


Je leven waarderen
Tatzrn Mrcanmi Roshi, de in 1995

overleden pionier die 'orrze' zen
van Japan naar de VS bracht, is nu

ook in het Nederlands te lezen.
Myriam van Gi1s, medewerker

aan het vorige nummer van de

Lotusvijver, vertaalde AVpreciate

Your Lfe;Ihe Essence of Zen Practice
(2001). Bij Asoka verscheen in
2OO5 Je leoen waarderen; de essentie

oan zenbeoefening. Coed vertaald.
Aanbevolenl

Koan
Nico Tydeman (Niko Sensei) heeft
weer een boek geschreven. Koan;

contemplatie op ztoorden en gebaren.

Rotterdam, Asoka, 2005. Het is

tegelijk een geschiedenis van het
zenboeddhisme en een handleiding
voor de koanstudie. Nico geeft een

kijkje in de keuken door gesprekken
in de daisankamer weer te ge!'en.

Aanbevolen!

Dag Robert
Robert van de Roer treedt terug
als vormgever en fotograaf van de

Lotusvijver. Hij heeft veel tijd in
ons blad gestoken en acht nummers
van grote kwaliteit gemaakt. Wij
zijn hem zeer dankbaar. De website,
die hij ook tot stand heeft gebracht,
blijft hij voorlopig beheren.

DagMarnix
Marnix Vermaercke treedt terug
als correspondent te Gent (Bekie).
Hij heeft het te druk, o.a. met het
maken en verspreiden var, zijn
nieuwsbrief de Dana-echo\, en ziet
ook weinig komen van ons Vlaamse

experiment. Het zij zo Dank voor je
inspanningen, Marnix. Wij blijven
ons naast Kanzeon en Zen River
richten op Dana,waar ook terwereld.
Ga naar info@danasanEha.be om de

Dana-echo! te ontvangen.

Welkom Sjoerd
Sjoerd Timmermans is de nieuwe
vorrngever van de Lotusvijver. Voor
hem is naar eigen zeggen de tijd
aangebroken 'iets te doen voor de

sangha'. Wij zrjn erg blij met hem.

Welkom Karin
Karin Kuipers treedt toe tot de

redactie en gaat ook de financidn
en de administratie doen. Toen
zt1 gewaagd werd voor het vorige
nummer een stuk te schrijven, vond
zij dat 'een eer'. Een redacteurschap

is dan dichtbij. Ook met haat djn
wij erg blij.

Frank Sensei
Frank de Waele krijgt in juli in
Cadzand dharmatransm issie van

Genno Roshi. Wr1 iln benieuwd
naar zijn naam.

Themavolgende nummer
Het thema van het volgende
nummer is Verslavingen. Heel
herkenbaar, dus stuur de Lotuwijver
je ervaringen! ZoaJs gewoonlijk
gaan loodrwatr en luchtig hand in
hand.



RnoacrroNEEL

Radeloos waren wij nog kort geleden. Moest de stekker
uit de Lotusvijver getrokken worden? Wat te doen met de

abonnementsgelden voor 2005?

En voorwaar, a1s de nood het hoogst is,.. Een bekend fenomeen
waar je niet op mag rekenen, maar dan toch: de reddingl Lees

samsaravaria over onze bodhisattr.at .

Dit nummer zo\t glan over verslavingen, maar het bevat niet
meer dan een tweetal voorproef es van dat thema. De aleg aan

de angst heeft er betrekking op, trjdens Lopen in stilte komt illes
boven. Kennelijk is het geen gemakkelijk thema. We geven jullie
een herkansing. We hebben er allemaal last van. Maak van je hart
geen moordkuil, steek er de draak mee, schrijf erover!

Dit nummer is minder dik dan de vorige twee. Voor nieuwe
abonnees: dat waren aangename uitzonderingen! \/eel
vaste rubrieken zoals LeZen (nu eens geen zrrrare kost),
Samsaravariaties (boeddhistische actualiteiten), Zerruonderzen
(Nescio Roshi), Linls en Rechts (koop de dashboard monkl),Da*r
zit ik mee en Mijn huisaltaar. Daarnaast een leeservaring over

de spirituele zoektocht van ex-pastor Hein Thijssen (82). En een

impressie van onze nieuwe redacteur, die als dit nummer wordt
bezoryd jukai heeft onwangen. Veel leesgenoegen.

'God erbarme zich over de cynici. Ikben nu cynicus. Misschien was

t beter als ik maar helemaal gek geworden was of overreden door de

tram, wat dikwijls bijna gebeurd is. Vroeger was ik dichter. En als

cynicus zegih; t was geen lolletje, voor mij niet en voor niemand.'
(Nrscio, Booen bet dal)



DE Wec VAN ANGST

'We are the Borg. You will be assimilated. Your
biological and technological distinctiveness will
be added to ours. Resistance is futile.'

Wanneer de geharde ruimtereizigers captain

Jean-Luc Picardvan de Enterprise en captain Ka-
thryn Janeway van de Volager deze uitnodiging
ontvangen, bes effert ze dat ze niet alleen in 'deep

space', maar ook in'deep shit'zitten. De Borg en

zen,wlt heeft dat met elkaar te maken? Angstl

De Borg zijn ontsproten aan de fantasie van de

schrijvers van de sciencefictionserie Star TreA.

Toen de Klingons (verwijzing naar de Sovjet
Unie) en de Rornulans (verwijzing naar het Ja-
panse Keizerrijk) afvielen als slechteriken en

de Ferengi (verwijzing naar de VS) door hun
komische uiterlijk en dito toewijding aan het
kapitalisme geen serieuze vijanden bleken voor
de intergalactische helden van Star Trek, togen
de scenarioschrijvers op zoek naar een andere,
collectivistische dreiging.

