


Le nouveau Vlaamse zenleraat
est ariv6
Het was een bijzonder beklijvende
ervaring: een week lang met een

honderdtal mensen mediteren
in het nieuwe Naropa Instituut
in het Nederlandse Cadzand.
Tegelijkertijd maakte Frank de
Waele zich in een afgeleger - en
voor het publiek ontoegankelijke

- transmissiekamer op voor de zo
genoemde dharmaoverdracht. De
eigenlijke overdracht gebeurde in
twee fasen: op donderdagavond 21
juli tussen 22.00 en 23.00 uut en op
vrydagnacht 22ju1i tussen 23.00 en
24.00 uur. Tijdens die periode werd
door de deelnemers aan de sesshin
intensief in de zendo gemediteerd.
Op zaterdag23juli vond de 'coming
out'-ceremonie plaats. Een nieuwe
boeddha was geboren. Ztlt nnm:
Frank De Waele Sensei. Voor zover
wij weten is hij de eerste officieel
erkende zenleraar in \4aanderen, en
wellicht in heel Belgie.
(Uit: Dana-echo's nr. 98)

Zen uit eigen werk
Deze titel van een bundel van
de Vlaamse dichter Koenraad
Goudeseune (Ieper, 1965) belooft
veel, maar lmt nog meer te
interpreteren over.

Edn gedicht gaat duidelijk over zen,
want zo heet het.
Om het licht te zienl hield ik
vroeger/mijn fiets van de grond./ Ik
draaide aan het voorwieV en 'als ik
ruets zag/ dan was ik daar niet kapot
van../ Dan dacht ik zonder licht dan
maar.

Beetje flauw dus.
(A m s te r d a m/A n tw e r? e n,

Atla4 2005)

Spiritueel daten
Wil je met een spiritueel iemand
je leven delen, wil je geen single
meer zijn? Dat kan - verantwoord
en betrouwbaar - geregeld worden,
Ga naar wlut.DharmaMatch.cam,
tuhere spirinal singles meet. Fi.nd
someone utllo matches your dharma,
No comment. Verwijzing naar de

mogelijkheid van boeddhistische
huwelijksinzegening en baby-

b le s s ing ontbreekt vooralsnog.

Kleine inleiding in het
boeddhisme
Onze gastschrijver Edel Maex uit
Antwerpen heeft een boekje over
boeddhisme geschreven. Frank de
Waele Sensei heeft het geiillustreerd.
De voornaamste aandachpunten
van het boeddhisme staan er helder
in. Hetverschijnt eind september bij
Lannoo en komt dan in de Belgische
en Nederlandse boekhandel. De
prijs is 12,95 euro.

Recepten bij de BOS
Sinds 1 juni zendt de Boeddhistische
Omroep Stichting een serie
radioprogrammat uit over zer.
en koken. Vaak vanuit de keuken
van Willem Schuitemaker van de
Dana Sangha Parijs. Kijk opltww.
buddhistmedia.com > radio > archief
01-06, 15-06, 29-06, 73-07, 27-07,
10-08, 24-08, 21-09. Interessant!
Veel recepten.

Winternummer over Japan
Het volgende nummer van de
Lotuwijver gaat over Japan. Heb je
ervaringen met of een visie op het
land en itln zen? Stuur je strkken
naar wwu. lo tu,ui,uer, ne t.
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StoppEN MET sroPPEN MET

ROKEN VOOR GEVORDERDEN
Dat het roken van sigaretten en shag verslavend
is, behoeft geen betoog. Nicotine is een stof met
een groot verslavend vermogen, de zogenaamde
'nicotinehonger', Ook iemands attitude speelt
natuurl-ijk een ro1: met een beetje goede wil kun
je tenslotte aan alles verslaafd raken. Verslaving
zit voor een groot deel tussen de oren. Er bestaan
dus veel soorten verslaving en veel niveaus van
verslaving. Het woord 'slaaf' laat al zien dat
verslaafd zijn onvrijheid is, ongeacht de aard
eryan. Een slaaf is iemand die de zeggenschap
over itchzelf geheel of gedeeltelijk kwijt is, en
onderhorig aan iets, of iemand anders. Je kunt
zeggen datje verslaafd bent (aan nicotine, alcohol,
drugs, seks, werk, fun-shoppen, koffie, chocola)
wanneer je dingen doet die je eigenlijk niet echt
wilt De verslaving verleidt je of erger: dwingt je.

Je bent niet meer bij machte weerstand te bieden
aan de verlokkingen. Dwang en onwijheid, dat is

Nemen we de rookverslaving. De hunkering naar
de sigaret blijft sluimerend bestaan, zelfs al ben
je langere tijd gestopt, weet ik uit eigen ervaring.
Wanneer je rookt, ben je - danlanj de opbeurende
teksten op de pakjes sigaretten - genoodzaakt
om 6f je oge n te sluiten, 6f rechwaar&gingen te
verzinnen voor je rookgedrag tegenover jezelf €n
je omgeving.
Dit is natuurlijk niet slechts aan nicotinisten
voorbehouden. Alle verslaafden zilr,
noodgedwongen uitstekende smoesjesverzinners.
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Dat zit in de aard van het beestje. Het is
overbekend dat drankzuchtigen buitengewoon
creatiefzijn, want zelfs als ontkennen of negeren

van een drankprobleem al lang niet meer
geloofiraardig is voor de buitenwacht, houden zij
snrg vol. Buitengewoon boeiend, maar volgens
mij is de vieieuze tirkel van dit probleem nog lang
niet onderkend.'Ik drink om te vergeten dat ik
drink is het ultieme excuus: geen speld tussen te
krijgen.

Een merhvaardig fenomeen doet zich voor
wanneer je - als ex-roker - toch door de knieen
gaat en stiekem een sigaretje opsteekt. De
bevrediging blijft uit, hoe weemdl De kick
van het roken weegt toch al niet op tegen het
schuldgevoel, maar zelfs die verwachte kick valt
tegen. Natuurlijk is roken objectief een smerige
gewoonte, en zelfs een naar nicotine hunkerende
recidiverende ex-roker kan dat op zo'n moment
niet ontkennen. Over dualisme gesproken!
Hier gebeurt iets dat min of meer vergelijkbaar is
met de aanschafvan een ofander gadgetwtarttx
je misschien al lang hebt uitgekeken. Vanaf het
moment van de feitelijke aanscha{, blijkt er,

paradoxaal genoeg, teleurstelling te bestaan.
Eenmaal de bezitter van je begerenswaardige
hebbedingetje, ben je ook het object van je
verlangen harijt en dat voelt aan als verlies.'Rare
jongens, die mensen!' De commercie weet daar



Er bestaan complete boekwerken over wat
de beste strategie is om definitief met roken

te stoppen. Vanuit zenperspectief natuurlijk
klinkklare onzin. Immers, er is slechts 6dn echte

remedie om succesvol met de rookverslaving

te stoppen, die ook nog eens oersimpel en

onweerlegbaar is: niet meer rokenl Ok6, je kunt
afbouwen en hiermee je afkickpijn uitsmeren in
de tijd, voor afleiding zorgen door bijvoorbeeld
te snoepen, de alkickverschijnselen dempen
met nicotinekauwgom, je kunt je cammitment te

stoppen overeind proberen te houden doorj ezelfte
belonen,je kunt overgaan op lichte filtersigaretten
en krijgt slechts 500/o van de nicotine binnen (en

ontdekt dan je neiging om minstens tvvee keer

zo vaak er eentje op te steken), maar uiteindelijk
geldt heel simpel: niet meer roken! Punt. Einde
verhaal.

