museum opgericht ter
herinnering aan deze barbarij.

Tijdens de retraite zullenwe het dorp verschillende

keren bezoeken. Dorpsleden, waaronder de

burgemeester en een paar overlevenden van de

slachting, zullen ons hun verhaal vertellen. Ook
Marie Claire Gatineau, een osteopaat en Tiauma
Healer van het Primo Levi Center in Parijs, zal

ons te woord staan.

Er zullen workshops zijn die zich concentreren

op perceptie en communicatie, oefeningen

in aandacht en de luisterkring. Er zullen
interreligieuze ceremonies zijn in Oradour-sur-
Glane met vertegenwoordigers van de islam

en de christelijke, joodse en boeddhistische

religies. Panelgesprekken zullen worden begeleid

door Richard Reoch, Bernie Glasmann Roshi,

Catherine Pages Roshi, Herb Helsky, Michel
Dubois.

SrmrrnET RArrE BnussBt-
Tezelfdertijd organiseert Dana Sangha Belgie

een straatretraite te Brussei van 13 tot 16 mei
zoo5 onder begeleiding van Frank De Waele: Op

stradt zv)eroen, zitten, eten, slapen en niet-weten in
de hoofdstad. Frank stelt deze straatretraite open

voor de Peacemaker Community en al wie een

aanta.l dagen met hem op straat wil leven.

Voor informatie verwijs ik naar de website www
danasansha.be.

Aus crrvnrz-BrRrnueu RETRAITE
Peacemaker Circle International en Peacemaker

Community Polska organiseren dit jaar voor de

tiende keer de Auschwitz-Birkenau retraite, van

2t)

7 tot r r november zoo5. Verdere informatie op

onze website, gryr&pBaegn0ilkelcuglg.qrg.

AANwTJZTNGEN vooR DE KoK
Tenslotte nog dit: eind december zoo4 vetscheen

bij Asoka het tweede boek van Bernie Glassman,

de oprichter van de PC, in Nederlandse vertaling,

l.anwijzingen voor de kok. Eerder gaf Asoka ook

zijn boek over de PC en de Auschwitzretraite uit,
Erkennen wat is,Darmee zijn Glassmans beide

boeken over wede, engagement en sociale actie

in het Nederlands vertaald. De boeken kosten elk

€15,50. Voor een exemplaar kun je terecht bij mij,
bij de betere boekhandel of via de website www.

asoka.n1.

Ookvoor alle verdere wagen over de retraites kun
je bij mij terecht, via godfried@peacemakercircle.

org of+3u (o)497 15 6o 37.

Godfried De Waele



ZBNvERHAAL

Tijdens een sesshin in een Soto
klooster was 66n van studenten
bijzonder scherp in zijn wrget aan
de roshi.'U praat zoveel ove r zitteri,
zei de student,'enhoe geltoon te

zitten o{ shikanlaza allesbepalend is,
de uitdrukking r"an volmaaktheid en
verlichting en zo. Waarom zitten we
eigenlijk, in plaats van, weet ik vee1,

gewoon een appel vast te houden?'

De roshi niun een appel van de schaal
die naast hem stond en wielp deze
naar de wagensteller. Toen de appel
met een klap de handpalm van de

student raakte, werd deze verlicht. Of
hij hield gewoon een tijdje zijn mond,
dat kan ook

Kallzeor, Zen Center International
(Salt Lake City, USA)
Dennis Genpo Merzel Roshi
Daniel Doen Silberberg Sensei

z.DaDau.zencerlterutah. org +1 807 328 8474

Zen Centra in de Kanzeon traditie (Europa):

Dana Sangha (Montreuil, Franlaijk)
Catherine Cenno Pagds Roshi
Amy Hollowell Sensei

wwu. danasangha. org +33 7 49 88 97 65

Zen River (Uithuizen, Nederland)
Anton Tenkei Coppens Sensei

tsuszts.zenriaexnd +31 (0) 595-a35039

Polska Sanga Kanzeon (Warschau, Polen)
Malgosia Ji ho Braunek Sensei
turuto. kanze on.p l, +48 22 427 887

Zen Centrum Amsterdam (Nederland)
Nico Sojun Tydeman Sensei

l!,uNraenafisterdan.nl, +37 (0) 2A-627 8OS 6

Lokale Kanzeon Centra (Nederland):

Apeldoorn: Christiaan Kilijtr, 05 5 - 547725 1,

Breda &Den Bosch: Stefan Coppens,073-6427009
rne rnbers. h om e. n l/c ob e

Den Haag: Kees van de Buat, 070-3504601
ttstotu.kanzeon-n/

Enschede: Toon Ftgers, 07 4-24345 51.

brouse.to/zen

Groningen: Irdne Bakker, 050-3140069
t0flru.zens?irit.nl

Hoorn: Dirk Be emsteq 0229 -277 85 5
h ome.2 lanet. n U- be e m sO3 8/id5 2. btm

Rotterdam: Gretha Aerts, Nico Tydeman, 078-6377606
tt ; tu w, ze nr o t te r d am. n I

bansfischtr@2lanet.nl

Lofr.ale Dana Centra (Nederland / Belgid):

Den Haag: Helen Pelder, 070-3504305

Gent, Brugge, Antwerpen: Frank de Waele, M97-67L198
www.danasangha.be
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