Hive-mind
De Borg zijn een collectief van verschillende,
meestal op gewelddadige manier geassimileerde

mensenrassen. Tijdens de assimilatie worden
miljoenen nanoprobes ingebracht in de bloedbaan.
Deze zyn niet groter dan rode bloedlichaampjes,

veranderen het erfelijk materiaal en maken

lichaam en geest gereed voor overname door het
collectief. Cybernetische implantaten verbete-

ren de lichamelijke en geestelijke vermogens van

de slachtoffers . Ze ztjn veranderd in 'darren' die

deel uitmaken van een totaal gelijkgeschakelde,

bijna onoverwinnelijk 'zwerrd (hiae) rr'.et eer.

enorm aanpassingsvermogen en €6n bewustzijn
(hfuie-mind). De hive-mind wordt verpersoon-

lijkt door een soort gekozen bijenkoningin, de

'Borg Qreen, die de z'tarerm niet leidt maar co-
ordineert. Bemanningslid 'Seven of nine' van

de Voyager is een gedeprogrammeerde Borg, die
worstelt met haar herwonnen menselijkheid,
vooral met de emotionele kant daarvan. Hoezeer

ze ook twijfelt en dreigt te zwichten voor de

vedeiding, ze biedt toch verzet tegen de Borg.

In het jaar 2378 lljden de Borg hun grootste

nederlaag dankzij een tijdreizende captain

Kathryn Janeway, die de Borgbol van de koningin
binnendringt en zich door haar laat assimileren.

Kathryn heeft zich echter met een anti-Borgvirus



laten injecteren. De Borg zUn constant in con-
tact met elkaar en horen elkaars gedachten, maar

onder invloed van het virus verliest de koningin
geleidelijk de verbinding. In een poging om

antigif af te persen vernietigt ze de besmette

bemanningen met hun schepen, maar ondanks
de duizenden slachtoffers capituleert de captain
niet. De darren, die hun 'ik' dankzij het virus
herwonnen, siulten zich aan bij Voyager om

het coliectief te bestrijden, Daarop besluit de

Borgkoningin zichzelfen haar schip op te blazen.
Bestaat het collectief nog wel?, vragen 'Trekkies'

zich af

24/7 Angst
'W\ zin de Borg. U en uw technologie worden
geassimileerd. Verzet is zinloos.' Bloedstollend,
maar de Borg zij n zich var. geen haraad bewust.
Integendeel: het opofferen van ons 'ik (= de

dood) is slechts een kleine prijs voor perf-ectie!

NIet dit argument doen ze'Seven ofnine'telkens
weer twijfelen. Star Treh is fictie, in het echte

leven leidt het vermijden van (doods)angst er
telkens weer toe dat mensen toegeven aan de

tota-litaire verleiding. De Weg van de Boeddha
is een andere weg: toevlucht zoeken bij ons ware
zelf en ontwaken in plaats van overgave aan een

illusoire autoriteit buiten onszelf

Niet toevallig is 'angst' - Eckhart Tolle heeft het
over pijn - een van de belangrijkste thema's uit
24,1 Dharma. Angst en 'lijden liggen immers
in elkaars verlengde. Ook h Het oog slaapt nooit

besteedt Genpo Roshi aandacht aan de werking

en gevolgen van deze oeremotie. Uit angst voor
verlies van zekerheden in ons leven en uit drang
om a"lles te beheersen ontwikkelen we systemen

- geloofssystemen, religieuze instellingen,
6losofie6n, politieke theorie€n en economische

systemen - die onze waan van velligheid en

zekerheid versterken, stelt hij. Angst maakt ons

klein en hoe groter onze angst, hoe groter de

verleiding om ons welzijn en zelfs soms ons leven

in handen te leggen van een autoriteit buiten
onszelf: de totalitaire verlei&ng. Die autoriteit
kan god ir1n, de partij of het volk, maar ook een

spiritueel leider, zelfs een sensei: iets of iemand
die geacht wordt het wel te weten. Een illusie,
hield de historische Boeddha Ananda voor. Wees

dus jezelf tot lamp, Ananda, zoek toevlucht btj jezelf
Zoek geen toevlucht buitenjezelf. Neem de rlaarheid
tot lam?. Zoek je toeducht bij de waarheid. Zaek

geen toeducht bij iemand anders. Wie nu of na mi.jn

dood zicbzelf tot lamp neemt, zijn taevlucht zoekt bii
de waarbeid en geen toeolucbt zoekt buiten zichzelf,

bereikt bet hoogste doel. Maar hii moet bereid zijn te

leren. John Wu citeert zenmeester Ma-tsu Tao-i
(709-788), die het zo formuleert: You are the

treasure of your ortn bouse.

Zittela
Overgave aan een autoriteit buiten onszelf kan

leiden tot begeerte, corruptie en lcaraad. De roshi
schrijft 'Eenmaal verstrikt it zo'n toestand,

dln we bang om eruit te breken en onze ei-
gen geest te onderzoeken en te begrijpen, om
ons leven voiledig te leven, om de waarheid, de

werkelijkheid of God te ontmoeten.'Angst stelt
niets voor, als we tenminste bereid zrjn te le-
ren het onder ogen te zien:'het is gewoon een

of ander groots idee, misschien overdonderend,

maar in de grond gewoon een idee. Je moet
bereid zijn je angst onder ogen te zien, aan alles

te wijfelen en het vervolgens allemaal los te
laten.'Gewoon zitten is daar een probaat middel,
soms een paardenmiddel, bij gebleken. Dan
begint het te dagen dat leven beweging is en dat
we al 'volmaakt', al de Boeddha, zijn. Maar om
dat echt in te zien moeten we stoppen met het
ontl<ennen van onze schaduwkant. Compassie is

het gevolg: we zqn allemri6l Boeddhatl Genpo
Roshi conclude ert:J e warc zeTf,je wzre identiteit,
is niet wat we gewoonlijk denken. Het is geen



klein, beperkt schepsel: worstelend, vervreemd,
eenzvam, verward, bang, overweldigd door alles
om hem heen.'