Spiritualiteit (verder te noemen: zen) heeft
te maken met wijheid. Vrijheid in de ware
betekenis van het woord.'Zed staat haaks op

bnvrijheid', en op het summum van onwijheid:
verslaving. Wanneer we beide beschouwen als

tegengestelden, kunnen we zen definidren als:

'het loslaten van il onze verslavingeri. Niks mis
mee, maar dan moeten we wel oog hebben voor
de implicaties. Kijk eens naar a) onze gewoontes,
eigenaardigheden, tics, neigingen, voorkeuren,
hang-ups en dergelijke:6€n grote verzameling
verslavingenl En dan die subtielere verslavingen:
het brede scala opvattingen en ideeen over

onze levensbeschouwing en identiteit. Wij
willen onszelf toch voortdurend onderscheiden

van anderen en onszelf constant doen geloven
'iemand'te zijn? Hoe verslaaftl iqt we wel niet
aan ons oordelen over anderen, aan orrze mening
over de dingen, de wereld, over onszelf? Erger
nog: hoe verknocht zijn we aan onze problemen?
Daarbij ook nog onze hardnekkige verslaving

dit alles voortdurend te bevestigen. Het hele 'op

het zelf gerichte zelf is 6dn kluwen van grote en

kleine, maar diep ingesleten verslavingen. 'Rare
jongens, die mensen!'

Het is zelfs n6g erger, want je kun 66k aan

zenbeoefening verslaafd raken. Shunryar Suzuki
noemt dit zo mooi Dharma-ridden zen. Berr
je dan eigenlijk niet als de roker die niet kan

ophouden met steeds weer opnieuw'te stoppen

met roken'...?

Vanuit zenperspectief is er trouwens nog een

andere strategie om je te bevrijden van de

rookverslaving. De moeite om te noemen rraard,

omdat die net zo krachtig en recht voor zijn raap

is, namelijk rookl Als je dan t6ch rookt r66k
dan! Ga ervoor! Ook dit is legitiem omdat je het
dualisme van de verslaving (ik rook wel maar ik
wil eigenlijk niet) overstijgt. We kennen allemaal

de basisinstructie in zen: 'wat je doet, doe dat
helemifl, onvoorwaardelijk en met hart en ziel!'
Als je dan toch verslaafd ben aan het een of
ander,l66fje verslavingl Wanneer je w6rkelijk en

onvoorwaardelijk kiest voor je verslaving houdt
de verslaving, als verslaving op te bestaan! In
meer therapeutisch jargon: 'het voorschrijven van

het symptoorri.

Voor de zenstudent is ervoor enig gemarchandeer

in het geheel geen plaats: Roken is roken! Niet
roken is niet roken! Punt. Valt niets meer aan toe

te voegen.

Een gewel&ge traditie toch, zen.

Een leerling kwam bij zijn leraar in daisan met
de waag: 'Wanneer ik zazen doe, mag ik dan

roken?'
De leraar onstak in hevige woede en sloeg de

leerling bont en blauw met de stok en joeg hem

de kamer uit.
Even later kwam hij een medeleerling tegen'

bij wie hij zijn beklag deed. Deze keek verbaasd

op toen hij het verhaal hoorde, want bij hem

had de leraar juist zeer positief op ziir. veruoek



gefeageerd.
'Wat is er dan precies gebeurd, dat die ouwe je zo
op je lazer heeft gegevenl'woeg hij.
'Nou, niks, ik vroeg hem gewoon of ik mocht
roken tijdens zazet!, Lnfitoordde de leerling.
"Oh, domoor die je bentl Idiootl Sufhoofdl
Had toch gedaan zoals ikl Ik heb hem namelijk
gewaagd: 'Ma:glkzazen doen terwijl ik rook?"'

Toon Fugers (zendodrijver te Enschede, en ex-
roker)

Bronnen:

R. Goscinni en A. Uderzo, Asterix en de intrigant,
Haarlem, Oberon, 1978
Shunryu S:s:Ji, Zen Mind, Beginneri Mind, New
Yor[ Weatherhil1,2000
Paul Watzlawick e.a.., De ?ragrutischt as?ecten vafi
de menselijke cammunicatie, Deventer, Van Loghum
S1aterus, 1970 Tekening !J', Franl< De Waele - 2005
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Fnnxrc DE Wenrn SENSEI

Na zijn studies aan het Sint-Lucasinstituut in
Gent, werkte Frank de Waele (geb. 1957) in
musea in Venetie, Brussel en Gent en later ookbij
de VRT-radio. Voor hij naar Frankrijk verffok,
was hij docent aan de Academie in Leuven.

Aangetrokken door de spiritualiteit van Zen,
begon hij in 1,987 in Leuven met meditatie in
de sangha van meester Deshimam. Hij oefende

tevens bij de Nederlandse zenTeratr Ton
Lathouwers^

In 1991 ontmoette Frank de Franse lerares

Catherine Genno PagEs Roshi r.an de Dana
Sangha. Hij begon bij haar te studeren. Drie
jaarbter legde hij de boeddhistische geloften af
en wrhuisde hij naar haar centrum in de buurt
van Parijs. Hij combineerde zijn intensieve
lekentraining en meditatiepraktijk met
wijwilligerswerk voor de Peacemaker Circle,
een interreligieus netwerk voor spiritualiteit en

sociale veranderingvan de Amerikaanse zenleraar
Bernie Glassman Roshi.

Genno Roshi leidde Frank op tot meditatie- en

koanleraar. 7n 2002 keerde hij terug naar Belgie

waar hij hielp bij de uitbouw van de plaatselijke

Danagroepen in Antwerpen, Brugge en Gent,
w^arv^rr hij de spirituele lei&ng opnam. Op 23

juli 2005 stelde Genno Roshi Frank de Waele
officieel aan als leraar (]ap. sensei) in de SOTO-
zenschool. Hij wordt daarmee ook haar tweede

'dharma-erfgenaam'.

