Monnik

Orwe oud-redacteur

en

correspondent Simon de Boer
werd op 10 december jl. door
Tenkei Sensei gewijd tot monnik:
s hukke tokudo. Gefeliciteerdl

Zenpunt
In Haarlemis door samenwerking
van een aantal zenleraren
een nieuw meditatiecentrum

ontstaan: Zenpunt.

Aan dit

centrum zijn verbonden: Daan de
Bruijn, Meindert van den Heuvel,
Adine Mansholt, Arno Reijers
en Cornelia van der Weele. Kijk
voor meer informatie op lDwrn.
xenpunt.nl of bel023 5375534.

Pelgrimstocht
Dana Sangha Belgid organiseert

van 3 tot 14 april 2006 een
meditatieve pelgrimstocht in de
voetsporen van Sint-Franciscus.
Frank De Waele Sensei - naast
z,enleraar ook Italidkenner - doet
de begeleiding.
Nadere informatie op 'u't w.
danasangha.nl.

Hetdikkeik
Humanist en filosoof Harry
Kunneman signaleert de opmars
van het dikke ik, op alle fronten.
De a-fgelopen tien jaar blijken
niet alleen kinderen dol te zijn
op'hebben, hebben, hebben,' ook
veel volwassenen maken zich
dik'ikke, ikke, ikke en de rest
kan stikken.'Kunneman stelt dat
de consumptiemaatschappij geen
antwoord geeft op 'trage wageri

(zingevingswagen waarop geen
snelle antwoorden mogelijk
zijn), maar die juist voortdurend
probeert te verdringen. Zrjn
boek bevat vele bronnen,
maar wonderlijk genoeg geen
boeddhistische.
I/oorbij het dikke ik; bouwstenen
noor een hritisch humanisrne /
H. Kunneman. Amsterdam,

Humanistic University

Press,

2005 (bron: Tiouw, 10 oktober
20os)

ShokikuHenro

De

bekendste

Japanse

pelgrimstocht, Shokiku Henro,
voert in een cirkel langs 88
heilige plaatsen op het eiland
Shikoku. De lengte bedraagt
meer dan 1200 kilometer.Jaarlijlc
ondernemen rraar schatting
zon 200.000 Japanners deze
tocht per bus, taxi ofeigen auto.
Japa:roloog Henny van der Veere
legde de route diverse malen af,
(Boswijzer, november 2005. BOS
radio 27-ll-2005)

Lentenummer
Het thema van het lentenummer
is Het achtooudige !ad. U weet
wel, de vierde Edele Waarheid:
juist begrijpen, juist denken,
juist spreken, juist handelen,
juist levensonderhoud, juiste
inspanning juiste oplettendheid
en juiste meditatie.Wat betekent
dit voor ons? Wat betekenen
deze Juistheden heel concreet
voor de wereld? Schrijf erover in
de Lotusvijver!

RaoecTroNEEL
Hoeveel Japan kan er in i6n Lotuwijver? Veel, zult u zien: zelfs in de
Samsaravia(ties) zit Japan.

Is dat opmerkelijk? Welnee, het is een veelzijdig en tegenstrijdig land, waarover veel
te schrijven valt.
Dat blijkt uit de vier recente, filosofische en digitale reisverslagen in dit nummer.
Ze latet iren dat Jtpan en zlln zrn bewondering en beweemding opwekken, over
de schoonheid van tempels en de betonwoestenij van grote steden, gastwijheid en
overrlaad, de perfecte mystiek en de economische functionaliteit van ceremonies,
over de vanzelfsprekende religiositeit en devotie van veel gewone Japanners en hun
massale discipline en over Japanse meesters en hun tegenpool uit Zundert.
Ikebana leeft, ook in het Westen. Daar zit ik mee g?at over een asPect van reizen door
Japan. Bodhidharma leeft voort als een Japanse gelukstalisman. OokJapans e podzie
kan ons bekoren.

Wat is er nog meer? De bekende rubrieken: het ltuisaltaar en LeZen. En foto's, veel
plaatjes.

Geniet ervan. Neem de Kwoot ter harte, nu en in het nieuwe laar 2C06!

BOoHIDHARMA
EEN DUIKELAAR, MAAR NIET SLOOM
Over Bodhidh arma (Jap. Daruma), stichter van
de zentraditie, doen kleurrijke legendes de ronde.
De historische Bodhidharma was een 5de eeuwse
Indiase boeddhistische monnik die rond 490
het Ch'an boeddhisme introduceerde in China.
Van hem zijn de uitspraken:'Je eigen aard zien
is zen...Over niets nadenken is zen...Alles wat
je doet is zen.'In de 10de eeuw werd zetr rra;ar
Japan geexporteerd, maar pas in de 12de eeuw
sloeg zen aan. De stuurse aartsvader spreekt nog
steeds tot de verbeelding en veroverde zich een
plaats in de Japanse (vo1ks)cu1tuur.

gelukstalismannen. Deze vervaarlijk ogende
eivormige poppen van rood geverftl papier
mach€, zonder ledematen en og€n, worden in
tempels, op rnarkten en festivals zangebode* Ze
stellen een mediterende Bodhidharma voor en
zijn in diverse formaten verlaijgbaar, maar het
standaardformaat is iets groter dan een basketbal.

Met Nieuwjaar kopen veel individuele Japanners
en bedrijven, maar bijvoorbeeld ook politici aan
het begin van hun zittingsperiode, een duikelaar.
Ze doen een vr'ens, een gelofte ofeen toezeggpng
en verven 66n oog. Als het lukt om het voornernen
te realiseren, vervet ze ook het andere oog. Aan
het eind van het jaar is het de gewoonte om de
pop in een tempel op een groot weugdevuur te
verbranden.

In Takasaki, pakweg 100 kilometer ten noorden
van Tokio, worden om en nabij 80% van alle
Daruma-poppen vervaardigd . Zo'n tachtig
poppenmakers, meestal boeren maken er jaa:lijls
1,7 miljoen van. Op de site van Takasaki City
een indruk van de manier Mraarop dat it z\n
werk gaat. De historie ervan gaat terug tot eind
17de eeuw toen de Daruma Tempel de boeren
die leden onder hongersnood de opdracht gafde
poppen te maken als bron van extra inkomen.
Een van de legendes gaat over zijn verlichting
(satori), namelijk na zeven, sommigen beweren
negen, jaar meditatie in een grot. Volgens
een andere overlevering mediteerde hij in de
Shorinji Tempel in China met zryr gezicht
gewend naar een muur. Tijdens deze gigasesshin
verschrompelden zijn ledematen, die vervolgens
van zijn lichaam afuielen. Ook zou hij zijn
oogleden afgesneden hebben, omdat zijn ogen
af en toe van vermoeidheid dichtvielen. Zijn
afgesneden oogleden vielen op de grond en de
eerste groene theeplanten in China ontsproten
spontaan.

Okiagad Koboshi
Okiagari Koboshi, oltewel de Darumaduikelaar, is een van de populairste Japanse

De
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Op 6 en 7 ja:nuari ieder jaar is er in de open
lucht een Darumamarkt met meer dan honderd
kramen waar de duizenden bezoekers, die in de
Shodnzan (Damma) Tempel komen bidden, tot
middernacht hun pop kunnen kopen.

Bronnen:
Bodhidharma, De oorslrong aan zen, Arrsterdam,
Karnak, 1993
wout. ciry. tukas ahi. gumrna

wwl.
Tien minuten
Ook bij het maken van een portret van Daruma
is niets aan het toeval overgelaten. Er bestaan
regels over, waaruit groot respect van generaties
kunstenaars voor hun onderwerp spreekt. Toen
zenmeester Hakuin eens gevraagd werd hoe
lang hij erover gedaan had om Daruma's portret
te schilderen zei hij: 'Tien minuten en tachtig
jaar.'Meestal wordt alleen de bovenste helft van
Daruma's lichaam afgebeeld. Het gezicht en het
hooftl woorden eerst geschilderd, vervolgens
de kleding en ten slotte de pupillen van de
ogen. Eenmaal compleet, knjgt het schilderij
gewoonlijk een inscriptie. Overigens bestaan
er ook andere traditionele afbeeldingen van de
aartsvader, bijvoorbeeld de uall-gazing D aruma.

Kees

Moerbeek

ractice weekends, wol

jp

onmar hprodu cti o ns. com

FON THE SAKE oF ENLIGHTENMENT
AANTEKENINGEN OVER EEN REIS NAAR HET LAND VAN ZEN

In de zomer wn

2004 stelde Gnkei Sensei in
Uithuizen de waag wie er mee zouden willen
op een groepsreis naar Japan. Vol verbazing
zag ik mijn eigen hand omhoog garn. Zo'n
transadantische reiirger was ik niet, en ik
had toch bedenkingen tegen Japan met zijn
oorlogsverleden, groepsdwang en hi€rarchische
zen? Het was kennelijk tijd mijn vooroordelen te
onderzoeken. Yan 28 september tot 10 oktober
2005 kwam het ervan: een groepsreis van 14
verbondenen met Zen River onder leiding van
Tenkei Sensei. Gastheer en organisator was

opgeborgen, staan keurig op een

rij te buigen

In

de bus wordt in het Engels
meegedeeld dat passagiers hun reiligheidsriemen
als we vertrekken.

moeten aanklikken en beter geen mobiele
telefoon gebruiken nwege de overlast voor
andere passagiers.