Kees Moerbeek

Bronnen:
Dircrse internetsites over Star Tiek

Jack Kornfield, De leringen ran de Boeddba, AltamirrBecht,
Haarlem 2000
PJ.G. Mettrop red,., Aspecten aan angst, Uitgeverij Boom,
MeppeVAmstcrdam 1992
Dcnnis Genpo Merzel, Het oag slaaft zaolt, Ankh-Hermes,
Deventer 1993
Dennis Genpo Merze| 24/7 Dharma, Asokz, Rotterdam
2002
Eckhart Tolle, De kracht tan bet NU, Ankh-Hermes,
Deventer 2001

John C.H. W,t, Tl:e Golden Age af Zen, World Wisdom,
Bloomington, Indiana, 2003



Jurar
Ik heb de ceremonie twee maal meegemaakt. E6n
keer geleid door Tenkei Sensei en 66n maal door
Genpo Roshi (afgelopen januari op Ameland).
Een indrukwekl<ende cetemonie, maar niets voor
mij, dacht ik toen. \Mat degenen die jukai doen

beloven, daarvan kan ik niet zeggen dat ik het
altijd goed zal doen.

Onlangs ben ik van gedachte veranderd. Ik heb
bedacht dat niemand altijd alles goed kan doen
en dat iedereen z'r elgen invulling geeft aan de

geloftes. Het gaat om de intentie om goed te
doen en dat is in elke situatie anders.

De ceremonie bestaat uit zestien geloftes en

heel veel buigen. Het meest ontroerende vind
ik de buiging voor m'n ouders. Eens een keer
dankbaarheid tonen in plaats van kritiek.
De eerste &ie geloftes zijn toevlucht te zoeken
tot de Boeddha, Dharma en Sangha (ik vertaal
het nu lenerLijk uit het Engels).
Daarna drie algemene geloftes: geen kwaad doen,
goed doen en goed doen voor anderen.

Dan tien specifiekere geloftes: o.a. niet doden, niet
stelen en niet over de fouten van anderen praten
(niet roddelen). Wat me vooral bezighoudt is wat
niet doden voor mij betekent. Ik heb er onlangs

voor gekozen om geen vlees meer te eten, maar ik
draag wel leren schoenen. En wat betekent geen

leugens vertellen voor mij? Is een verdraaiing
van de waarheid, om te voorkomen dat iemand

gekwetst wordt, ook een leugenl

Ik ga jukai doen in Amsterdam bij Niko Sensei.

Het was heel simpel. Ik heb gewaagd of ik mee

kon doen met de jukai op 3 juli en dat kon en

wel met z'n tienen tegelijk. Toch houdt het me

meer bezig, dan ik verwacht had. Het is niet
iets dat zom 

^r 
voorbij gaat. Het kost bijvoor-

beeld best wat tijd om de rakusu te maken.

Dat is een ingewikkeld naaiwerkje in de vorm
n een zr,vart slabbetje, dat je na de ceremonie

voortaaR omhangt als je gaat mediteren. Ook
moet ik een lineagekaart maken. Een kaart met
allemaal namen erop. De namen van de Boeddha,

alle patriarchen en dharmaopvolgers, Genpo
Roshi, Niko Sensei en . ..ik denk dat ik dan zelf
als laatste kom, maar dat weet ik niet helemaal

zeker. Ik moet ook nog enveloppen vouwen
voor de lineagekaart en m'n dharmanaam, die ik
krijg aan het einde van de ceremonie. Buiten dit
praktische werk waar ik mee bezig ben, ben ik
ook veel aan het denken over wat de ceremonie

voor mij betekent. Jukai doen heeft voor mij te
maken met verantwoording nemen voor wat ik
dagelijls doe en laai, verantwoording nemen

voor m'n eigen leven.

Drie juli is het zover.Ikvind het wel spannend.Ik
ga nog een beetje op m'n buigen oefenen, zodat
ik niet omval of zoiets. Gelukkig iln we met in
tienen en val ik niet zo op.

Karin Kuipers



Nescro RosHI

In het Verzameld Werk van de Nederlandse
Nescio (Latijn voor 'ik-weet- niet' en

voorJan Hendrik Frederik Grrinloh)
apart tweede deel het Natuurdag-

boek opgenomen. In de dagboekaantekeningen
beschrijft Nescio, beroemd geworden met De

itvreter en Titaantjes, zijn waarnemingen
ijdens wandeltochten, die hij van begin 1946 tot
inde 1955 maakte.

die wandelingen keek hij vooral en

zijn observaties probeerde hij vast te houden
r ze op te schrijven. Aanvankelijk zlio deze

aantekeningen beknopt en beperken ze zich tot
een opsomming van de plaatsen die hij bezocht
heeft, gecombineerd met mededelingen over
het weer: 'Donderdag. Groningen via Stavoren.
Zomer. Zon in Noordzeekanaal. Edam, Hoorn,
Enkhuizen, Hindeloopen, Workum. Wazig.'
(Natuurdagboek, bladzij de 9).
Anke van den Bremt legt in haar proefschrift
Mijn Gedachten Zijr Een Zee - Monografie
Over Nescio een verband tussen de vorm van de

tekeningen en haiku's. Ze schrijft:
Tussen de geografsche aanduidingen

tteren zinnen met een sterk lyrisch karakter.
De podzie van dergelijke zinnen schuilt in de

eenvoud ervan, die de dingen in hun kern raakt.
het suggestieve karakter van de woorden,

de buitengewone aandacht voor het kleine,
alledaagse, en de soberheid van de stijl, viel mij
een gelijkenis op met de Japanse haiku-po6zie.'