Frank Sensei schreef volgend gedicht voor zijn
'lerares:

for Genno Rosbi

without fear
to let lourself be

ca nt$e te I e ly ? e trc tra te d
by the present moment

you said
this gioing oneself

is listening

simply
ta be azoare

tbe heart resting

on notabere

loa say

this gioing oneself away
is ofering

witbout why
the openingforaer

freely gives i* fagrance
her essence inexhausti.ble

intirnatellt
she says

this giving is

eteryubere my

fowering

Bron:

h t tp : //zu ttszl. d an a s a n g h a. b e/



HaNorc
'Ik ben Kees en ik ben alcoholist.'
'Hoi Kees!'

Zo begint een Anonieme Alcoholist zij n (of haar)
betoog in een groep.lkheb dat nooit gezegd, maar
het heeft niet veel gescheeld. Elke dag dronken,
geen uitweg zien, de pijn niet willen voelen. Is er
een andere definitie van alcoholisme?
Dat ik er toch vanaf ben gekomen, lag aan mijn
vader, twee ir drie psychiaters, twintig doosjes met
pillen, een gebroken hart en driedneenhalf jaar
psychotherapie. Plus talloze malen, als gast, een
bezoek aan een AA-groep.
Dat alles gaf te denken. En ik ben geleidelijk met
glaasjes bier en wijn opgehouden. Stel je voor,
nooit meer wakker worden met een katert Zo
loram ik in de wereld van meditatie en ik moest
toch wat, dus ben ik maar gaan lesgeven. Waarin
eigenlijk? In wat ik had meegemaakt. In wat ik
dacht dat ik ervan had begrepen.
Bijvoorbeeld. Misschien is het handig om jezelf
niet te vergiftigen? Om de last van Pa en Moe niet
langer met je mee te dragen? En ook anderszins

op te houden met moorden, stelen, liegen en
verkrachten? Lesgeven is niet zo moeilijk. ..
Echt lastig wordt het pas als ik zie hoe diep t
allemaal zit. Dat de angst, de pij n tot in de kleinste
cellen is doorgedrongen, dat iJ< iedere dag moet
ploeteren om vooruit te komen. Ben ik alleen? Ja
en nee. Is er hulp? Ja, in overvloed. Leraren, de
traditie, familie, wienden en kennissen. En nee.

Zelf doeq et niet doen. Lastige paradox.
Genpo Roshi heb ikhoren zeggeni
'1 bowed to my teacher and said: I am Mu and I
am working on Genpo.'
Wat een opluchting. Zo kan 't ook Steeds weer
opnieuw beginnen. Eigen verslaafdheid onder
ogen zien, abstineren, de poorten v"an therapie
openzetten. Zentraining loaram voor mij aan het
einde van dat proces, als een soort sluitsteen.
O nee, de eerste stap.

'Hoi Kees!'

Kees van de Bunt
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LrNrs EN RpcHTS

Indachtig het thema van dit nummer gaogkde'ik
op 'zen addictiorien dat levert als eerste het artikel
7he Benefits of Zen Meditation in /lddiction and
Recovery (1). Het werd in 1997 geschreven door
Mary Heath in Australi6. Zij beschrijft hoe je
meditatie kunt gebruiken om je besluit kracht bij
te zetten om je verslaving op te geven. Daarnaast

geeft d,1 aan dat het gebruikt kan worden om
zuiakke momenten tegen te gaan en depressie te
verdrijven. Ook kan zen worden ingezet om met
boosheid en angst om te gaan.

Geen verslaving maar wel l-icht dwangmatig zijn
de verslagen van Neil Myers (2) waarin hij schrijft
wat hem tijdens zijn ochtendzittingen en lange
sesshins bezighield. Naast een weergave van de

vervuorven inzichten bevatten de 140 paginat
vele beschrijvingen var pijn en twijfel. Het deed

me denken aan het boek Ambivalent Zen van
Lawrence Shainberg (3). Shainberg raakte in
1951 geinteresseerd in het boeddhisme om zijn
basketbalspel te verbeteren. Door het lange en

blijvende contact met zen krijgen we een beeld
van de ontwikkeling van het zen boeddhisme in
de Verenigde Staten. Diverse namen die ik wel
eens gehoord had kon ik nu een plaats geven.

Daarnaast verwoordt Shainberg zijn twijfels
en fisieke ongemakken uitputtend. Het boek
roept in die zin veel herkenning op. Een ander

boeddhistisch boek met van daftrm voorziene

opmerkingen is A Iltinkerl Note Book (4).Jehoeft
niet bang te zijn voor gezanik over rugpijn maar
des te meer voor rake opmerkingen als

One canjudge people\ nature more reliab$t by the

way they treat their irwnediate assaciates than by

the feelings they voice torrards humaniry in general.

(Aug. s0)

De volgende opmerking is nu van toepassing:

Tbere is no need to tsear one\ deeds like medak.

One can be just as much mentally nouveau-riche as

fnancially. (Jan 53)

Ik heb dit boek namelijk tvveedehands gekocht
en in zijn geheel (255 paginas) ingescand en

op internet gezet. Het boek is geschreven door
Bhikku Nanamoli die a1s Osbert Moore in 1905

in Engeland geboren werd. Hij diende in de

weede wereldoorlog in Italid en vertrok in 1949

naar Sri Lanka om daar monnik te worden. Hij
is met name bekend om zijn vertalingen uit het
Pali in het Engels. Het boek is samengesteld uit
aantekenboekjes die hij gedurende zijn leven

bijhield. Het getuigt van veel inzicht en een groot
taalgevoel:

?Ilhat i.s a person?

A chain of deeds and the result of deeds.

Door de oorspronkelijke uitgave en mijn
digitalisering van het niet meer uitgegeven boek
gaan we voorbij aan de ambitie van de auteur:

It is my arnbition to attain obsruri4t. (Jan 52)

Eveneens van hoog wandtegelgehalte ijt de

Analecten van Confucius (5):

Wees niet bezorgd ttanneer anderen u niet
waarderen. Wes bezorgd ak u anderen niet

waardeert.

Op simpele en overzichtelijke webpagina's zijn
de 499 uitspraken in 23 talen te lezen.

Zomaar, min of meer uit het niets verscheen op

mijn computerscherm de website vat Jaanus, the

Japanese Anhitecture and Art Net Users System

(6). De website bevat een beschrijving van 8000

Japanse architectuur- en kunsttermen. Ik klikte
direct op de Z ert weet nu dat een zendoa een

meditatiehal uit twee delen is met een aarden

vloer. Het cenffale deel heet ruola efl is omgeven

door een mofr.oshi. Deze heeft het karakteristieke

meervoudige dak dat zo Japans aandoet maar in
feite tijdens de Sung dynastie (960-1279) vanuit
China is geintoduceerd.