Junyu Kuroda Roshi, beter bekend als Hojo-san.
Het zou een pelgrimstocht worden, gewijd aan
het leven var, zryr broer, Maezumi Roshi.

Ik

had me voorbereid door veel te lezen. Maar

een reis van twee weken is geen wetenschappelijk

en nauwelijks voldoende om

de

beelden die bij mij waren gerezen te bevestigen

of

onderzoek,

ontkrachten. Wat hier volgt is dus een persoonlijk

relaas: wederwaardigheden, erv.aringen

en

indrukken.

Hoe druk ook, Japanners zln zech bewust van
hun sociale omgeving (situational auareness).
Ook in de trein heersen norrnen en waarden.
Bijvoorbeeld in de trein van Kyoto naar Tokyo,
de shinkansen of bullet train. Missctien legt de
traditionele Japanse hoffelijkheid het soms af in
de massaliteit van de grote stad en in het station,
men staat gedisciplineerd op het perron hrssen
witte lijnen te wachten tot de trein komt, En de
beroepsbeoefenaars blijven zeer geconcentreerd
en hulpvaardig. Onvergetelijk is de manier
waarop de conducteur met een buiging de coup6
betreedt en vervolgens ieder te knippen kaartje

zijn volledige aandacht geeft Om met

een

buiging de coup6 weer te verlaten.

Het betreden van het vliegtuig voor de vlucht
terug levert dan ook een cultuurschok op. Een
Tammy, Hojo-san en Tenkei

Japanse hoffe$kheid en discipline

Na een lange vlucht tegen de klok in over Siberid
landden wij op Narita Airport,Tokyo. Daar stond
in de hal Kaneki-san, medewerker van Hojosan, met een vlag van Kirigayaji, fiens tempel in
Tokyo. Buiten onze eerste Japanse sensatie: de
vier helpers die onze bagage in de bus hebben
6

groep Italianen verspert onoplettend het gangpad.
Hoe is het met hun situational attarenessT Eer,

wachtende Japanner kan het niet bevatten.
gebeurt niet in de shinkansen.

Dit

Steden, verkeer, straadeven en toerisme
De grootste afstanden leggen we af met bussen,
bijvoorbeeld die van Ida-san, medewerker van

Hojo-san.Vanuit debus oogTokyo als een asfalten betonjungle, met wegen over wijken, wegen
over wegen en spoorlijnen daar weer overheen.
Overal imposante gebouwen en infrastruchrur.
Weinig ruimtelijke ordening te bekennen, zeg
de criticus. Tokyo is organisch gegroeid, zegt de
idealist.

We maken op de vierde dag een lange tocht
van Noord naar Zrid,van Otawara langs Tokyo
naar Fujidera, de andere tempel van Hojo-san.
En passant veel indrukken van het Japanse
straadeven: een ingewikkeld wegennet, orde
en veiligheid, weinig bedelaars of junks, veel
automaten waaruit je wijwel alles kunt krijgen

(blikje warme koffie!), mo&euze hooggehakte
en/of gelaarsde jongedames met paraplu's tegen
de zon, een enkele boeddhistische monnik en
kimonodraagster, overal nijvere lieden die auto's

naar hun parkeerplaats begeleiden, straten en
stoepen inspecteren op proppen en peuken,
geiniformeerde schoolklassen, enzovoorts.
Onderweg veel files en de nodige sanitaird
culinaire stops.

Tolg.

De mensen zwtao'er. naar ons: is het de oude bus
of zijn het die lange Westerlingen? We zijn in
Japan vaak een bezienswaardigheid, maar niet op
een vervelende manier. Schoolklassen roepen ons

regelrnatig toe: 'Hello! Welcome to Japan!'

In

een bergachtig merengebied ten Noorden
van Fujidera zijn we echt toeristen. Een tocht
over het Hakonemeer met een piratenschip. Het
boegbeeld is een middeleeuwse ridder te paard:
Japanners zijn dol op kitsch.

De reis naar Eiheiji, helemaal ten noorden van

Kyoto, is lang. De afstand tussen Tolcyo en Kyoto
is ongeveer 500 km. De groep nestelt zich in de
bus voor een lange dagreis, Koichi-san, gastheer

naast Hojo-san, gaat mee. Ik kijk weer eens
goed naar de infrastructuur, omdat Buruma en
Van Wolferen stellen dat het Japanse politieke
systeem heeft geleid tot een bouwchaos in het
land. Ieder parlementsJid probeerde jarenlang
zoveel mogelijk bouwwerken voor zijn district
binnen te slepen, nuttig ofniet. Net als eerder zie
ik een wirwar van wegen, tunnels en viaducten,
maar zie er weinig overbodigs aan. Fabrieken
stoten hun giftige rook uit middenin steden, vlak
naast woonhuizen. Maar gebeurt dat niet overal
ter wereld?
De elektronische borden langs de weg vertonen
opeens parapluutjes: het is gaan regenen.

Een idealist roemt in Kyoto de properheid op
straat: geen propje, kauwgommetje of peukje
te bekennen. Wat een discipline, ook in de
grote stad! De criticus houdt het op intensieve
stadsreiniging. Een man met een prikker komt
net voorbij.
Zowel het station van Kyoto als de bullet
train ztln imposante uitingen van het Japanse
architectonische en technologische vernuft.
De stationshal met zijn enorne overkapping,
de trein zeer comfortabel en snel. Alles perfect
georganiseerd, met personeel op de perrons
en drie maal kaartcontrole bij in- en uitgang
automatisch, in de trein met de hand.
In Tokyo is er op de voorlaatste dag gelegenheid
zelf uit eten te gaafl. We observeren een groep
Japanse jongeren. Wat gaat er ir ze om, hebben
ze iets met zen? Hoe lang blijven ze nog
gedisciplineerd en voegen ze zich naar traditionele
Japanse waarden? In grote Japanse steden viel
mij steeds de modieuze zellbewustheid van
jonge wouwen op. Naar de laatste westerse mode
zlvikken zij met fiere tred voorbij, Hoe staat het
met hun emancipatie? Is er een culturele revolutie
gaande?

Japanse cultuur

Vaak worden wij met toespraken en drinken,
drinken en eten onthaald aan lage lange tafels.
Veel kommetjes met veffassingen zoals sushi,

t€mpura, garnalen, misosoep en rijst; koude
thee, limonade, bier, sake en Japanse wodka. Ik
vind het eten al snel lekker. Toch ben ik na een
paar dagen blij met een ontbijt bij MacDonalds.

Eindelijk weer brood, melk en aardappel! Het
eten en drinken is zoals steeds overvloedig.
Matigheid past blijlbaar niet in het vocabulaire
van de Japanse gastwijheid.

Onze winkelbehoefte wordt definitief bewedigd
Asakusa, de boeddhistische wijk van Tokyo,
waar je kunt winkelen in eindeloze kleurrijke

in

galerijen.

In Fuji-city bezoeken wij het plaatselijke badhuis.
Dat gaat - mannen bij mannen - zo: doe je kleren
in een kluis, en was je eerst drie maal n top tot
teen met het kleine dunne handdoekje datje bij de
ingang kreeg. Zeep en shampoo beschikbaar, zo
nodig scheerartikelen. Laat je dan - handdoekje
gevouwen op je hoofd - voorzichtig zakken in
ddn van de hete baden, en wissel die af met een
koud bad. Babbel met de buurman, bewonder
de tatoeages van sommige Japanners. Maak
daarnaast gebruik van de sauna en het buitenbad.
Droog je vervolgens af met hetzelfde handdoekje.

Fcihn aanwezig. Kleed je weer aan.

Tempels

In Kirigayaji begint op de eerste dag de Tocht
langs de Tempels, die de kern van deze reis is.

