


Teukei Sensei wordt Roshi
Tijdcns de Big Mind biiccnkornst
op Ameland, hal{ januari, gaf
Genpo Roshi Ink* aan Tenkei
Sensei. l)it betekent dat 'l'enkei,

die zenleraar (sensei) was, zich
definitiel' zenmeester (roshi) mag
noemen. Ilii kreeg de naam Kodo,
Ourle Weg (Ancient Wav).

WildDevine
Met je vingers in een hartslagmeter
speel je het mcditatiecomputerspel
The Journey to Wild l)ex,ine. I)it
videospel is een zgn. bi.oJbedbacfr

g{tme. Het is mogelilk door
lichamelijke input (iruidweerctanil,
hartslag) te niwigeren door mystiek
aandoende lanclschappen. Door
concentratieoelbniugen succesvol
af te rclndrn, konr je op een ander
niveau. I let spcl is mede ontwikkeld
<1oor L)eepak Clxrpra (Amerikranse
spiritueel leraar, bestseller auteur en
an;).7,ic tr<tk uu'tl.r*i lrld,:ai nt.rom.
(NRC Handelsblad, 11 februari
2006)

Uitgebokst?
I-,ucia Rijker (li7) is bokser, filmster
en boeddhist- A1s bokser scheurde
zr 17 clagen voor cle grootste match
van haar leven (orn een niiljoen
dollar) een irchill.especs. Ze trad op
in de Oscarwinnende frlm Million
Dollar Bafu v-an Clint Eastwood, en
ze heoe{bnt al het boeddhisme van
Nlchiren Daishonin (13e eeuw),
verspreid door de lekenorga n isatie
Soka Gokkai.'IIet is niet het soort
boeddhisuie waarbij je met een
kaalgeschor:en hoo{il op een berg
zit..le hoeii je wereldlijke verlangens
niet op te geven, deze vormen juist
een nriddel om tot verlichting te

komen.'Theo Reitsma schreet Lucia
Rijktr. Million Dollr Babe; biograf.e
edn een uereldka,rnf iaene ltoksen.

Baarn,'Iirion, 2005.
(NRC Ilandelsblad, 24 december
2oos)

The Me&tation Tip of the
Week
De Lotusvijver heeft ieder kwartaal
een behartenswaardige quote
(kwoot), maar je kunt ook wekelijks
of zeLls <lageliiks een zcnquote
orrrvangen. Schriif ie daartoe gratis
in via wwut.deeshantom, Dayly and
Weekl1, Wisdom from different
sources since December 1,997
(Osho)

llearing Witness in Oradour
Het Franse Oradour staat
symhool vo,)r razibarberij cn
oorlogsverschrikkingen. Op 1 0 juni
1944 vermoorddc een SS Divisie
dlar 628 menser en verwoestte 300
gctrouwen. Van 3 tot 9 rnei 2006
organiseren Richard Reoch, Herb
Elslqr, il{ichel l)ubois en Catherine
Pagbs Roshi de jaarlijkse retraitc in
het nooit herbouwde Oradour. Doel
is het ontwikkelen van een helderder
bewustzijr: en het tot stand hrengen
van waarachtige communicatie en
vertrouwen in cnga{ement met de
wereld. Informatie en registratie bij
ttstu- oro dour. in{o en decltentltaling@t

de&tncbo/ing.org.

Zomernummer
Het zomernummer heeft geen
thema. Grijp dus je kans om
eindelijk dat unieke stuk te schrij-
vcn en/of in te sturen.



RpoecrroNEEL

In het boeddhisme zit veel wa arheid.Zo heb je de Vier Edele Waarheden: over het lijden, over de oorsprong

en de mogeiijke beeindiging errzrn en over de weg van beeindiging van het lijden. l)ie weg blijkt het

Achtvoudige Pad te zijn, dus nog meer waarheden? Ja en nee. We zijn ailernaal met hetzellde bezig: het
belrandelen van de Weg.

Dit nummer van de Lotusvijver gaat over dit Achwoudige Pad. Het probeert te laten zien hoe iedere

schrijver worstelt met telkens weer een ander aspect van dit Pad, en daarbij zq.':. of iaar geheel eigen weg

gaat. Het Achtvoudige Pad biijkt geen geboden te bevatten, maar wel wat op te leveren. In het navolgende

proberen we aan te geven weik aspect van toepassing is op elk artikel, maar dat kan eigenlijk niet. Als je er

goed over nadenkt (uist denken) hangen. zr allemaal samen . Ookjuist spreken enjuiste inspanning iyn steeds

van toepassing.