Ikwas verbaasd te lezen de aanwezigheid van meer



vormgegeven in goddelijke chocolade verkocht.

De hier in chocolade afgebeelde Hotei was een

ronduekkende Chinese zen monnik die in de

tiende eeuw voorzien van grote zak rondtrok.
Hieruit deelde hij chocola uit aan kinderen. Aan
de historische juistheid van de laatste bewering
wordt enigszins getwijfeld. Hotei is een van de

zeven Japanse goden van het geluk (S hichfitkujin).
Daar kun je als volgt je voorde el mee doet'Many
believe that rubbing tlte Buddbai belly brings joy,

luck and prosperity. Gather your friends, rub his
belly,f.ll yours, and see tthat happens!'

daken niet betekent dat er meer r,erdiepingen

ii1n.

In het verlengde van de vorige site ligt die
van Mark Schumacher (7), een in Japan
wonende Amerikaan. Op zijn site staat een

uitgebreide alfabetische lijst met boeddhistische
kunsttermen, vele in relatie tot architectuur. Hij
heeft bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving
gemaakt van steenmarkeringen. Zo zijn er
beschermende markeringen die bij grenzen
en begrenzingen staan, stenen lantaarns,
grafmarkeringen, boeddhistische gehouwen
afbeeldingen op rotswanden, standbeelden,
uitgehouwen voetafdrukken van de Boeddha,
stenen wasbassins en stenen in rotstuinen. De
site is verluchtigd met meer dan duizend foto's.

Ruud Waij
( I o t u sv ij oe @ rnii. c o rn )

Links:

1

2
3

h ttp ://uws. d a c a rp. c a m/a ddi t tio n. b tm I
h t t? : //wrt)u. br ; u u o r fu . c o m/z a ze n/
h t tp : //tu vxu. ran d o m h o a s e. t o rn/c a t a I o g/d i sp I ay

lper l? is b n= 9 7 8 0 67 9 7 7 2 8 I 0
h t tP : //uiLrw.,u ai. c o m/o I d b o o kv'
t hin kzrsn o te ba a k- h tml
h t ry ://wrw. c oafa c i us. o rg1
h t t? :/h!lt)i!. a i $ arj plj a an us/
h t tp :,//urm:. a nm ar Apr a da c ti a n s. c o m/h tn Y
baddhism.shtml

b t tp : //ttnn:. c h o c a I a te d e i tie s. c o rn/a b a u t.
php?de;ty=6vd1tro

5

6

Velen zijn in meer of mindere mate verslaafd
aan chocolade. Dit kun je goed combineren met
het boeddhisme door een bezoek aan. Chacolate

Deities (8). Hier worden goddelijke figuren

10

Alle links zijn aanklikbaar op

h ttp : //zt: a ij. t o nt/ze n/l o tu sa ij o e r



HBT UITDoVEN VAN VERSLAvING

Ik ben gestopt met roken in hetzelfde jaar waarin
ik ben beginnen me&teren. Niet dat beide feiten
nauw met elkaar verbonden zrjn.De coincidentie
is eerder toevallig.
Ik was een verslaafde roker. Met een pakje
sigaretten per dag kwam ik niet toe. Ik kon's
nachts wakker worden, een sigaret opsteken
en daarna voldaan verder slapen. Nog voor ik
's ochtends mij ogen opende had ik pakje en
aansteker al gevonden en een eerste sigaret
opgestoken. De reden om te stoppen was een
kleine erosie ter hoogte van mijn lip. AJs arts wist
ik goed genoeg dat dit woeg of laat tot kanker
zou leiden. Motivatie genoeg. Het stoppen zelf
was een verschrikking. Cold turdey Het jaar was

scherp verdeeld in de periode voor er de periode
na het stoppen met roken. Maanden lang kon
ik nog maar over 66n ding spreken: roken. Ik
begrijp nog niet hoe daar zoveel gespreksstof
kon inzitten. Ik neem aan dat het niet alleen voor
mezelf een verschrikking was.

Het is maar een paar maand later dat ik door een

heel andere samenloop van omstandigheden het
meditatiekussen ontdekte. Het zal zeker de rust
ten goede gekomen zijn.Wat ik op het kussen wel
ontdekte was, dat ik alle innerlijke oflrust die ik
onder andere door te roken van me af probeerde
te zeften, ook gewoon kon toelaten. Er was niets
mis mee. Het was niet nodig om me ertegen te
verzeften. Ik kon het laten binnenkomen en op
een nog steeds onbegrijpelijke manier klaarde de

onrust na een tijdje gewoon op.

Ik heb sindsdien (letterlijk) geen sigaret meer
aangeraakt. Ik ben ervan overtuigd dat als ik
vandaag weer een sigaret opsteek, ik morgen weer
een pakje rook. Ik durf er nog steeds's nachts van
dromen. Ik ben nog steeds gelukkig dat ik er

vanafben.
Is hetje ooit opgevallen dat het boeddhisme in de
formulering van de vier edeie waarheden in wezen
een verslavingsmodel is? Lijden is het gevolg van

dorst. We zijn verslaafd aan onz€ begerigheid,
alkeer en verwiuring. Ontwaken is bewijding,
het uitdoven (nirvana) van die verslaving. De
bewijding komt tot stand door een pad van juist

inzicht,juist handelen en juiste aandacht.

Onze verslavingen zijn dus niet meer dan
specifieke voorbeelden van iets watveel algemener

ons leven domineert. Jack Kornfield vertelt het
verhaal van een monnik met een snoepverslaving
die zich in meditatiehouding voor een grote berg
snoep zefte en begon te snoepen om te observeren

hoe het werkte, welke krachten hem dreven.

Ik ben blij dat ik gestopt ben met roken. Ik ben
zeker niet vrij van verslavingen. Welke houd ik
wijselijk voor m ezelf.Yar het kussen kom ikook
nooit meer af. Maar ik ben onnoemelijk blij met
wat dat laatste mrj ailemaal gebracht heeft.