In

Yokohama wordt deze tocht op de tweede dag
voortgezet. We stoppen in Zenkoji, de tempel
van Takeshi Kuroda, de broer van Hojo-san. Hij

Onwangst in Zenkoji

In de toeristenwinkel van Sojiji (belangrijke Soto
tempel) koop ik mijn eerste cadeautjes voor de
achterblijvers. Japan is een cadeautjesland; brj
elk bezoek overlaadt men ons met fraai verpakte
aandenkens. Gelukkig irjn we daarop goed
voorbereid en kunnen steeds weer iets passends
- maer minder goed verpakt - teruggeven

overleed precies een jaar geleden. Zijn zr,on is
hem opgevolgd en woont er met zijn gezin. De
weduwe is er ook. Rondom - zoals bij de meeste
kleine re tempels die wij bezoeken - heerst
begrafenisbedrijvigheid: grafmonumenten zo aan
de straatte koop en omvangrij ke en dichtbesteende
begraa$laatsen vlak in de buurt. Na de plechtige

ontvangst ftrijgen we een rondleiding door het

dingetjes, enz.).

complex en bewijzen eer aan de overledene door
bij een altaar de hartsoetra te zingen en wierook
te oferen. Daarna een lagelangetafelontvangst.
Wie kan lang op zijn wreven zitten? Later zullen
we de Japanners effnee imponeren, maar nu zijn
we nog niet zo ver.

De straatvlakbij Eiheiji (belangrijke Soto tempel)
is zeer toeristisch, het lijkt Valkenburg wel. Maar
je kunt er mooie T-shirts en boeddhistische

We bereiken aan het eind van die middag
Sojiji, volgens de folder hoofdklooster van
de Soto-sektel. Sojiji en Eiheiji zijn allebei

Dat doen we dan ook. Ik

opleidingscentra. Jonge mannenworden hierheen
gestuurd om later hun vader te kunnen opvolgen
als tempelpriester. Sojiji is een imposant complex

(chocolade, snoep, bloembollen, Delftsblauwe

snuisterijen kopen.

probeer een paar woordjes Japans uit de basislijst
vz;n Zen River ('hai dozo'), en word wiendelijk
uitgelachen. Het had 'hai domo' (a, dank u,
natuur$k, ok6) moeten zijn. Dozo is actie{,domo
passief: al doende leert men.

I

1Er staat 'Soto Zen Sect'. Sekte lijk me een enge
rertaling. Ik lees ook wel Soto Church, maar houd het
verder op Soto School

tempels, toegangspoorten, hallen, za.len, verblijven

wL rvzn de monniken eten, hoe maak je een
halve draai naar de muur, hoe laatjeje slaan door

en bellen, soms op Zuideuropese R.K-wijze

de monnik met de stok? Tijdens het zitten houdt

getooid in goud, glitter en glans. Zie bijvoorbeeld
de Buddha-hall (Butsuden) en de Hallof Shining

een onzichtbare Roshi een korte toespraak. Ik
begrijp uit de vertaling dat hij de Amerikanen en
Europeanen aanspoort zen niet alleen te zien als
zrtten: zer is alles! Mooie omkering: het Westen
is tegenwoordig kennelijk meer dan Japan gericht
op zazen, lekker lang zitten. Om 21 uur gaan wij
naar bed: gevijven (wouwen bij wouwen) in een
kamer, slapen op futon op tatamimat.

van wel 42 onderling met elkaar verbonden

Lights (Hokodo). Twee trainingsmonniken die
vanwege hun talenkennis aan ons zijn toegewezen,
geven een rondleiding. Koichi-san vergezelt ons
en dat is prettig. Hij kan tolken als dat nodig is.

Bij de ingang worden krappe slippers uitgereikt.
Zoals in alle gebouwen waar we komen blijven
onze schoenen bij de ingang achter. In het begin
doen de gidsen heel formeel, maar na een tijdje
ontdooien ze. Die Westerlingen zijn kennelijk
serieuzere zenshrdenten drn ze dachten. We
mogen ook de mummie van Sekito Kisen zien,
een oude Chinese meester (700-790) die nog
steeds bekend is van de Sandokai2: een hele eer.

Niet iedere

bezoekersgroep krijgt toegang tot
deze gra{kamer, zo begrijpen wij later. Daarover
zijn brieven geschreven en besluiten genomen.
Onze rondleiders instrueren ons over het zitten
in zazen. Hoe kom je aanlopen, hoe ga je zitten
op de halfhoge bank, hoe zet je je slippers neer,
hoe zorg je niet de brede rand aan te raken

Om half vier weer op, want om vier uur zazen:
eindelijk. In plechtige optocht slipperen naar de
Sodo, de Meditatiehal. Ik stel me in op de drie
gebruitelijke periodes, maar na i6n - nogal door
trommels en bellen gestoorde - periode is het al
over. Tijd voor de ochtendceremonies! Op onze
voorgeschrwen witte sokjes schuifelen we in een
nette rij naar de Boeddha hal voor een aantal
adembenemende en langdurige rituelen. Eigenlijk
bekende ceremonies, maar veel uitgebreider en
vooral perfecter. Vooral de acht dennans, aanen afclragers van boeken en meubelen, Iijken

voor Sojiji

2Gedicht over de Identity af fulative and Absolute, dat
wij zingen tijdens ceremonies

bij het aandragen,

nemen snelle bochten vlak
voor de neuzen van hun onbewegelijke broeders
en verdwijnen regelmatig nog imposanter dan
ze opkomen. Bovenlichaam stil, alleen hun
witgesokte voeten en benen bewegen snel als
wieltjes. Hoe behouden wij bij dit alles onze
elegantie als we naar voren mogen komen om
wierook te of,eren? Mijn sokken voelen aan als
klompen. Bij de derde ceremonie houd ik mijn
wree tt (seiza) niet meer vol. Onze begeleider
heeft daarvoor begrip. Ik ga verzitten.

In de stad Nikko is een historisch tempelpark
van Shinto-signatuur. De tempels lijken sterk
op wat we eerder zagen, omdat de bouwstijl
van de Chinezen stamt. Waar liggen nu precies
de verschillen tussen Shintq Zen et Shingon?
Hoe beleven de Japanners die religies? Goede
wagen, maar deze reis is te kort voor uitgebreide
antwoorden.

Fujidera, de tempel van Hojo-san in Shizuoka,
kijkt uit op de berg Fujia, zien we de volgende

morgen. Het is een prachtig buiten gelegen
tempeltje in een gebied met veel mooie huizen.
Het wordt een dag van grafbeznek en vooral
sigbtseeing. Ook hier, op de hellingen van de berg
Fuji waar grote begraafrlaatsen liggen, is een graf
van Maezumi Roshi en zijn vader. Bij terugkomst
in Fujidera wacht de sangha van Hojo-san voor
eer. ztzenku, een korte zitontmoeting met
dharmatoespraak, en een hartelijke ontvangst met
speeches. De speeches a;an tafel zijn soms heel
ontroerendl velen spreken over leven en werk van
Maezumi Roshi, die hier graag kwam. Voor ons
is het mooi om zijn roots te leren kennen, voor
de Japanners om te zien dat hij voordeelt, zelfs in

Tempelpark in Nikko

Ten noorden van Tokyo ligt Otawara, de
oorspronkelijke woonplaats van de familie
Kuroda. Ook dit Noorden is hoog, maar nog lang
niet zo koud als het er kan zijn. In Otawara staat
Koshinji, de oude tempel van vader en Maezumi
Roshi. Zijn oudste broer Kuroda Kojun Roshi is
er nu abt, dus wij bezoeken hem. Hij doet een
in&ukwekkende vuurceremonie, met veel Japans

geroep en gemompel, en houdt daarna een
toespraak. Hojo-san vindt het moeilijk de essentie
daarvan te vertalen. De ceremonie is dan ook
gelieerd aan Shingon3, een vorm van esoterisch
boeddhisme. Kojun heeft zich daarin verdiept. In
de tempelbegraafplaats zijn op een heuvel boven
de tempel gedenkstenen voor vader, moeder en
Maezumi Roshi. Dit is een pelgrimstocht: we
leggen er bloemen, offeren wierook en zingen de
hartsoetra.
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Japan lopen de tradities soms d',lars door elkaar.
Later zu1len we in het Shinto tempelmuseum net zo'n
ceremonie te zien krijgen.
aDe heiJige berg ran
Japan. Fuji betekent, afhankelijk
van de interpretatie ran het karaker, hiet-twee', 'geendood'en 'rijkdom. De berg zeJf is een Shinto god.

het doen en laten van Westerlingen in een klein
Gronings plaatsje.

Eiheiji ligt idyllisch in beboste bergen. De
in Eiheiji is luchtiger en wolijker
dan in Sojiji. Ligt het aan de aard ran de
trainingsmonniken die ons begeleiden, of is
Eiheiji ook in het algemeen minder pretentieus
dan Sojiji? Het programma is identiek, maar
hoger geplaatsten houden zich nu persoonlijk
ontvangst

de Hase Kannon, een beeld van 9,18 meter hoog

met elf extra hoofrlen. Ik vond de honderden
Jizo-beeldjes die er staan nog indrukwekkender.
Jizo is de Bodhisattva van de overleden kinderen.
Je ziet in Japan overal Jizo-beeldjes. Sommige
beeldjes waren aangekleed als poppen. De pijn
van de ouders was voelbaar.

met ons bezig zowel bij de rondleiding als in een
persoonlijk gesprek dat Matsunaga Roshi met de
groep heeft.