De inhoud van Natuurdagboek trof me, want ik
houd zelf een dagboek bij en weet hoe groot de

verleiding is de dingen met een eigen mening op
te leuken.
Maar het proza van Nescio is onijdel en

nagenoeg wrj van opinies. Alleen hier en daar
wat sneertjes, aan het onbeduidende 'plebs' dat
hij op zijn wandeltochten ontmoet. Voor het
overige blijft Natuurdagboek wat zelfloosheid
betreft de volmaakte tegenhanger van bijvoor-
beeld Geheim Dagboek van Hans Warren.
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schrijver
pseudoni
werd als

Als Nescio nog zou leven dan zou hij het ons

voorhouden: 'Het menselijk streven is zinloos

en er zijn geen verklaringen, nooit, niets valt ooit
te verklaren!' Ook zou hij ons onvermoeibaar

voorhouden: 'Als je schrijft, schrijf dan!'Want ddt
is schrijven voor Nescio: tot op het bot uitgekleed
observatieproza is het, razend knap gezien en met
een fileermesje opgeschreven, Natuurdagboek
is het ultieme zen-schrijven: proza over puntige
ob servaties, met vlijmschelpe pen geschreven.

Nescio Roshi dus, een Wijze uit Nederland.

Literatuur:
Anke van den Bremt, Mijn Gedarhten Zijn Een

Zee - Monografe Over Nescza, Leuven, Ko-
ninklij ke Universiteit Leuven Faculteit Letteren,
1 998 (via http://www.nescio.info)
Nescio, Natuurdagboek, Van Oorschot (in
samenwerking met Nijgh & Van Ditmar), 1996
(ISBN 903885s141)

Nescio



Loppirt Itt SuLTE

'Ben.ie verkouden, Peterl'
Nee, ik ben gisteravond doorgezaht.

'Weer dronken? Ben je weer begonnen?'
De hele ueeh al. Ik Aan de eenzaambeid niet meer

harden.

Peter kijkt hem niet aan, schijnt beschaamd en

laat zijn blik uit het raam van de coupd dwalen.
De lammetjes in de frisgroene weide rennen
bang weg irls de trein naar Obdam over de rails

voorbij dendert. Hun wollige moeder staart
dommig naar een dood punt in de verte, terwijl
haar kleintjes elkaar gulzig verdringen om zich
te laven a:a:n ha;at lijf. Het zou best kunnen
dat de ooi niet eens weet dat ze drinken, de

lammeren niet weten hoe gulzig en verslaafrl
ze zijn. En het woord eenzaamheid, laat staan

het gevoel van eenzaamheid kennen ze niet, dat
schijnt voorbehouden aan mensen. Waren wij
ook alleen maar dier: geen taal, geen probleem.
De twee vijftigers op weg naar het wandelpad
over de zomerdijk van de Wogmeer zouden
ptobleemloos een aantal synoniemen voor
eenzaamheid kunnen geven: verveling,
neerslachtighei d, zelfhaat, levensmoe. En nog
wel meer, maar altijd te veel.

Ik hou het niet meer.

'Denk je dat je het door weer te gaan drinken,
wel houdt?'

Geen :urtwoord. In Obdam starten ze met een

wandeling in stilte.
Wanneer hij na over dertig boerenhekken te ziln
geklommen nog steeds de cwxe pijn van Pe-

ters bekentenis met zich mee torst, - verdorie,
hij heeft een jaar droog gestaan. .. zijn maag
kan het niet meer hebben.. . hij tekent zijn
doodvonnis. . . wat kan ik doen.. .? ik kan niets

doen. . . - realiseert hij ztch dat er n5g dertig
hekJ<en genomen moeten worden voordat de

tocht is voltooid. Hindernissen, er komt geen

eind aan. Nou ja, misschien op het definitieve
eind, alhoewel zelfs dat niemand met zekerheid
kan zeggen. Het pad is rijkelijk voorzien van

opstapjes, minstens een halve meter hoog. Het
liefste zouden ze deze barridres zonder moeite

wi1len nemen.lja. Voor sommigen - mensen

met korte benen ofadem - is zo'n route
gewoonweg niet te bewandelen. De mannen

echter zijn ervaren stappers. Alleen voor het
rauwe leven in de stad ontbreekt hen wel eens

lange adem.

Tijdens de wandeling komt hij niet terug op het
heikele punt van de terugval in de alcohol. Meer
uit respect dan uit angst. Ieder heeft uiteindeljk
een onvervreemdbaar recht om zelt te liezen
voor de imulling van het bestaan. Hij heeft geen

zin om de stilte nodeloos te verbreken.
Maar toch is het hem (mij) &oef te moede.

Peter vindt - net als andere mensen - moeiteloos

de leugens die hij kan gebruiken om zijn ge-

drag en denken te rechtvaardigen, zoals hij ook
heel makkelijk de waarheid vindt als hlj die
nodig heeft. In dit geval: als hij zijn leven kapot
wil maken. tiest. Makkelijk praten als je zelf
relatief gelukkig bent en je eenzaamheid met
een partner kunt delen. Peter heeft lentekriebels,

maar er is niemand die hij kan kietelen. Er is
alleen maar een gekmakende hunkering. Een
vlucht in de drank is dan wel begrijpelijk, maar

de ellende is dat je daardoor juist &eper en

dieper in een vernietigende kolk omlaag wordt
gezogen.

Wat moet ik doen. ..? Wat kan ik doen.. .? Moet
ik elke dag met hem gaan wandelen om hem

zo uit cafd de Volendammer te houden. . . ? Hoe
breng ik het hem aan zijn verstand...l Heer,



geef wijsheid. ..

Zo te voet gaande wordt de tocht voor hem
alweer een pelgrimage. Elke stap is een

smeekbede.