Edel Maex (Antwerpen)
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anders: dat moest het
lnuam ik pas veel later achte

Na vier jaar stapte ze

wat ze inmiddels
aarrwezig zrjn en

ik een mooie me



De HBrucB DnNs
'Een reis van bewustwording en spirituele
ontwikkeling...Op meesterlijke wijze verweeft
auteur Michael Tamura werke$k gebeurde
verhalen en inspirerende esoterische leringen
met elkaar,' schrijft uitgever Ankh-Hermes
achterop hetboekJij bent het antqLoord.De auteur
van dit reisverslag is spirinreel leraar, genezer en
helderziende. Hij beschrijft de manier waarop hij
ontwaakte en zijn levensopdracht ontdekte. Het
ging hem nietom het verrichten van heldendaden,
niet om het verluijgen van een prestigieuze baan
en dergelijke. Iilusies noemt hij ze: 'een subtiele
vonn van invalidatie die kan leiden tot onnodige

'Ik ben de Hoogste Wcrkelijkheid'

verwaring en twijfel. Onze levensopdracht is
niet een ding, functie of identiteit, maar de gratie
waarmee we met het leven omgaan.'Het is leven

met ons schijnbaar houtje-touwtjesbewustzijn,
geconfronteerd worden met alle gewone en

ongewone dingen van ons leven en gracieus
meebewegen. Heel poetisch omschrijft hij dat
als de Heilige Dans met bet Leuen en dankzij die
dans - hij zegt het niet met zoveel woorden - kan
het lijden opgeheven worden. Maar, leren dansen

vraagt toewijding en heling en Tamura wijdt daar

een groot deel van zijn boek ran, voorzien vzrr
praktische tips.

Op bladzijde 250 en 2llciteert Michael Tamura
heel treffend de volgende woorden van Mansoer
Al-Hilaj, een soefi-mysticus. Hij werd in de tiende
eeuw in het openbaar levend in stukken gehakt op
het grote plein in Bagdad omdat hij verkondigd
had: 'Ik ben de Hoogste Werkelijkheid'.

Dood rnij, mijn betrouusbare vrienden,
Want mijn leven ligt in rnijn gedood zaorden.

Liefde is dat je blijft staan
Voorje geliefde.

Ak je beroofd bent,uan al je ei.genscbappen,

Worden zijn eigenscba1Pen jomt kenmerken.

Tussen mij en Jou sta alleen ik-

Neetn het ik weg, dan ben alleen J{ er nog.

Ik ben de Haogste Wrkelijkhei.d.

Kees Moerbeeh

Bron:

Michael J. Trmtra, Jij bent het arrtrullrd" Dewnter,
Ankh-Hermes,2005



ZIo JEZelF WEERS PI EGELD
IN ANDEREN

In het lentenummer staat een artikel over hoe

Bernie Glassman Roshi invulling geeft aan de

gelofte alle levende wezens te bevrijden. De roshi
is een van de oprichters van de Greyston Mandala,
dat zich richt op gemeenschapsontwikkeling
in de New Yorkse Brorx. Ge€ngageerde

boeddhisten zijn ook actief in het continent waar
het boeddhisme ontstond. In landen als India,
Thailand en Birma ondersteunen ze onder andere

locale initiatieven op het gebied van onderwijs
en gezondheidszorg en schuwen ook thema's als

mensenrechten en vredeswerk niet.
De Karuna ftzrr, gevestigd in Londen, financiert
(zelf)hulporganisaties: 'We aim to promote
digniry self-confidence, and the breaking down
of caste and religious barriers...Karuna funds
projects such as slum kindergartens, educational
hostels and adult literacy classes that are making
lasting improvements to thousands of people's
lives.' Karuna (Mededogen) is weliswaar opgericht
en wordt geleid door Westerse boeddhisten en

de trustees zijn allen Lid van de Western Buddltist
Orde4 maar de projecten staan open voor iedereen
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die hulp behoeft. Hierbij bekommert de trust
zich mer name om de dalits.

Projecten
Een project rit de Karuna annual reoiew 2004
is het Gaya resate project voor zrverfkinderen in
Gaya (Bihx, India). In Gaya leven tientallen
zwer{kinderen op het treinstation. Ze
verzamelen er afual uit de treinen om in hun
levensonderhoud te voorzien. De kinderen zijn
bijzonder kwetsbaar, want altijd dreigt gevaar

vari ziektes, mishandeling, prostitutie, gewapende

overvallen op ffeinen en afpersing door corrupte

politieambtenaren. De trust biedt de kans een

eigen toekomst op te bouwen door middel van

onderwijs, hoe primitief de schooltjes ook zijn.
Een fweede initiatief is de Maharashtra fiche for
rural bidi. worfrers in het dorpje Saikhindi.Een bidi
is de goedkoopste sigaret van India: een opgerold

gedroogd tabaksblad samengebonden met een

gekleurd touwtje. De werkomstandigheden in
de fabriek zijn slecht, maar het is een bron van

inkomsten. De crdche geeft de kinderen van de

fabrieksarbeidsters op ng en onderwijs, in een

gezondere omgeving dan de donkere, rokerige

bidi-fabriek.

Dalits
Sinds 1980 zet Karuna zich met name in voor
een van de meest systematisch gediscrimineerde

groepen van India: de dalits. Wereldwij d zij n meer

dan 260 miljoen mensen in India, Japan, Nepal,
Pakistan, Sri Lanka en Afrika het slachtoffer

van kastendiscriminatie. 'Dalit' is afgeleid van

het Sanskriet en betekent letterlijk 'vertrapte'.
In India, dat de grootste democratie heet te
zijn, wordt hun aantal geschat op 200 miljoen:
een vijftle van de bevoiking. De hogere kasten

vinden hen te onrein om direct contact mee te
hebben. Ze heter daarom bnaanraakbareri en

zij n praktisch rechteloos.
Het 3000 jaar oude kastensysteem in Znld-Azid
bestaat uit vier hoofdklassen, hoewel er in India
duizenden kasten bestaan. Iemand wordt geboren



in een kaste en gaat erin dood. Hindoepriesters
ontwikkelden het systeem om hun suprematie
te beschermen. Aan top staan de Brahrnanen:
de priesters, rechters en politici, daaronder
de Ksbatriyas: de soldaten, lagere regenten en
administratieye krachten. Handwerkslieden en
winkeliers zijrr de Taisyas en de boeren de Sudras.

De overlevering wil dat het stelsel overeen komt
met de verschillende lichaamsdelen van de god
Brahma. De hoogsten zijn afkomstig uit zijn
mond, de laagsten uit zijn voeten. D.alits zijn
'kastelozeri, want eigenlijk vallen ze buiten het
systeem. Ook deze groep is weer onderverdeeld.
Het kastenstelsel overstijgt alles. Boeddhist, sikh,
moslim of christen, al stijgt een onaanraakbare
hoog op de maatschappelijke ladder: eers een

dalit altijd een dalit De historische Boeddha heeft
zich altijd uitgesproken tegen het kasrensysteem
en taJToze onaanraakbaret zijn boeddhist
geworden.