Vijf

oktober, Bodhidharmadag. Vandaag staat
Bodhidharma in alle tempels waar we komen
opgesteld v66r de Boeddha, in plaats van ernaast.
De ochtendceremonie in Eiheiji is anders dan die
in Sojiji: soberder, meer ingetogen, minderperfect.
Er zijn groepen Japanse cursisten aanwezig die
drie dagen blijven. Ze worden stevig gecorrigeerd
door hun begeleiders. De rondleiding brengt ons
bij geschenken van de keizer die Dogen Zenji
(1200-7252), stichter van Eiheiji, van de Keizer
heeft gekregen via diens vaza), die ook de grond
voor het complex heeft verschaft. Hoe zat dat nou?

Wat had Dogen met de keizer? (De verhouding
tussen Dogen, de Shogun en de Keizer toch eens
uitzoeken.) Om half negen t morgens staan we
buiten. Tijd voor een professionele groepsfoto op
een prachtig groen pleintje tussen hoge bomen
en een vijver met een stenen kikker. Kikkerbad
voor bodhisatwa's! Ik maak er snel een paar foto's
van.
Van Eiheiji gaan we nog verder naar het Noorden

richting Japanse Zee. Daar liggen kleine maar
esthetisch zeer fi1ne tempelcomplexen, het
oude Sojijis en Daijoji, de tempel die gesticht
is door Keizan -zenji. Deze Keizan leefde enige
generaties na Dogen; hij was zeer belangrijk voor
de verbreiding van de leer van Dogen, ook onder
wouwen.

Met Bob op stap naar Kamakura, een

oude

hoofrlstad met veel tempelcomplexen. We zien
twee Rinzai-tempels (Engakuji en Kenchoji),
Hasedera en het beroemde huizenhoge bronzen

beeld van Amita-Boeddha. Hasedera

is

een

tempelcomplex gewijd aan Kanzeon. Prontstuk is

Jizo-beelden

Op de laatste dag in Tokyo gaan we naar Asakusa,
de boeddhistische wijk. Het is er druk. Met een
kort bezoek aan een grote tempel sluiten wij onze
Tocht langs deTempels af.6
Tempelpriesters en zenleraren
Iedere zenleraar heeft zijn eigen stijl, ook in
Japan.

Hojo-san is onvoorspelbaar als de Dharma. Op
de eerste dag ben ik moe van de reis (let lag) en
wil graag snel naar het belooftle hotel om even
uit te rusten. Hojo-san neemt ons echter na
het wegbergen van de bagage in de hal van het
hotel meteen mee de buurt in, naar zijn tempel
Kirigayaji.'Everybody okay?"Nou nee,' denk ik,
'eigenlijk niet, Hojo-sanl Maar vooruit, jij bent
de gastheer/roshi, en ik de gast/zenstudent.'
sSojiji werd gesticht in 1322 doot Keizan-zenji en lag
aanvankelijk in Monzen, ten Noorden van Kyoto
6Dat geldt niet voor drie lan ons: Martin, Rita en Robert
blijven nog een paar weken
11

In

Fujidera ontmoeten we Issho Fujita, een
die een aantal jaren in de VS
gewoond heeft en zich nu onafhankelijk van
zenscholen in Japan heeft gevestigd. Hij houdt
een sterke dharmatoespraak. Hij heeft een missie,
blijkt later. Zen is in Japan teveel verbonden
geraakt met het beroep van tempelpriester en
de opleiding daartoe. Fujita wil de geest var. zen
zenmeester

weer terugbrengen naar Japan, onder andere door
westerse zenboeken te vertalen in het Japans. Zo
heeft hij een boekvan Stephen Batchelor vertaald.

hun zonen naar Sojiji en Eiheiji om hen als
tempelpriesters op te volgen. In het moderne
Japan is dat geen populaire carridre meer.

Matsunaga Roshi vertelt in Eiheiji tot mijn
verbanng niet alleen over zijn ontmoetingen in
de VS met Maezumi Roshi, Genpo ('Genpo is
my friend') en Tetsugen (Bemie Glassman),maar
ook over het belang dat hij hecht aan het werk
van een Japanse wijwilligersorganisatie (Shanti)
in Afghanistan, waarvan hij voorzitter is. Eiheiji
is hier helaas financieel niet meer bij betrokken.
Abt Azuma Roshi van Daijo-ji is ondanks eerdere
berichten toch aanwezig en ontvangt ons. Hij
heeft stevige meningen: zen lovijnt weg in Japan
(nog maar tien monniken in zijn opleiding) en
bloeit in de VS en Europa. Hij spoort Gnkei
aan om eenheid na te streven in Europa. Net
als Matsunaga Roshi is hij maatschappelijk
betrokken en [d van een moslimorganisatie. 'De
Islam is van binnen oki,'deelt hij ons mee.

Keizerlijke tuin in Kyoto

Na de onwangst in Keisho-in praten we met
Koichi-san nog wat
kan

na over tempeleconomie.

Hoe

hij met zljr. gezin (rrouw en twee dochters)

wonen in zo'n mooi complex, terwijl zijn sangha
maar klein is? Het blijkt dat 400 families hem
regelmatig een bedrag betalen om verzekerd te
zijn van hun begrafenis- en herdenkingsdiensten.
Ze komen niet of nauwelij ks mediteren, hoe graag
Koichi dat ook wil. Het gebouw is trouwens niet
van hem, maar van zijn bestuur,

Dit doet me denken aan het beeld dat ik uit
mijn kleine literatuurverkenning kreeg (zie
Wilson en McQraid). De Japanse Soto School
heeft zich in een eeuwenlang proces gericht op
rituele en magische functies voor de gewone
Japanner. Zitmeditatie kwam op het tweede
plan. Sinds monniken mogen trouwen is het
tempelpriesterschap erfelijk Vaders sturen
72

Rocking templepriest

In

Tokyo worden we vergezeld door Phub
uit Bhutan. Hij is in
een klooster in Bhutan opgeleid tot docent
Gyeltshen, een monnik

boeddhisme en leert hier Japans.

Oude weerzin komt in me op, maar de gidsdame
is leuk.

Nazit in Kirigayaji, met muzikale en andere
optredens, waarbij Koichi-san sterk op de
voorgrond treedt. Eerst houdt hij onvootbereid
een teisho en later bespeelt hij de Japanse luit
De teishoT gaat over zijn ontmoeting
als tempelpriester met nabestaanden van een
overledene. Deze ontmoeting lijkt alleen over
begrafeniszaken te gaan, maar er zit meer aan
vast. De ontmoeting gaat over persoonlijke
tieweegredenen en is spiritueel. Antwoordt
Koichi hiermee op de kritiek dat de Japanse zen is
verengd tot begrafenisrituelen? De geest van zen
was zeker ook in deze ontmoeting aanwezigl
Niet lang daarna speelt deze rocking tem1le?riest
hartverwarmend en -verscheurend op de
(sbamisen).

Zi1 verteh dat 80% van de Japanners antwoordt
Shintoist en 40 o/o Boeddhist te zijn, als hun
gewaagd wordt naar hun godsdienst. Dat is dus
blijkbaar hetzelfde als de bouwstijlen van hun
tempels en sommige rituelen, die ook door elkaar
Iopen. Shinto omschrijft ze als een godsdienst
met dezelfde functie als sake: hafpiness on the
ry'ol. Tiouwens, sake is belangrijk in de Japanse
hierarchische maatschappij. AIs Japanners na
het werk sake drinken, zijr, ze aTTemazl gelijk en
kunnen ze zich onbelemmerd uiten.

Ze vetelt ook dat het Japanse parlement in
een half jaar het gebruik van Viagra heeft
gelegaliseerd, waama legalisering van de

kon achterblijven.

pil niet

s

shamisen.

Ook bezoeken we Kiyomizq een onalhankelijk
boeddhistisch tempelcomplex. Het is er druk het wemelt er van schoolkinderen in uniform , dus vlucht ik het park in. Daar wacht me een
verrassing. Een gedenksteen, geschonken door de
weduwe van Takeshi Kuroda, ter ere van K€rzanzerrji,waalar de tekst is geschreven door Azuma
Roshi. Een kleine synthese van deze reis.