De tureluurs die in de lucht over elkaar buitelen,
de uit de wal opvliegende eendenpaartjes,
de met zijn pootjes op het wxter slaande

wegvluchtende waterhoentjes, een buizerd; alles

bidt met hem mee.

Zo lopen ze verder, op en neer, van dam tot dam.
Ze praten over koetjes en ka$es, alhoewel die
allemaal nog op stal staan. Even genieten van dit
moment, weg van de rumoerige en overspannen

catastrofewereld, waar overvloed en onbehagen

hand in hand gaan. Overvloed en onbehagen?

Nog even en dan is het rondje volbracht. Station
Obdam daagt.

AIs ze aan het einde ran het pad komen, zegt

hij: 'Over wee weken staat hier alles in bloei,'
Hij wijst naar de uitgestrekte, nu nog grijsgroene

tuipenvelden.'Loop je dan weer mee?'

Met een zucht van ver.lichting gaan ze in de

trein op een met gramd besmeurde bank zitten.
Ik denk dat ik rnaar el)en een tukkie ga doen ah ik
thuis ben, zegt Peter.

Zijn wandelmaat glimlacht. Wat zou hij anders

moeten doen?

Dirk Beemster
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LrNKS EN RBcurs
Het sti-lzitten viel weer niet mee de laatste tijd.
Na geruime tijd tamelijk prettig gezeten te heb-

ben, vlamde de kniepijn ineens weer op.

Walking is Zen, sitting is Zen;
Speaking or silent, active or quiet,

the essence is at peace.

Even facing the sword ofdeath,
our mind is unmovedl
Even drinking poison,

our mind is quiet.

Dit gedicht vond ik op de website van Poery
Chaikhana.(1). Hier ,4n gedichten van

vele culturen, religies en spirituele tradities
samengebracht. Het gedicht komt uit de Shadoh.a

en werd geschreven door een student van

Bodhidharma (2). Het verwoordt heel goed de

schijnbare tegenstelling tussen schreeuwende pijn
en grote stilte die gelijktijdig aanwezig kunnen
zijn. Ooit nam ik het heft in eigen handen. Ik
bedacht en maakte zelfeen verstelbaar kussen (3).

De hoogte van het kussen kan worden gevarieerd

door er meer of minder 66n centimeter dikke
schuimplaatjes in te leggen. Het is een tamelijk
onconventioneel ontwerp, en daarin is het niet de

enige.Zo vondikop Zafu.net (4) meditatiebankjes
van recyclede plastic melkflessen.

Het Engelse Meditatlon Designs (5) heeft
driehoekige Mauntain Cushions, die zeer geschikt
lijken om vanaf te slee6n.. De Nederlandse Srlop

oan de Meditatie (6) heeft vele wonderbaarJijk

72

gevormde kussens die veelal voor yoga schijnen

te worden gebruikt. De mooiste kussens efl stoe-

len zag 1k b\ Zen by Design. Hier maakt men

furniture for tlse spirit. De stoel op de afbeelding

kan worden uitgevoerd in mahonie en kost een

luttele $499.

Het is ongerwijfeld goedkoper om de ons al

ter beschikking staande middelen beter te

gebruiken. Op How to Practirc Zen (8) worden
de verschillende bezigheden in korte tekst en

heldere afbeelding nog eens aan ons voorgelegd.

De pagina is onderdeel van de site van deTeishoin

tempel (9) inJapan. Deze site bevat webcams om

het kloosterleven vast te leggen en tevens een on-
[ne versie van de Omirtuji loterij. Omikuji zijn
orakelbriefes waarop je geluk voorspeld wordt.

Je schudt een kist en uit een smal gat valt een

opgerolde voorspelling in 66n van de smaken veel

geluk, geluk, een beetje geluk of pech. Men kijkt
dus tamelijk rooskleurig tegen de toekomst aan.

A.1s je een brief e met de boodschap pech krijgt,
mag je nog een keer trekken. Dit betekent dat 94
o/o van de clientdle in meer of mindere mate geluk
ten deel zal valTen. Om het geluk te bestendigen

bindt men de strook papier aan een tak bij de

tempel.



Speelje liever op zeker, dan kunje op deze site ook
sutra\ (10) bestuderen, bijvoorbeeld Zhe essenu

of Prajna-paramita Sutra (11). De tekst is er in
het Japanse schrift en als transcriptie, in Engelse
vertaling en te beluisteren zoals voorgedragen
door de monniken van hetTeishoin klooster.

Mocht al studerend de kniepijn weer opspelen,
concentreer je dan alsoog op je houding. De
Alexander techniek (72, 13) houdt zich bezig
met het verbeteren van lichaamsbalans, bewe-
gingswijheid en coordinatie. Onbewust spannen
we spieren te sterk aan bij bezigheden als het
oppakken van de koffiepot of het typen van een

artikel voor de Lotuwijver. Het kan i1n dat de

manier waarop we een handeling verrichten
ongezond is, en niet de bezigheid op zich. De
techniek concentreert zlch op het ontspannen van
de nekspieren, door de ruggengraat in de juiste
positie te houden. Het afleren van lichamelijk
slechte gewoonten is een belangrijk onderdeel.
Diverse boeken van EM. Alexander worden nog
steeds uitgegeven, waaronder 'Ihe Use of the Self
(1932, (74)). De techniek wordt onder andere
onderwszen aan diverse conservatoria om de

houding van de musici te verbeteren.

Een eenvoudige methode om te leren zitten is te
kijken n'aar het beeld van de Boeddha op het
altaar Dat kun je overal oprichten, bijvoorbeeld
op het dashboard van je auto met deze Dash-

board Monk (15). Alleen al door de plaatsing op
die p1ek, is hij de verlichting nabrj.