Tlunami
De Indiase grondwet verbiedt onaanraakbaarheid
en de overheid doet het een en ander aan

positieve discriminatie, maar heeft te kampen
met grote weerstand uit de (politieke) elite die
uit hogere kasten afkomstig is. Biedt de overheid

nog enige kans op een baan, de vertrapten staan

in de particuliere sector totaal buiten spe7. Ze
doen het laagste en smerigste werk, waarvoor
ze meestal niet betaald l<r{g.n, omdat het als

hun plicht gezien wordt, Na de tsunami zijn
dalits bijvoorbeeld ingezet om lijken te ruimen
en wrang genoeg meidden The Washington Pott
GrS) en Zhe Daily Tekgraph (UK) recentelijk dat
kastelozen bij de hulpverlening na de tsunami
ge&scrimineerd worden of zel-fs weggejaagd.

Dalits worden niet alleen gemeden, maar zijn
ook regelmatig doelwit van mishandelingen,
verkrachtingen en zelfs moord. Vooral op het
platteland van Noord-India neemt het dagelijkse
geweld schrikbarende vormen aan, Elk uur worden
twee dalits aangevallen, elke dag worden drie
dalit-vrouwen verkracht, twee dalits vermoord en

twee dalit-huizen platgebrand.

Zie jezelf taeerspiegeld in anderen. Wie kun
jij dan deren? Wat kanjou dan deren?
(uit de Dhammapada)

Dankzij hun vroegere leider dr B.R. Ambedkar,

een boeddhist, werd de Dalit-beweging
zelfberyuster en invloedrijker, dalits hebben eigen
politieke partijen en in de steden versoepelde

het kastenstelsel. De meeste onaanraakbaren
hebben niet van deze vooruitgang geprofiteerd,
de weg is lang. Een lichpuntje: in april nam
de mensenrechtencommissie van de Verenigde
Naties een resolutie aan om de systematische
discriminatie in beeld te brengen. Dit resultaat is
grotendeels te danken aan de Nz tionale Campagne
ooor de Mensenrecltten van de Dalits (NCDHR) in
New Delhi.

I{ees Moerbeek

Bronnen:

Christopher S. Qreen (ed), Engaged Buddhism in the

W s t, Boston,Wisdom Publications, 2000
v.szu ru. b u d d lt an e tz d e
zuzuu.hrw, arg

vswt.indianet.nl
wwta.karuna.org



SpONNINGEN

Dertig spaken urenigen zich i.n een naaf
Het is precies waar tr niets is, dat use de bruiLbaarheid

van bet wiel vinden.
W bakhen klei en maken vaten;
Het is lrecies waar er geen substantie is, dat vte de

bruikbaarheid oan aardeuerhen patten vinden.
We beitelen deuren en ramen uit;
Het is predes in deze lege ruimten, dat ue de

bruilbaarheid tan de Aamer ainden.

Daarom beschouwen we iets hebben als nattig;
Maar niets bebben ak bruikbaar.

LaoTzu

Schrijven over verslavingen valt niet mee. Voor
je het weet ontaardt het in een opsomming
van op het eerste gezicht heel gewone
dagelijkse handelingen. Wat is verslaving, wat is
afhankelijkheid? De lijst werd steeds langer en

het onderscheid vager. Ik begon zelfs voor een

nieuwe verslaving te wezen!
'Mijn auto, jouw kind, mijn krant, jouw tv, mrjr
tuin,jouw fantasiedn, mijn eten, jouw drank, mijn
winkelen, jouw tennissen, mijn herinneringen,
jouw seks, mijn zaak, jouw telefoneren, mijn
bezit, jouw geld, mijn lichaam, jouw begrip, mijn
angst, jouw afkomst, mijn koffie, jouw probleem,
mijn computer,jouw piekeren, mijn mening, jouw
lezen, mijn familie, jouw praten, mijn luieren,
jouw boot, mijn internet, jouw conditie, mijn
orde, jouw kaarten, mijn golfen, jouw huis, mijn
rouq jouw prjp, *rjn sigaren, jouw werk, mijn
denken, jouw mijn, mijn jouw; jouw jouw, mijn
mijn, ... jouw ik, mijn ik.'
Datjouwkunje doormijnvervangenenomgekeerd,
en is alleen maar bedoeld om te confronteren. De
eer. za7 bij sommige onderwerpen waagtekens
zetten, de ander zal zeggen dat ze niet voor hem
opgaan. Hem verwijs ik graag naar het laatste

onderdeel: 'ik'.
De opsomming is natuurlijk niet volledig. Ieder
onderwelp laat zich bovendien opsplitsen, om van
de verbanden firssen de onderwerpen maar niet
te spreken. Het is niet zo heel moeilijk om aan

de lijst een aantal favorieten toe te voegen. Een
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leuke tijdsbesteding voor de gure winteravonden
als de stroom uitgevallen is.

Als me 66n ding duidel-ijk is, dan is het dat wij
mensen a{hankelijk zijn. Ieder van ons glat iiln
of haar weg met een fors pakket voorwaarden

om degene te kunnen zijn die hij ofzij denkt te

(moeten) zijn.

Volgens van Dale is er pas sprake van een

verslaving als iemand iets dat (op den duur)
schadelijk is, niet meer kan laten. Toch moet ik
accepterer dat ik volledig afhankelijk ben van

factoren die mij en mijn omgeving vorm geven,

ofze schadelijk zijn of niet. Ik kan alleen bestaan

bij een ongewijzigde situatie ... als verslaafde.

Het meest verslaafd ben ik misschien nog wel
aan het maken van onderscheid. Ik heb er een

dagtaak L n,wat maar irl te snel ontaardt in een

vertekenend en vaak overbodig waardeoordeel.

FIet verslavende spel van goed- en afkeuren.

Onvermoeibaarben ik bezig me binnen de kortste

keren af te zonderen van de dingen zoals ze zijr,.
Als bezeten graaf ik steeds weer nieuwe greppels

om me heen en probeer 'tmrchteloos dat wat
ondeelbaar is te scheiden. Met mijn aan dualisme

verslingerde gedachten en woorden probeer ik



steeds opnieuw tijdelijk orde te scheppen in de
chaos om te voelen dat ik besta. Hunkerend naar
houvast, steeds meer ver[ezend. Verspilde tijdt

Verslavingen zrjn ils de deuren en ramen, de
wielnaven en de aardewerken pot van Lao Tzu.
Een gat in de muur maakt een deur, een raam,
de pot geeft me eter en laat me drinken: de 66n
bepaalt de ander.

Wordt de deur gevormd door de deulposten of
de ruimte ertussen, het raam door het gat of de
sponningen, door beide o{ zijn z\ 66n? Ik vind
mijn 'bruikbaarheid', mijn 66nheid, in de ruimte
tussen de dingen waarvan ik afhankelijk ben,
maar tegelijkertijd ook in deze dingen, want ze
voffnen me, z,e zijn me.