Tenslotte

Voor

mij

ongebruikelijke dingen deed ik:

transatlantische reizen maken, in groepen reizen,

Te

mpeldakdetail

Synthese in Kyoto
gaan we op de negende dag meteen
naar de toeristenbus. Hier wordt duidelijk hoe
bevoorrecht we ztln geweest. Tot dan hadden

In Kyoto
we

steeds persoonlijke begeleiding naar het

binnenste van vele tempels. Nu bewegen we ons

fotograferen, Japanse zenleraren ontmoeten,
gezamenlijk baden, zingen in een karaokebar, en
veel bier en sake drinken. Het was een prachtige
reis, waarvoor we onze gastheren en hun
hulptroepen veel dank verschuldigd zijn. Een
duik in een klein stukje Japanse cultuur en zijn
zen, Wt kan it er verder nog over zeggen? De
diversiteit in tempelpriesters en zenleraren die
we gezien hebben alleen all Mijn vooroordelen
herstellen zich maar moeilijk. De ontmoeting
tussen Japanse en westerse zefi ga t door for the
sake af enlightenment!
TEen dharmatoespraak of overdenking

sVan Wolferen verklaart het jarenlange succesvolle
verzet tegen legalisering van de pil uit de macht van de
Japanse medische stand, die belang zou hebben bij het
bestaan van een abortusindustrie.

24 uur in een grote groep toeristen van object
naar object en bekijken alles vanachter een hekje.

Jelle Sei.dtl
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Bronnen
Zen Dying inJapan, Creati,tte in U

McQraid,
^L/J.
in: Salt Lake Tribune,July 28,2001
De uininding van Japan / l.Bmma. Amsterdam,
De Bezige Bij,2003
Japan; het enigmavan een stille vtereldmacht/ K.van
Wolferen. Amsterdam, O\rmpus, 7989 / 2004
Japan: verutondering, bezoondering oerwarring,
ontroering / I. Appels, in: Lotusvijver, herfst
2004
The People's Zen; rthat it really looked like / J.
Wilson, in: Tiirycle, Summer 2005, p. 107-109

Do tryto lookin the mirror more often

Soro -Zvx

DRr EGANGENMENU

Dankzij de training die ik volg bij Zen River
werd ik in staat gesteld om na de 'Zen River
Japan Tour' in drie verschillende Soto-Zen
tempels een week door te brengen. Eerst een
week in Kirigayaji, de tempel van onze gastheer
inJapan, Rev.Junnr Kuroda (Hojo-san). Hij is de
jongere broer van Maezumi Roshi en belangrijk
contact in Japan voor Tenkei Sensei en de Zen
River sangha. Hojo-san regelde vervolgens een
trainingsweek in Daiyuzan Saijoji, een tempel
met voornamelijk seminariefunctie. Tenslotte
stond een week sesshin in Bukkokuji op het
Programma.

Kirigayaji

z.L"Efl met een lezing van een gastspreker, soms
gedeeltelijk in het Engels om het toegankelijk te

maken voor westerlingen. De dagelijlae
gang n zaken wordt verzorgd door een stafvan
zo'n tien mensen.

Het lijkt in Kirigayaji wel 'de zoete inval',
want iedereen kent Hojo-sans gastwijheid en
generositeit. Omgekeerd ook zo: waar Hojo-san
gaat komt er leven in de brouwerij. Binnen
mum van tijd haalt hij mensen uit hun routine.
's Morgens om 6 uur op de vismarkt verandert
hij de slovende dames van een saaie koffietent in
schaterende schoonheden door zn te wagen
'Why are you so beautifuli!'

aandacht die in de tempel werd besteed
aan de uitvaartceremonie heeft veel indruk op
mij gemaakt. Er wordt een halve dag besteed
aan decoratie van de tempel met bloemen voor
de avondwake. In het crematorium wordt de
confrontatie bepaald niet uit de weg gegaan: na
de crematie gaat de oven weer open en doet de
familie samen de as en botjes in de urn.

De

Daiyuzan Saijoji
De twee grote Soto-Zen tempels met'seminarie'functie zijn Eiheiji en Sojiji. Daiyuzan Saijoji is
de nummer drie. De meeste ?riest-trainees - er
war€n er zo'n achttien - verblijven daar voor een
jaar, en verkrijgen daarmee de bevoegdheid om
abt te worden van een tempel. De zoon van de
abt, Ishizuki Korin, was in de lente twee weken
te gast bij Zen River, dus het was een mooie
uitwisseling dat ik een weekje in Daiyuzan kon
meedraaien.

Hojo

san

Kirigayaji is de tempel van Hojo-san in Tokyo.

De tempel heeft voornamelijk een 'parochiel
functie. Er worden veel uiwaartdiensten en
herdenkingsdiensten gedaan. Een paar keer
per maand is er een zaznnku, een avond van

Omdat de training gericht is op het leren van
ceremonies, telsten en omgangsvofinen was er
iedere dag slechts tijd voor 40 minuten zazen in
de ochtend. Een belangrijk deel van de dag
wordt verder besteed aa;n go-ki.to, een soort
magische gez?JLger, om te wagen om voorspoed
(bij huwelijk, nieuw huis, enz.) en goede afloop
(bij zrvangerschap, rijexamen, enz.)

De priest trainees zijn aardige jongens &e nou
eenmaal door die training heen moeten, en er
het beste van maken met elkaar. Ze vonden het
wel weemd dat iemand uit het Westen wijwillig
aan het programma mee wilde doen. Geregeld
werd mij gewaagd hoe het toch kwam dat ik
geinteresseerd was geraakt in zen en in de Japanse
cultuur, met een ondertoon van "waat is het mis
gegaan met deze 'wanna-belfiguur. . .?"

voorgedragen.

Hij

vertelde onder meer over

iryt

opleiding tot kamikazepiloot. Hoe de oorlog
juist eindigde op de dag dat hij zou vliegen en hij
daarna niet wist wat te doen met irjn leven. Na
zij n leven al te hebben gegeven voor het vaderland

was het voor hem een logische stap zijn leven te
geven aan de Buddha Way.

Omdat in Bukkokuji niets te halen valt

-

geen

diploma's, eerbewijzen of bevoegdheden - komen

de deelnemers daar met de oprechte intentie
om zich volledig in de spirituele training te
storten. Ik had de indruk dat er (daardoor?) een
wome en weinig lreugdevolle sfeer heerste. Wat

een contrast met Tangen Roshi, die ondanks
zijr. aekte en leeftijd van 81 jaar het stralende
middelpunt van de tempel was.
Wat is dan zen?

Je zou kunnen zeggen dat we in het Westen
maar een deel van de Japanse zenuaditie hebben
overgenomen. Een soort van sobere, 'Protestante'
?r-n, eer. levenshou&ng gebaseerd op me&tatie.

Zet E€.r stap in een Japanse zentempel, en een
wereld van kleuren, beelden en devotie komt je
tegemoet. Dus toch niet zo sobertjes...
Oogstfeest voor 'priest-trainees' en boeren

De abt,Ishizuki Roshi, drukte mij in een gesprek

op het hart om in de zentraining vergaarde
inzichten toch vooral te praktiseren onder de
mensen. Daarbij noemde hij Hojo-sans inzet
'ideal style of practice'.

Bukkokuji
Sesshin in Bukkokuji gaat volgens een'klassieli
schema: vier blokken van drie perioden zazen,
een dienst voor iedere maaltijd, dokusan
(persoonlijk onderhoud) en teisho (dharma talk).
Van de 54 deelnemers aan de novembersesshin
bestond het merendeel uit erv-aren zitters. Omdat
er - naast werk in de keuken - niet gewerkt of
schoongemaakt wordt tijdens sesshin is de focus

volle&g op zlzen en wordt er werkelijk geen
woord of blik gewisseld.
De abt, Harada Tange n Roshi, maakte veel indmk
in dokusan en met vlammende teisho's, die 's
avonds door een vertaalster in het Engels werden
16

Bukkoknji: Karnen,HanlaTangen Roshi, Rita en Robert

Ik

ben

blij dat ik vanuit drie verschillende

invalshoeken een blik
heb kunnen werpen.
Robert

tan

de

Roer

in

de Japanse zenkeuken

Gorvpx
vaN

Neur

Geen mensen of honden zijn hier, slechts
golven
Golven die voortdurend breken als witte
toppen
Golven die naar binnen stormen en in stilte
breken
Golven die opnieuw naar binnen stormen
en in stilte breken
Geen mensen of honden zijn hier
De wind waait voortdurend terwijl de
golven breken
Terwijl de golven breken waait voortdurend

wind
De wind is vervuld van de geur van de kust
de

Golven breken vanaf de morgen
Ook in de avond breken de golven
Golven breken tegen deze kust
De kust loopt door tot gindse verre kust
Vandaar zet hij zich voort tot ver in het
noorden
En zet hij zich voort tot ver in het zuiden
Ook in het noorden zijn landstreken
Ook daar zijn stranden
Ook daar breken de golven
Die zich van hierafvoortzetten en breken
Ook daar zijn golven die naar binnen
stromen
En in stilte breken
Golven breken vanaf de morgen
Golven breken vanaf de toppen
Ook in de avond breken de golven
De wind waait
Geen mensen of honden ujn daar.