A1s het ziften weer pijn doet, bedenk dan het
volgende: 'Only when you grasp the essence of
bouncing on a spring will you truly understand
the meaning of sitting still.'

ruud zuaij
lotusoiver@@ai.com

Links:

1 www.poetry-chaikha-na,com/Y/YokaGenkakdV
l9WalkingisZ.htm

2 www.taoism.net/theway/shodoka.htm
3 wxj.com/'nn / med-cushion.html
4 www.zafu .net/benches.html
5 www.meditationdesigns.co.uk
6 www.shop-van-meditatie.nVmeditatie-krssens.asp
7 www.zenbydesign.com
8 teishoin.sakura.nejp/zazen/ 401.htrl.
t http ://www.teishoin.net
10 teishoin.sakura. ne jplsutra/sutra.html
1 1 teishoin.salara.nejp/sutra/ehannya.htmi
1 2 www.humanposture.com/
1 3 www.alexandertechnique.com
14 wrvw.orionbooks.co.uk/
15 www.mcphee.com/enlightenment/current/1 1055

Alle linls z{n aanklikbaar op

zlss w. w a ii. c o ffi /ze n/l o t u s,u i v e r



LBvnN rs F'unt

deze LeZen nu eens geen zware kost over Dg
Diamant Soetra, De kracbt oan ltet Nu of De Stilte

die spreekt, maar over kinderen en mgzakken en

oe die te legen.'Een kind komt op deze wereld
met een rugzak vol onverwerkte zaken, uit vorige
evens (als je invorige levens gelooft.Je kunt het ook

karma noemen.),' schrijft Ellen-Noor Langeslag,
fster van het boek Spelenderwijs. Ze is

leerkracht basisonderwijs en werkt momenteel in
het speciaal onderwijs. Ook indrukken tijdens de

zurangerschap en geboorte kunnen de mgzak een

stukje voller maken. De eerste zeven tot twaalf
zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een

ind. Er kan heling plaatsvinden of de rugzak

ordt volgestopt met,'vaak van anderen over-
genomen geloofsovertuigingen of collectieve

geloofsovertuigingen &e volwassenen het kind
opleggen.' Zo ontstaan lagen van angst en

verkrampingtussenhetkinden deweugdeen geluk
van het leven, om de woorden van James Baraz

rit VormULeegte losjes aan te halen. Kinderen
raken steeds verder verwijderd van hun eigen ik
en langzamerhand vergeten ze wie ze werkelijk
zijn. Vaak ontstaan hierdoor op latere leeftijd
problemen, g an ze op zoek naar hun identi-
teit en moeten ze de harde leerschool doorlopen
van het loslaten van angst en verkramping. Met
dit boek wil Ellen-Noor kinderen al in het
beginstadium van hun leven gereedschappen

geven, waarmee ze geen nieuwe bagage in hun
rugzak stoppen en waarmee ze zich alvast ont-
doen van overtollige bagage. 'Dus in plaats van

zrvaarder bepakt het leven door te reizen: te leven

met plezieS te genieten vol onvoorwaardelijke
liefde voor zichznlf en de mensen om zich heen.'

Hoe dan? Juist, spelenderwijs. Ellen-Noor
bespreekt dlverse technieken en geeft t'al van

praktische voorbeelden.

Edn manier is Instant Release Techniek (IRT), een
techniek om emoties lost te laten. 'De kunst van

het loslaten is, dat je het heel vaak moet doen,
zodat het een automatisme wordt. Door emoties
los te laten kan je dingen beter overzien. Als je
emotie weg is, kan je helderder denken...IRT
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is een methode die je vrij maakt. Je kunt je dan

beter uiten en meer genieten. Het leven is zo

leukl'Een kind kan gevoelens van bijvoorbeeld
verdriet, woede ofangst doen verdwijnen door ze

in een ballon te blazen en deze vervolgens leeg te

laten 1open.

Ook geeft ze hoog op over Spe lenderwijs Qi Gong.

(Zie ook 'Wuivend riet', over taiji, Lotusvijver
lente 2004.) Q! (chi) is levensenergie.'Q! Gong

maakt de kinderen vitaler, rustiger, ze kunnen
zich beter concentreren en het breng liefcle en

harmonie in hun leven.' Een ander belangrijk
doel van Q! Gong is leren loslaten. Door het

vasthouden van gevoelens en gedachtes ontstaan

blokkades in het lichaam , danb4 de oefeningen

laten ze los en kan de chi vrij stromen en ontstaat

evenwicht.

Relax Kids, ook uitgegeven door Ankh-Hermes
en net zo ideaal voor thuis- en basisschoolgebruik,

gaat in tegenstelling tot het voorgaande boek

over een enkele techniek. Het boek bestaat uit
(bewerkte) gemakkelijk voorleesbare verhaaltjes

en - soms Engelstalige - Iiedjes



voorzien van prachtige illustraties en affirmaties
aan het eind van de tekstjes. De meditaties en
visualisaties maken gebruik van het positieve uit
sprookjes, alles wat onrust err nachtmerries kan
veroorzaken is geschrapt. Schrijfster Marneta
Viegas schrijft in het voorwoord:'Soms is het
voorlezen van een verhaaltje wel het laatste waar
je zin in hebt als je je kind naar bed brengt - en
daarom is het boek z6 ingericht dat niet alleen je
kind zich kan ontspannery maar jijzelf ook' Edn

ding irriteert me aan Spelenderwijs en dat is het
soms tenenkrommende babbeltoontje van het
boek.Jammer.

Kiifr. naar binnen. Wees stil.
Ken, vij tan angst en gehecbtbeid,

De Zoete oreugde van de weg.