Wie ben ik om verslavingen af te keuren, als ik
het zelfben? Zonder opening geen deur, zonder
verslavingen geen mens.

Peter de Vogel

Bron:

LrcTz-t, Te Tho Cbing (hoofdstuk 1 1 , vertaling Robert
G. Henricks), Utrecht, Servire, 2005

Thn Housn
oF \MAx

Heer$k die summer monthlong b4 Zen River in
Uithuizen. Zonnig weer, aardige mensen, heerlijk
eten,lekker mediteren in de tuin. Wat is het leven
toch mooi!

Tijdens het zitten ga ik de indrukken van de
afgelopen weken nakauwen. Leuke trip was dat
naar Canada en wat een goeie vette bioscoop,
zo vind je ze niet in Nederland. Gruwelijke
film eigenlijk, 1he house of wax. De held-tieners
hebben autopech en zoeken een automonteur in
een rustig doryje. Ze kijken rond en vinden een
grappig huis gemaakt van was met daarin allemaal
wassenbeelden. De griezelige monteur die toch
heel gewoon lijkt te zijn, slacht de tieners af en
prepareert hen zodat ze wassenbeelden worden.
Hij plaatst ze ergens in the howe of wax, precies
op de manier zoals hij dat wil. De monteur is erg
goed in z'n vak. In feite bestaat het hele dolp uit
wassenbeelden.

Maar wat is wax? Hoe maak je een wassenbeeld
van iemand? Overal wassenbeelden? Wax in wax
outlJa, overal wassenbeelden! Kan ik ook stoppen
met waxen? Zie ik niets anders dan nfn eigen
wax? Help, ik moet afkicken! De 6lm eindigt
spectaculair. Het huis vliegt in de hens, de wa;<

smelt en enkele helden ontsnappen.

Martijn ti-s
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ICH HABE GENUG

Cantates van Johann Sebastian Bach, vooral de het heil is in de wereld en alles komt goed.

Simeon heeft zijn levensvervulling bereikt. Deze

tekswerklaring past beter bij de muziek.

Wat heeft dit met zen vln doen? De tekst

verheerliikt ook de dood. Daar zrlr. wij niet van!

Toch herken ik iets in dit verhaal en in de cantate.

Had Simeon een verlichtingservaring? Zoals een

oude zenpriester die nooit Verlichting bereikte,

keek hij heel zijn leven uit naar het Ene, wetende

dat het niet te programmeren is. Het overkomt
je, je moet erop vertrouwen, maar kunt er wel aan

werken. Maar hoe? Opeens zag hij Het. Bach

maakte muziek over die verlichtingservaring.

Is dat het? Dood gaan wil ik niet na het horen

van deze cantate. AIs door een goede sesshin

wordt mijn leven verwrld van het besef dat ik rijk
ben, dat 'alles er al is, en dat ik niet krampachtig
hoef te streven naar bijzonderheid. De dood

wordt, even maar, minder afschrikwekkend. Ich
habe genug.

'Waarom is het niet nodig een bijzonder persoon

te zijn? Het antwoond is simpel: je bent het al.

Je hoeft niet bijzonder te worden of te bewijzen
dat je bijzonder bent. Iedereen is al een levende

Boeddha: volledig, heel, volmaakt zoals je bent.

Alle inspanning en moeite om iets bijzonders

te willen worden, maakt je juist niet bijzonder
en veroorzaakt een enorme hoeveelheid piin en

lijden.'

Jelle Sei.del

Bronnen:
u:wu. b ac h-cantatas, c om/Artic le s/B WY9 2 - G o lom b. htm

Maarten 't Ha*, Johann Sebastian Bach, Amsterdam,
De Arbeiderspers, 2000, p. 117

Genpo Flosli, 24/7 Dharma, Rotterdam, Asoka, 2003,

p. 108

jke: het mooiste van het mooistel Alle
heb ik ze en 66n dringt is als een drug, als

het even kan draai ik hem maanden achtereen.

ij biedt me warmte, troost, verzoening met het
alledaagse, mst en harmonie: woorden voor wat

ijla met woorden is te duiden. Je moet
horen! Luister eens naat hh habe genug (Brch

brke Verzeichnis nr.82) door de bas-bariton

Qrasthof met de Berliner Barock
olisten, DGG 2894745052 (2004). Prachtige

Wel heb ik een probleem, namelijk de christelijke
kst:

'Ik heb hem gezien

Mijn wens is nu, dat ik vandaag nog met
vreugde van hier mag scheiden.'

'Hier moet ik ellende op ellende stapelen

maar daar, diir zal ik aanschouwen

zoete wede, stille rust.'

'Ik verheug mij op mijn dood,
ach, was het maar reeds zover!
Dan ben ik van alle nood af
die mij ter wereld nog gebonden houdt.'

at moet ik daar nu mee? De muziek doet
me leven, de tekst slaat me dood! Een Engelse

icoloog spreekt zelfs van'a certain Bachian
wherein some of the most life-denying

led to some of the most life-affirming
music.' Maarten t Hart zeg: "De eerste aria is
wonderschoon, maar de tweede aria . .., daarvoor

schieten alle woorden tekort. De derde aria is
heel apart: uiterst levenslustige muziek op de

tekst 'Ich freue mich auf meinen Tod'."

De tekst slaat op de woorden van de oude Simeon
in Lukas 2:22-32, die bij Jezus'besnijdenis in de

tempel aanwezig is. Simeon zag de heiland en

kan nu stewen als een bewijd mens. Hij weet:
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RBTzBN MBr VoLLE KorpBn

Met volle koffer en liefst nog een rugzak voor:
as f iets leuks voorbij kwam, ik nog plek kon
maken op een van de hangplekken aan of op
mijn lichaam. (Zou als metafoor kunnen dienen
voor in het dagelijks leven absorberen van allerlei
emoties of gebeurtenissen in mijn omgeving.)

Wellicht zou je dit ook kunnen schalen onder het
teken van de mens en zijn verslavingen.
Snoepen, drinken,veel eten, kleding kopen,
koffie drinken, het kan me nooit voor lange tijd
boeien. Alleen veel meenemen op reis is iets dat
mij voortduren d tackelt. Het suffe is dat ikzelf er
het meeste last van heb als ik op reis ben. Naast
natuurlijk de mensen die mijn koffers in en uit
het vliegtuig sjouwen, enz. ...

Ik voel meer en meer van binnenuit de intense
behoefte te legen, mijn koffer, mijn huis, mijn sa

calledbeirt.