Shigeharu Nakano

Bron:
Moderne 2oizie uit Azid

/

samengesteld en

vertaald door Bertus Dijk,
uit: The Mahalat Review, 21 januari 1972.
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Oosr Wnsr, THUIS BEsr
EEN Frt-osooF op zoEK NAAR zEN

Kunnen westerse filosofie en zen van elkaar
leren? Dat was de grote vra;ag wlau. ik meer over
wilde weten. In mei 2004, vlak voordat ik mijn
filosofieproefschrift over Nietzschel z,olu gaan
verdedigen, bezocht ik Japan voor drie weken: Ik
wilde met behulp van zen meer over Nietzsche
te weten komen, en met behulp van Nieasche
zen beter gaan begrijpen. Daartoe ging ik naar
het Nanzan Institute for Religion and Culture in
Nagoya, een middelgrote provinciestad tussen
Tokyo en Kyoto. Ik was n plan om, als dit
orientatiebezoek me zou bevallen, een beurs aan
te wagen om eenjaar inJapan onderzoek te doen

naar Dogen en Nietzsche.

INJenex

Een uitgelezen kans om meer over zen te weten
te komen van deze insiders.

Terwijl ik overdag stapels literatuur doorploeg,
brengen we de avonden door met DVDI kijken
met een blikje bier.Jim heeft de laatste Hollywood
blockbusters in huis. Een erg Amerikaanse

Al

snel breng ik het gesprek op zola.
Tom Kasulis verrast me met de mededeling dat
boeddhisme en christendom tegenwoordig voor
hem 6dn pot nat zijn, Wanneer hij irr Amerika
lifestyle.

woont, is

hij

christen, wanneer

hij in

Japan

verblij ft, is hij boeddhist.'Allem a:J, uprya.,' zeg! tnj.
Hij moet erg lachen om de westerse mythologie
rondom zen, alsof zxn iets te bieden zou hebben
wat we in onze westerse cultuur ontberen.

Lichtelijk gedesoridnteerd vervolg ik mijn
zoektocht naar de echte zen van Japan. Waar
anders zou ik die kunnen vinden dan in Eiheiji,
Dogens beroemde tempel? Na vier uur reizen,
overstappen, en gesteggel met wiendelij keJapanse
spoorwegbeambten die geen Engels spreken,
brengt het lokale boemeltreintje me er naar toe.
Het stikt er van de Japanse dagiestoeristen.

In Nanzan trof ik een aantal illustere grootleden,
bij wie ik ook thuis logeerde. Jim Heisig deed al
dertig jaar onderzoek naar Japanse filosofie, en
was goed bewiend gev/eest met de zenfilosofen
Keiji Nishitani en Masao Abe. Tom Kasulis

was al dertig jaar bezig met

vergelijkende
wijsbegeerte, en had in 1981 een uitstekend boek
over Dogen geschreven, Zen lction/Zen Person.
18

Het echte Madurodam

Eiheiji blijkt

6dn grootJapans

Madurodam

te

zijn.

Ik doe de stikt gereguleerde rondleiding. Het is
er letterlijk verboden om je buiten de gebaande
paden te begeven. Ik maak me enigszins zorgen
omdat ik me verrekend heb, en mijn yens op zijn.
Hoe kom ik nu met de trein terug? Bij de ingang

blijken echter vijf hypermoderne pinautomaten

niet zoveel tijd om te zitten.

te staan, die allerlei soorten pasjes accepteren .. .

Enigszins aangeslagen waag ik hem wie zijn
Roshi is, en hij antwoordt me dat hij tegenwoordig
vipassana beoefent onder begeleiding van de
joods-Amerikaanse leraar Shinzen Young die
eefl centrum in L.A. heeft. Nu grijp ik me st
aan een laatste strohalm.Ik wilJapan niet vedaten
zonder de echte zen gevonden te hebben. Als ik
echt serieus zet zot willen beoefenen, waag ik
hem, waar zou hij me dan naar toe sturen? Hij
buig zich naar me over. 'Ik weet nog een heel
goede,'zegt hij,'ik kan je van harte aanbevelen
om te zitten bij JefBoeckmans, trappistenmonnik

Is erdan echt nietsbijzonders aan zen inJapan?Jim

Heisig verwijst me naar een goede Amerikaanse
wiend van hem die al vijfendertig jaar Rinzaimonnik in Japan is. Een paar dagen later zit ik
in een restaurant in Kyoto met hem om de tafel.
Ik waag hem waar in Japan een goede plek is
om intensief zen te beoefenen. Een klooster in
Kyoto? Ofzijn er in Nagoya goede plekken? Zijn
antwoord verrast me. Je kunt het beste een paar
uur per dag op je kamer zitten. Japanse tempels
zijn niks voor jou als je geen Japans spreekt. Er
is wel een tempel waar ze Engels spreken, maar
ik vind het onderricht daar niet zo geweldig. En
v€rgeet niet, in zo'n klooster ben je voortdurend
bezig met allerlei randzaken. Je hebt helemaal

inZrndert'.
1

Duits filosoof uit de 19e eeaw (red)

Andrd van der Braak

De-ec
'Alle vormen, de vorm van het ego incluis, zijn
niet anders dan Leegte. Bovendien is het ego
enige dat van het ego af wil,' schrijft Ken
in De eemtoud van Zijn. Het boek is een
ing uit zijn werk en het citaat komt uit
het hoofrlstuk De Getuige.Tenkei Sensei meldde
de Lotusvijver (zomer 2005): 'Er is niets mis
het ego, behalve als we denken dat het echt
.- Zazen kan die blokkade opheffen,
niet door het ego de ootlog te verklaren, maar
het als een illusie te ontmaskeren.'Lange of
tijd was deze illusie zelfs ons reddingwlot!
Wilber is stellig: 'Het ego is zelf een perfecte
ie van het Goddelijke, en kan het beste

EGo
tegenover ons. Mogelijk buigen we dan
tegelijkertijd voor ons ego. Terecht. We kunnen
ook doen als de hoofdpersoon uit het gedicht
van Paul van Ostayen: Marc groet 's morgens de
dingen.

Da-ag

ego

dag lieoe ego
dag klein egolijn

mijn

Kees Moerbeek

Bronnen:

gehanteerd door te verblijven in Vrijheid,

iet door te proberen je van het ego te ontdoen,
wat alleen maar iets toevoegt aan de inspanningen
'\tijheid verloopt
van het ego.'De weg naar deze
via het ego.

/ B.l:|darr. Hubard.
Ankh-Hermes,
2005
Deventer,
Van ego naar essentie

De eenaoud aan Zljn

/ K.WiIber.

Deventer,

Ankh-Hermes,2005

Gids voor het ontwaken

'Er is iets aan het gebeuren,' schrijft Barbara
Marx Hubbard hoopvol in Van ego naar estentie.
De mensheid verkeert in crisis. Uit dsze crisis en
dankzij recente ontwikkelingen op het gebied
van spiritualiteit, en spirituele leermeesters die
het pad geeffend hebben, ontstaat een nieuw type
mens. Onze generatie zal als eerste de geboorte
van deze'universele mens' meemaken, beweert ze.
'Het (bewustwording of onfilaktz) is een omslag
van het egoistische, ik-gerichte zelf- het'kleine of
beperkte ik'- naar het universele, niet-egoistische,
co-creatieve ofgoddelijke zelf, het essenti6le zelf.'
Deel II van haar boek bevat een gids voor het
ontwaken: een handboek voor de medescheppers
n een nieuwe wereld. Aan het slot van haar

boek wijst de auteur op de mogelijkheid voor
jonge universele mensen om een cursus bij haar
instituut te doen! Barbara Marx Hubbard moet
ten slotte brood op de plank zien te krijgen, denk
ik meteen, maar ongetwijfeld is dit een oprisping
van mijn achterdochtige ego.

Als we ons gereed maken om te zitten, gassho€n
we respectvol naar ons kussentje en degene(n)
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IKBeeNA
AFGESNEDEN BLOEMEN WEER TOT LEVEN BRENGEN

Al
in

eeuwen, maar ook vandaag nog worden
de tempels in Japan bloemen geofferd. De

bloemen werden afgeplukt en zo neergelegd

bij de Boeddha. In de

zesde eeuw begon echter

een boeddhistische priester, Ono-no-Imoko het
bloemoffer in water te schikken. Hij probeerde
hiermee symbolisch een harmonie russen mens

en natuur uit te drukken. Daanrit ontstond het
woord Ikebana, afgeleid van de woorden Ikeru
(leven, scheppen) en Hana (bloem).

ontstaan ook kleinere schikkingen in huis. In
het huis is een nis, de zogenaamde Tokonoma
(plaats van eerbied), waarin een Boeddhabeeld
en bloemoffer staan. Het Boeddhabeeld werd
op een gegeven moment zelfs vervangen door de
Ikebanaschikking. Deze schikkingen zijn, hoewel
beinvloed door de geest n de tijd, eeuwenlang
op een traditionele wijze opgebouwd. Zij worden
opgebouwd uit drie hoofdlijnen: de hemelmens- en aardelijn. Al deze lijnen komen uit 66n

punt omhoog.