(de Boeddba in: Dhammapada)

Kees Moerbeek

Bronnen:

James Baraz, Boeddhisme kan ook leuk zijn,
VormScleegte, lente 2005
Eilen-Noor Langeslag, Spelenderu:ijs, inzichten
en simpele technieken voor kinderen on ziehzelf te
zij n, D eventer, Ankh-Hermes, 2005
Marneta Viegas, Relax Kids, sprookjesmeditaties

ooor kinderen, Deventer, Ankh-Hermes, 2005
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LBBc Br.r BEVRIJD
Het eerste nummer in 2005 vrn Vorm U Leegn,

het voorm'alig Boeddhistische Kwartaaltijd-
schrift, bevat een interview met Hein Thijssen,

een 82-jarige ex-rooms-katholiek pastor. Hij
vertelt hierin over zijn spirituele zoektocht die

hem ook langs het boeddhisme heeft gebracht.

Uiteindelijk raakte hij 'leeg en bevrijd' en ging
hij een toestand erv'aren van 'simpel, gedachte-

loos getuige-zijri. Dat alles heeft hij beschreven

in zijn boek laeg en betrijd.
Ikwilde meerweten overzijn ontwikkelingsproces

en kocht daarom spoedig na lezing van dit
interview hetboek van Thijssen. In het voorwoord
ervan schrijft hij dat hij een geestelijk ont-
wikkelingsproces heeft doorgemaakt waarbij hij
lange tijd door de woestijn ging en dat uitein-
delijk heeft geleid tot een bntwaken uit een siaap

die een leven lang heeft geduutd'. Hij vergelijkt
zchzelf met de man uit het oude zenverhaal die

zijn kop had verloren. Na een lange zoektocht
komt hij bij een zenmeester die hem, op de vraag

naar zijn kop, met een knuppel een klap op zijn
kop geeft et zegti 'daar zitje kop'.

In het eerste gedeelte van het boek beschrijft
Thijssen hoe hij is los gekomen van het systeem

Kerk. God was voor hem een implantaat, door
zijn opvoeding in zijn hoofd gebracht. Hrj gr"g
steeds scherper zlren hoe onecht hii was bij zijn
werk a1s priester. Na veel twijfel en strijd raakte

hij voorbij aan Jezus, het credo, de kerk en zijn
ambtseed. Nlaar toen stuitte hij op een tweede

s1"steem, het systeem dat IK heet.

Hoe hij ook uiteindelijk aan dit systeem voorbij
kwam beschrijft hij in het tweede deel van zijn
boek. Hij ging inzien hoe dat een symbolisch

systeem was, een nerwerk van verdedigingen en

vluchtreacties, weg van de echte werkelijkheid.
Na verloop van tid ging hij inzien waarom hij
dat systeem had opgebouwd, waarom hij steeds

maar erkenning zocht bij anderen.

Intussen zapte hij door een groot aantal

boeken over spirituele onderwerpen en ook

langs verschillende geestelijke stromingen.

Zenboeddhisme vond hij hierbij 'fascinerend'

maar, hoewel hij mooi in de lotushouding kon
zitten, was het dat toch uiteindelijk niet. Wat het

dan wel was wil ik hier niet verklappen. De lezer
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moet maar worden verrast door de wijze waarop

hij uiteindelijk terecht kwam in een leegte die

aanvoelt'als bewustzijn volkomen opgenomefl te

zijn in iets onuitsprekelijks dat zorgt en stuurt'.

Het leven is eenvoudig geworden: 'ik ben sim-

pelweg getuige en ik doe wat ik te doen heb'.

Het aardige van het boek is dat hierin een

'gewoon iemand'verslag doet van zijn zoektocht

waarbij hij uiteindelijk zijn bestemming bereikt.

Dit stimuleert om naar je eigen proces te kij -

ken, hoe zit dat bij mij? Hoe heb ik mijn IK-
systeem opgebouwd? Ik voel me nog niet '1eeg

en bewijd'maar ik ben nog lang geen tachtig, dus

wie weet overkomt het me nog! Volgens Hein
Thijssen moet elk mens woeg of laat een zo'n

onfwikkelingsproces doormaken.

ln zijn afsluiting van het boek zegt Thijssen dat

hij eigenlijk geen boodschap heeft, maar geluk-

kig voor ons zenboeddhisten reikt hij toch de

boodschap van Siddharta Gautama aan die

hij zelf ter harte heeft genomen: Ga niet af op

rweedehands kennis, tertrauu niet het woord ttan

anderen, lnaar TDees een lamp uor jezelf
In tegenspraak hiermee wil ik het boek toch van

harte aanbevelen!

Hein Thijssen, Z eeg en bevrijd, Amsterdam, S\MP,

2004. (127 paginat, € 17,50)

lllim Daoidse
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Mentale krachttraining
Meditatie is 'iri, zowel bij werkgevers als
werknemers. Bedrijven die maatschappelijk
verantwoord willen ondernemen, kunnen nogwat
lerenvan de In&ase maniervan denken. Sommige
managers zijn zo enthousiast dat ze goeroes naar
Nederland halen, schrijft Management Team
in april. In het Westen draait het om winst en
aandeelhouders. In India onderkent het manage-
ment ook andere belangen. Blijven wagen als
'Wie ben ik?'en 'Wat doe ik?'en'Waarom doe
ik hett'bij Westerse managers op de achtergrond,
in India is mediteren heel gewoon. 'Mediteren
is iets anders dan bidden. Het is de rust nemen,
een moment van niet ingrijpen,' aldus toenmalig
human resource directeur Wilfried Claus. Hij
was op reis naar In&a geweest en niun deze visie
mee terug. Dankzij mediteren ontwikkel je de
kracht van het loslaten en maak je contact met
het innerlijke, vindt hii.