Lange verre reizen maken is een wijze om snel
je overmaat aan mee te torsen gewicht kwijt te
spelen. Je ziet het aan de diehards die veel reizen,

traoelling light.

Door schade en schande werd ik wijs.

Uiteindelijk is er nu toch iets als vanzel-f ontstaan.
Ik voel minder en minder de behoefte om veel

mee te nemen. Mijn rugzak wordt kleiner en
mijn koffer wordt kleiner.

Toch moet ik stilletjes lachen als ik mensen die
op weg zijr,, zie torsen met zrvare bepakking.
Beladen met spullen die ze misschien wel eens

nodig zouden kunnen hebben en wallan ze

uiteindelijk maar eenderde werkelijk op reis

zullen gebruiken.

Ik lach als teken van herkenning en wens ze in
gedachten een goede reis, met wellicht een helder
moment dat hun hetzelfde brengt als de wind
mij bracht. En zij misschien op een volgende
reis stilletjes lachen om een stel dat...erz...erw...
eiz...

Pauline Hunfeld
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SaivrsAVARrATrEs

Geen hocus-pocus
'Nuchter m,evefl,' kopte in de t/erleiding (de
Volkskrant 18 juni) een artikel over het groeiend
succes van 'meditatie'. Aan het woord is Mark
Teijgelaar, oud windsurfer in de top en inl)estment
banher, die tegenwoordig zin boterham
verdient met het geven n meditatielessen aan

particulieren en bedrijven. 'Dat mensen gillend
weglopen van een training boeddhisme, zen of
taoisme, is echt zonde. Die rituelen horen bij
de locale cultuur, maar de kern is dezelfcle: het
gaat er om dat je met je aandacht in het hier
en nu bent. Daar is niets hocus-pocus aan.' Dat
je van mediteren gezonder wordt acht hij niet
bewezen.

Me&tatie
De CNV wil het recbt op meditatie tijdens het
werk vastleggen in de CAO. Dan ook bidden,
vinden moslims en chrisrenen (de Volkskrant 15
juli 2005). ABVAKABO/FNV doet de volgende
suggestie: een potje badminton werkt ook goed.
Iets voor de CAOI

Tatoeages en amuletten
De Thaise geengageerd boeddhist Sulak Sivaraksa
(73) probeert samen met het fnturnational
Netztork of Engaged Buddhists (INtrB) de
conservatieve monniken en lekenboeddhisten
in de tsunamirampgebieden aan te sporen tot
meer dan het houden van crematieceremonies.
Sivaraksa, die in 1968 de niet-gouvernementele
o r ganisatie S a t h ir a Lo s e r N a gap ra d e e! a Fo u n d a t i o n
(SNF) oprichtte, is politiek activist en religieus
hervormer. In zijn boek Zader van wede schrijft
hij: 'Om lijden te verlichten moeten we altrjd
teruggaan naar onze eigen spirituele diepten - in
retraite, meditatie en gebed. Het is gemakkeJijk
onze vijanden te haten - de industri€len die ons
uitbuiten en onzeluchtvervuilen.Maarwe moeten
gaan inzien dat er geen'ander'is.We zijn .rllemaal

66n menselijke familie. Het zijn hebzucht, haat
en onwetendheid die we de baas moeten worden.'
Wordt in het Westen boeddhisme vaak verengd
tot mediteren, Thaise boeddhisten, de monniken

incluis, mediteren juist te weinig, meent hij. Met
de ceremoniele verbrandingen inmiddels achter

de rug houden monniken in de rampgebieden
zich als vanouds weer bezig met carriEre maken,
met rituelen, met het zetten van tatoeages en
het verkopen van amuletten. Een doorn in het
oog van Sivaraksa. \n 'iljri Buddhist Healing
Program leren monniken en welzijnswerkers
in de rampgebieden naast mediteren, ook tiep
luisteren' en westerse traumabehand ehtg. Ze
helpen niet alleen, ze moeten ook de tsunami
leren begrijpen in de conte.xt van de strijd om
land, de discdminatie lrln inheemse stamme[,
de rechteloze vluchtelingen en de gevolgen van
het toerisme. (Tiouw 1 juli 2005, vsvtw.salak-
si,uaraksa.org)

Tiicycle herfst 2005
Voor lezers van de Lotuwijver geen nieuws, maar
in Tricycle staat het nu ook: Aikkers zijn neilichte
ueze?xs. Clark Strand schrijft in hetzelfde
herfstnummer over: 'de wijsheid van kikkers'.
Nichiren had iets met kikkers, meldt hij, maar
Dogen vond hun gekwaak volkomen nutteloos.
Echte bodhisatwa's zijn het en hun gekwaak doet
Strand denken aan het recitere r.van narn-myolto-
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Deze 13de eeuwse priester Nichiren vond dat

renge-kyo ('Lofaan de MystiekeWetvan de Lotus
Soetra') dat de aanhangers n Nichiren doen.

alle Zuivere Land en Zen tempels tot de grond
afgebrand moesten worden en hun priesters

onthooftl, want 211 hadden rzn het boeddhisme

een potje gemaakt. Als het niet zou gebeuren zou

Japan ten onder gaan. Het constant reciteren van

nam-myoho-renge-kyo daarentegen zou Japan
redden. Japan ging gebukt onder binnenlandse

onrust en de dreiging van een Mongoolse invasie

uit China. Volgens Nichiren een straf uit de

hemel voor het belasteren van de Lotus Soetra,

lees: hemzelf. De invasie vond plaats in 1288,

maar misluke door de kamikaze (= godentsind),

een tfoon, die de Japanse kust schoon blies en

vluchtende schepen deed zinken. Kublai Khan

blies daarna een invasie definitiefaf: Japan gered.

Het constant, ondanks alles reciteren van nam-
myoho-renge-kyo wordt door aanhangers van

Nichiren nog steeds gezien als de enige juiste

manier om jezelfvan lijden te verlossen.

Zouden koeien 66k verlichte wezens zijn? Wat
zou Dogen ervan gevonden hebben: MU.



WnozrTTEN
Na ongweer twee uur varen leggen we aan bij
de plek waar het vandaag gaat gebeuren, boot en
schipper blijven op ons wachten.

Simonszand is een zandplaat op het wad. We
ziften gedurende een aantal uren in zazen,
afgewisseld met lopen in kinhin, vissersboten
varen langs, straaljagers vl-iegen over, zandvlooien
teisteren ons en ook de vliegen testen onze
beheersing.

Het zonnescherm beschermt ons tegen een
zonnesteek.
En dan ...

Stilte ...

Pauline Hunfeld

De BOS heeft in de laatste week van de
summer monthlan& gefilmd in Zen River en op
Simonszand; uiaending volgt in november onder
de titel 'Zen in uiwoering'.
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