Hutje
Andere priesters bezochten Ono-no-Imoko
in zijn hutje aan het meer om zijn manier van
bloemschikken over te nemen. Zo ontstond de
eerste school en de leer werd Ikenobo genoemd:
de leer van het hutje bij het meer. Deze school
bestaat nog steeds inJapan. De tempelschikkingen
of altaarstukken die daarna gemaakt zijn, werden
steeds groter en ingewikkelder. Men probeert de
natuur uit te beelden met bergen, watervallen en
soms hele bomen.

Theeschikking
Onder invloed van zgn ontwikkelde ook het
theedrinken in Japan zich tot een meditatief
ceremonieel gebeuren. De Japanse theeceremonie

wordt gehouden in een kamer die heel sober is.
Zo is rnast de Japanse kalligrafie aan de muur,
de theeschikking, de Chabana, een wezenlijk
onderdeel vrn deze theeceremonie. De Chabana
is een simpel bloemarrangement n ddn of twee
bloemen die in overeenstemming is met het
jaargetijde en in gecomprimeerde zin de natuur
in de theekamer binnenbreng.

Debloem
InJapan hebben naast de ldeuren ook de bloemen
een symbolische betekenis. De kleur wit staat
bijvoorbeeld voor helder, puur, eerlijk en stralend.
Maar ook spelen de seizoenen en de maanden een
grote rol in de schikkinge t. Zo sta'ar, de camelia
als symbool van'de liefde'in de maand december
en de den als hieuw begirf in januari centraal.

Legeruimte
Door het beoefenen van Ikebana krijg men oog

Zen
Omstreeks de 13e eeuw kreegzen invloed op deze
bloemsierkunst. Naast schikkingen in de tempels

voor lijnenspel, evenwicht en de lege nrimte. In
het Westen tracht men bij het bloemschikken de
ruimte te vullen. Bij Ikebanaschikkingen probeert
men juist ruimte te scheppen. Er wordt gestreeftl
naar een harmonie tussen materialen, inclusief de
gebruikte schaal ofvaas (container). Daarnaast is
de plaatsing in de ruimte belangrijk Door met
Ikebana bezig te zrjn krijgt men steeds meer oog
voor de grote verscheidenheid en samenhang

Lrxrs

EN RBcHrs

In navolgingvan

de recente reis naarJapanvan onze
eindredacteur, besloot ik een virtuele reis naar deze
bestemming te maken. Geen vliegtuigvertraging,
zoekgeraakte bagage, onbegrijpelijke bordjes (is

dit het mannen- of wouwentoilet?) en rauwe visl
het internet behoedt ons voor veel ongemak. Als
eerste bezoeken we natuudijk de Japan National
Tourist Organisation (l). Hier worden we vergast
op het Japanse equivalent ya;n onz-e tulpen en
windmolens. Dit mag je letterlijk opvatten
aangezien men in de buurt vanNagasaTi Huis ten
Bosch (2) heeft gebouwd.

Dit

is een Nederlands
themapark waar onder andere een windmolen te
bewonderen valt, Naast een bezoek aan het paleis
is ook hetbeklimmen van de Utrechtse Domtoren

(105 meter) een aanrader. Andere hoogtepunten

zijn een bezoek aan het hoofdgebouw van

de

universiteit van Utrecht en het gebouw van De
Verenigde Oost-Indische Compagnie, waar je

de vernietigingskracht van een Nederlandse
overstroming kunt meemakenl Voor Nederlandse
schoolreisjes is dit park echt aan te bevelen,

Onze virnrele reis ontbreekt het tot nu toe aan
dat typische herkenbare Japarce. Frantisek Etaud
(3) heeft in vele landen foto's gemaakt, waaronder
Japan. Op zijn site vind je vele prachtige fotot,

van z€ntuinen, sumo worstelaars, tempels,

en

moderne Japanse steden.

groenten, rijst en sojabonen. Naast de smaak van
het voedsel is ook het bord of de schaal en de
plaatsing van het voedsel dutop zner belangrijk.
De site bevat diverse recepten en uideg over wat
gerechten zoals Misoshiru, Suklaki et Tbnpura

inhouden.

Nu volledig ondergedompeld in alles wat Japans
is, klikte ik direct door naar Kimono, Kimono
Fabric Utapanese Clothing (5). De kimono heeft
in Japan de zelfde status als bij ons de klomp:
iedereen kent ze, maar lriiwel niemand draag
ze. Het gebruik van de kleurige kimono in vele
lagen ontstond gedurende de Heian periode
(794-1185). Later was aan de kimono de status
van de drager tf te lezrun. Toen wouwen meer
buiten de deur gingen werken, raakte de kimono
in onbruik. Tegenwoordig bezitten vrouwen in
het algemeen maar 66a kimono, en dat is degene
die ze kregen bij de Furisode ceremonie. Er wordt
dan gevierd dat de dame in kwestie volwassen is
en dus beschikblar voor het huwelijk. Voor de
huwelijksceremonie wordt de kimono meestal
gehuurd. Tiaditioneel is de kimono vat z,r1de,
maar aangeuen het gemak de mens dient,
zijn er ook kimono's van eenvoudiger wasbare
stoffen zoals rayon, satijn en polyester. Er zijn
ook kimono's voor mannen, deze zrlr, in minder
frivole kleuren dan die voor vrouw€n en met
heldhaftige patronen zoals draken.

Ook heel karakteristiek ziln de Geta sandalen,
zo'n beetje de klompen van Japan, dat wil znggen:
erg luidruchtig op straat en erg moeilijk om
behoorlijk op te lopen.
Nee, dan toch liever een ffouwerij in westerse

(6). Je

stijl

kuntje

helemaal laten uideggen hoe dat
in zijn werk gaat. Het plannen van de trouwerij,

Na het bezoeken van zoveel schoonheid ging ik
op zoek naar voedsel en vond Zen and the Art of
Eating. lnfuptn worden er relatiefweinig kruiden
gebruikt maar lig de nadruk op de natuurlijke
smaak van de ingredidnten zoals vis, zeewier,
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het verloop van de dag zelf en welke Iiedjes
dan te zingen wordt hier uit de doeken gedaan.
What a Friend we Have in Jesus is erg populair
op trouwerijen en de tekst is in kanji schrift op
de site te aanschouwen. Ook de achtergrond
ervan wordt uit de doeken gedaan, evenals het

feit dat het

d

erg populair was tijdens de
Eerste Wereld aorlog. Zo worden belangrijke
huwelijkszaken vermengd met andere informatie
zoals de uitwisseling van bacterien tijdens de
kus die bij de huwelijksvoluekking hoort. De
echt belangrijke zaken worden nooit uit het oog
verloren zoals de prangende uaag: op welke
dag gaan we trou\.ven. Naast de zevendaagse
kalender is er ook al eeuwen een zesdaagse
kalender (Rortuyo) die gebaseerd is op de maan,
Volgens deze kalender is de dag Taian hetbest
om te touwen om dat het een goede dag is
om ceremonies uit te voeten. Butsametsu is de
slechtste dag om te trouwen omdat dit de dag
is dat de Buddha stierf. Het is wel een goede
dag voor begrafenissen, maar weer niet voor
productpresentaties, Zoals je bij ons op maandag
vaak gratis kunt trouwen, zij n inJapan ceremonies
op Butsumetsu ggedkoper. Dat komt in tijden van
recessie goed uit.
lie

gebruikte karakters. Er zyn door de overheid
1945 karakters
die in officidle
^afigewezan
documenten gebruikt worden. Ieder karakter
heeft een Chinese en Japanse uitspraak en beide
worden gebruikt. Daarnaast is er het katakana.
Het is door boeddhistische monniken afgeleid
van het Chinese schrift en gebruikt om de correcte
uitspraak van Chinese teksten weer te gwen. Er
zijn 48 karakters en ze worden gebruikt om nietChinese leenwoorden en buitenlandse namen
weer tegeven. Het biragana is ook afgeleid van
het Chinees en werd voornamelijk door vrouwen
geschreven. Ook hier zijn er 48 karakters, voor
ieder karakter is er ook een katakana karakter.
Het wordt nu gebmikt in kinderboeken,
voor bijvoeglijke naamwoorden en sommige
zelfstandige naamwoorden.
Nee, dan is het toch makkelijker om onder het
eten van boerenkool boeddhistische moppen te
vertellen (9) zoals;
Q: Why are there sofeu Buddhist rhythtn and
blues bands?