In het Westen liggen manipuleren en managen
heel dicht bij elka;u.'De kunst is om management
op een andere manier te verwoorden, met meer
ruimte voor inspraak en authenticiteit. Daar
hoort eerlijkheid brj, redelijkheid, zingeving
en verbondenheid. In India is dit meer dan

vorm overnemen, is ook weer niet de bedoeling.
De verhouding manager/werknemer in In&a is
vaak paternalistisch en hi€rarchisch, eigenbelang
(familiebelang) is Indidrs ook niet weemd: geen
zaken waar we hier op zitten tewachten. Sommige
Indiase internationaal georienteerde bedrijven
willen hierom juist korte metten maken met
de eigen traditie binnen het management, Dus
niet blind kopi€ren, maar een andere manier van
denken ontwikkelen. Herman Wijfels, voorzitter
van de Sociaal Economische Raad (SER),ziet het
ook zitten:'De notie dat de mens boven de natuur
staat, moet overboord. Economische ontwil<ke-
ling is wel belangrijk voor de vooruitgang, maar
het moet in harmonie met en met oog voor de
ecologische en sociale gevolgen. De wereld is 66n
samenhangend leefsysteem.'

Meditatie verhoogt de arbeidsproductiviteit en
het arbeidsplezier en voorkomt ziekteverzuim.

Dat blijkt volgens CNV Publieke Zaak uit
wetenschappelijk onderzoek. Deze christelijke
vakbond met 82.000 leden (ambtenaren, semi-
ambtenaren en zorgpersoneel) onderhandelt met
onderandere het Kadasteren de postkantoren over
meditatie als nieuwe arbeidsvoorwaarde. Volgens
bestuurder Lizelotte Smits is meditatie bij de
politie en bijzondere eenheden van defensie heel
gewoon. Ze ziet het als 'mentale krachttraining',
prima passend binnen de christelijke traditie.
Als het recht op meditatie in de CAO komt,
kunnen werkgevers bijvoorbeeld een ruimte ter
beschikking stellen, personeel pauze geven om te
mediteren en budget wijmaken om trainingen te
organiseren. (NRC,31 mei 2005)

Na al deze pleidooien toch 66k een vermaning.
Zenmeester Yuanwu (Zen-essenties, p. 57) zngt:
'Het moeiJijkst recht te trekken is halfbakken
zen, wanneer je blijft steken in kalme stilte en

cosmetisch, het
hij. De Indiase

dogmatisch,' vervoigt
van managen in pure

is bijna
manier

t7



dat beschouwt als de hoogst bereikbare schat die

je in je hart bewaart, wL rv;;tL je je voortdurend

sralend bewust bent, wanneer je een bundel

samengeraapte kennis en inzichten rondzeult, er

prat op gaat te kunnen zien en de goedkeuring

vafl een zenmeester te hebben verworyen en
T lleen maar je egoisme vergroot.'

Demonen
In Amersfoort veroorzaakte een zandkunstwerk

van Tibetaanse monniken stamPei in de ge-

loofsgemeenschap (llolkskrant, 27 ryrl' 2005).

Evangelische voorgangers beweren dat het kijken

er naar'lichaam en geest' ernstig schade kan

toebrengen. Een gebedsoffensief moet redding

brengen. De monniken zly:- uch van geen kwaad

bewust. Richard Klomp, voorganger van de

Rafael Kerk en bestuurslid van het Evangelisch

Contact Amersfoort, weet het zeker. Uit a1lerlei

onderzoek zou blijken dat zandschilderingen een

'paleis voor demoneri zijn, waarmee het Tibetaans

boeddhisme voet aan de grond in Nededand wi1

knjgen. Maar, aldus het persbericht, Klomp zegt

'niet op een religieus conflict uit te z4n.'

Herdenking oorlogsmisda&gers
Premier Koizumi van Japan vindt dat China zich

niet moet bemoeien met zijn privd bezoeken

en dat van andere Japanse politici aan het

Yasukuni-heili gdom (tolk:krant, 25 mei 2O05).



In dit heiJigdom verblijven de zielen van 2,5
miljoen Japanners die sinds 1859 stierven voor
hun Keizer. Onder hen ook de Japanners die
vielen tijdens de Chinees-Japanse oorlog van
1895. Japan verjoeg de Chinezen uit Korea
en lijfcle Taiwan in. In 1931 veroverde Japan
de stad Shenyang \.vaarmee de kolonisatie van
Mantsjoerije begon. In 1937 viel Japan China
zelf binnen en richtte een massaslachting aan

in Nanking. Onder die 2,5 miljoen zielen
niet alleen die van militairen, verpleegsters en
wijwilligers die zich meldden voor de strijd of
fabrieksarbeid, maar ook van veertien Japanse
oorlogsmisdadigers. Oorlogspremier en
generaal Hideki Tojo bijvoorbeeld, &e in 1948
ter dood werd veroordeeld en opgehangen.

Diverse Japanse premiers hebben excuses

aangeboden voor de wandaden begaan tijdens
het koloniale bewind en de oorlog, maarboteren
doet het niet tussen beide landen. China vindt
de bezoeken 'een van de moeiliikste kwesties'
in de onderlinge ve$tandhouding. Ook veel

Japanners zien het heiligdom a1s een plaats
waar de oorlog verheerlijkt wordt. Zrj vrezen
heropleving van het militarisme. Vooral nu
worden onder het mom n strijd tegen het
terrorisme de geluiden sterker om de Japanse
zelfverdedigingsmacht om te vormen tot
een echt leger. Weliswaar is de vrees voor
heropleving van het Japanse militarisme
terecht, maar zelfl<ritiek zou ook de Chinese
leiders niet misstaan. Denkt u bijvoorbeeld aan

de miljoenen slachtoffers die vielen tijdens de
culturele revolutie en de gewelddadige annexatie
van Tibet. Ook vandaag de dag schendt de
Volksrepubliek op grote schaal mensenrechten,
zowel in China zelf als in Tibet.
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