A:

Because Buddhists don't haoe any soul.

ruud wafi
(lonso{oet@waij.com)

Links:

Na de wittebroodsweken ontwaken we in een
land dat is a eountry quirAier than ltou tan er)er
imagine (7).Zok'tn je er gegrilde mussen op een
stokje eten. Er zijn vele HiLikomori, mensen die
zich uit de maatschappij hebben teruggetrokken.
Er zijn er ongeveer een miljoen en ze kunnen
de druk van de noodzakelijke maatschappelijke
aanpassing niet aan. Ze plegen vaker dan
gemiddeld gewelddadige misdaden. De reistijden
zijn er lang of de appartementen onbetaalbaar,
om over de hoogte van het'sleutelgeld'nog maar
te zrvijgen.

En dan is er nog het schrift (8). Het

Japans

kent drie schrijfwijzen. Ten eerste is er het Aanji.
Deze schrijfivijze is afgeleid van het Chinees en
ieder karakter $taat voor een woord. Karakters
kunnen ook worden samengevoegd voor nieuwe
betekenissen. Er zijn zo'n 10000 verschillende

t
2
3
4
5
6
7
8
t

http://wwuinto.goip/eng/
http://english.buistenbosch.coip/indtx.

htnl
http://pbototraveh.net/japan/photo-

gallery/i.ndw.html
hfi?://wuut.globalgourmet.com/
destinationdjapan/
http://ww,utjapanesekimono.eom./

http://wuzt.seiyaka.com/

htt?://wuu.quirLyjapan.orru/
http://wtutt.omniglot.rcm/ttriting/

j apane w _langtage. lt tn

http://www.seroe.cont/tmtan/
b u ddh s n/L ig h te r/fu nny. q na. h trn I
i.

Alle linlrs zijn aanklikbaar op htt?://1Ddii.
com/zen/lotusoijoer

SavTsAvARTATIES
Wie is de mooiste?
De Japanse premier Koizumi (LDP) heeft
de verkiezingen van 11 september glansrijk
gewonnen. Hij rekende af met de rebellen in

als privd persoon, in'de overtuiging dat we
zo'n oorlog nooit weer moeten voeren.'(bron:
de Volkskrant september 2005)

eigen gelederen door sterke tegenkandidaten

Boeddhistische heilige
In de kort geleden verschenen biografie
van Jung Chang en haar man Jon Halliday
over Mao Zedong (1893'7976) gaat alles
wat nog overbleef aan het beeld van 'de
Rode Keizer' aan gruzelementen. Mao was
aartslui, verantwoordelijk voor de dood
van 70 miljoen mensen, verzon heldhaftige
veldslage n, behandelde zijn vier wouwen nog
erger dan honds en bijna de gehele afstand
van de'lange mars'(1934) liet hij zich dragen.
Chinadeskundige Stefan Landsberger
meent dat Mao een product van zijn tijd is
en vraagt zich af of het negatieve beeld van
Mao terecht is. Ten slotte zegt hij: 'Op het
Chinese platteland wordt hij (Mao) juist door
degenen die onder hem het meest hebben
geleden als een soort boeddhistische heilige
vereerd. Niet dat ze de terreur zijn vergeten,
maar een keizer doet nu eenmaal dat soort
dingen.' (bron: VPRO-gids, 2005 /38)

in te zetten, zoals tv-sterren en gewezen
schoonheidskoninginnen. ZeLfs zonder
coalitiegenoot, de boeddhistische Nieuwe
Kometei Partij heeft hij de meerderheid in
het padement. Koizumi kan nu eindelijk
zijn voornemens realiseren: het hervormen
van de Japanse posterijen, de LDP en de
economie. De vraag is ook of hij de relatie
met Japans Aziatische buren kan verbeteren.

Hij wil namelijk dat het land een militaire
rol gaat spelen in de internationale politiek,
maar artikel 9 van de Grondwet staat nog
steeds in de weg. Japan heeft ondanks dat
artikel, datJapan het recht ontnam zijn eigen
strijdlirachten te onderhouden en oorlog te
voeren, een forse lzelfuerdedigingsmacht' met
een jaarlijkse begroting van 43 miljard (het
vierde defensiebudget van de wereld).

Oproep

'Ze (/apan red-) is alleen maar uit op eigen
gewin voor hatrzelf,' schrijft de Thaise
geengageerde boeddhist Sulak Sivaraksa in

Koizumi

Met artikel 20 van

de grondwet, die gaat over

de scheidingvan kerken staat,heeft de

premier
inmiddels ook een probleem. De rechtbank in
Osaka heeft uitgesproken dat zlr bezoeken
aan Yasukini, een Shinto-heiligdom waar de
zielen van 2,5 miljoen Japanse oorlogsdoden

(inclusief oodogsmisdadg"rc)

aanbeden

worden,in strijd is met dit artikel. De premier
is teleurgesteld en ziet niet in wat voor
hraads hij had gedaan. Zijnbezoeken deed
hij, ondanla zijn gebruik van de dienstauto,
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hoofdstuk 2, Een Thaise manoloog met Japan,
van zijnboek Zaden aan Vrede. Aan het slot
vandithoofdstukdoethij een oproep.'Ikhoop
dat de dag zal komen waaroplapanzich.naat
binnen zoJ keren en haar grootste culturele
en spirituele diepte zal herontdekken. Met
dat zelJbewustztlnzalJapan in staat zijn een
nieuw soort leiderschap te tonen, 66n, dat niet
door zelfzuchtigheid is gemotiveerd, maar
door het verlangen om iets waarlijks positiefs
aan de regio en de wereld bij te dragen. Ze

zoJ Aziaten helpen het grote lijden te boven
te komen dat door bijna 150 jaar politieke,

economische en intellectuele kolonisatie
is veroorzaakt. Laat ons ten behoeve van
iedereen hopen dat die dag snel komt.'

Kanzeon Zen Center International
(SakLake City,USA)
Dennis Genpo Merzel Roshi
Daniel Doen Silberberg Sensei
uwr.zencerrterutab. arg +180t328 8474

Reincarnatie Boeddha
Al zes maanden zit Ram Bahadur Banjan,
1,5 jaal. oud, naar verluidt zonder eten en
drinken in lotushouding te mediteren onder
een boom. Locatie: de jungle van Bara, 160
kilometer ten zuiden van Katmandu, Nepal.
Niets bijzonders zeggen zijn volgelingen,
want hij is een reincarnatie van de Boeddha.
De lokale autoriteiten iljr dzar niet van

overtuigd

en hebben

ingeschakeld om

wetenschappers

dit te

onderzoeken. De
jongen zelf is niet aanspreekbaar omdat
hij in diepe meditatie zou zr1n. Volgens
een lokale krant trekt Banjan dagelijks
tienduizend belangstellenden, van wie
velen hem goddelijke gaven toedichten. Na
zonsondergang wordt hij echter afgeschermd
en kan niemand zrcn wat de jongen doet.
(bron: de Volkslaant,24 november 2005)

Zen Centra in de Kanzeon traditie (Europa):
Dana Sanglra (Montreuil, Fran}rijk)
Catherine Genno Pagds Roshi

Amy Hollowell Sensei
toztszr.danasangha.

org

+33

7

49 8891 65

Zen fuver (uithuizen, Nederland)
Anton Tenkei Coppens Sensei
wwu.zenriwer n/, +31 (0) 595-435039
Polska Sanga Kanzeon (Warschau, Polen)
Malgosia Jiho Braunek Sensei
arws. kanzeon.f l,

+

48 22 427 887

Zen Centrum Amsterdam (Nederland)
Nico Sojun lideman Sensei
ttxtut. zenamslerdan.nl, +3L (0) 20-627 8056

Lokale Kanxcon Centra (Nederland) :
Apeldoom: Christiaan Kruijtr, 055-5417251

Werkgroep Ge€ngageerd Boeddhisten
doetberoep op u!
Op 8 oktober trofeen zeet zwaxe aardbeving
de KashmirVallei.De vernielingen en het zeer
grote aantal slachtoffers in het Pakistaanse
deel van Kashmir trekken veel aandacht,
maar ook de nood in het Indiase gedeelte
is enorm, melden Bianca Vermeij, Joop
Romeijn en Corine deJongvan de Wrkgroep
Geengageerd Boeddhisten. De Mahabodhi
International Society in Ladakh heeft een
beroep op de BUN gedaan om tenten aan
te schaffen, Met de winter in aantocht zijn
deze hard nodig. De'society'is bekend bij de
BUN en staat goed aangeschreven. U kunt
uw bijdrage storten op postgiro 6267327 van
de BUN (Boeddhistische Unie Nederland)

te

Amsterdam onder vermelding 'Hulp
Aardbevingi. Hartelijk dank.

Breda

& Den Bosch:

Stefan C oppens,073-6427009
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Den Haag: Kees van de Bunt, 070-3504601
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Enschede: Toon fitgers, 07 4-2434551
brause.lo/zen
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46647

hanf.scbet@planet.nl
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