De een gaat schoorvoetend en soms potsierlijk zijn weg tussen de puinhopen van zrjn normen en waarden

(uist inzicht). Een ander is boeddhistrsch geestelijk verzorger en vertelt over haar werk met gedetineerden

(iuist handelen). Weer een ander stelt zich open voor het afzichtelijke lijden waarvoor Auschwitz syrnbool

staat, en doet daarvan verslag (uiste oplettendheid): Een artikel over Sulak Sivaraksa toont het verband

tussen enerzijds 'eenvoud'en 'bescheidenheid'en anderzijds het Achwoudige Pad. Hij plaatst de begrippen
in de context van de wereld na het einde van de Koude Oorlog (uist handelen,juist levensonderhoud). Veel

luchtiger - maa: ongemeen diepzinnig - is een bijdrage over'het paard van de schillenboer', al eindigt het
verhaal met een vrolijke gang naar het kerkhof (uist inzicht). De volgende bijdrage gaat over €en fragment
vit De Steppenwalf van Herman Hesse. De schrijver herkent zich in de hoofdfiguur, omdat ook zij soms

aarzelt om 'er helemaal voor te gaan'en voelt dat dit dan ten koste gaat van de (uiste meditatie).
Over Paul N{cCartney doen wij de onthulling dat ook hil een bermndelaar van de Weg is, The Long

and tilinding Road. Onze specialist in de wegen van het internet verdiepf zich in de benadering van het
Achtvoudige Pad binnen de Theravada-traditie, en schuwt daarbij het Pali niet.

De rubrieken samsara<taria en samsaraaariaties btenget nieuws uit de grote en de kleine wereld. Er is een

verslag van een sesshin in Cadzand. En in de rtrbriek Daar zit i/t mee beanwoordt Tenkei Roshi een waag

over de zin van boeddhistische rituelen.
Ook de redactie tracht juist te handelen. Zie de achterpagina voor een klelne koerswijziging en een heuse

actie. Wij hopen dat dit nummer uw pad verlicht.

caaao 4o900

Ach,'zei de keizer. '. ..Een religie is niet ongezond voor het volk. Het geeft hen
iets te doen en er bestaat altild de moge$kheid dat ze wat wijsheid oppikken uit
soetra's van de Boeddha. Het achtvoufige pad is subliem, en sommige priesters en

monniken trachten het te bewandelen, en hun voorbeeld is van belang.'

(Jan Willcm van de \Metering, De lege spiegel)



GnEN NoRMEN, GEEN wAARDEN

Wat is juist? Daar worstel ik mee. FIet grootste
deel van mijn leven ,a1.

h 7967 begon ik met een rechtenstudie in
Nijmegen en het was voor mij als protestant,
keurig gerelbrmeerd opgevoed, een grote schok
om een eerbiedwaardige katholieke professor te
horen zeggen dat er geen 'natuur'recht bestaat.
Een norm als 'Gij zult niet doden', doceerde hij,
heeft alleen betekenis in bepaalde culturen. En
'Gij zult niet steleri bestaat a11een daar waar er
private eigendommen bestaan, wat beslist niet bii
'alle primitieve volkeren voorkomt {-kwam).

Tot die tijd had ik eigenlijk geloofd dat de Tien
Geboden uit de Bijbel niet alleen bestonden
voor christenen, maar dat het universele waarden
waren. lk dacht zeker tc wetcn wat juist en niet
juist was. Die zekerheid ben ik voorgoed kwijt.
Twijfelen aan juistheid van normen en juistheid
van waarden zit sinds die tijd diep in me. En
toen lcwam ik zo'n tien jaar geleden met het
boeddhisme in aanraking. Wilde ik zeifs jukai
doen. Dat Achtvoudige Pad was voor mij op
dat moment ook een niet gemakkelijk te nemen
hindernis op weg naar het onrvangen van de

'1 vow to cease from evil.!?'Wat is exrrP

'I vow to refrain from killinglt' Onder alle
omstandigheden?
Genpo heeft tijdens 66n van zijn dharma
talkt vcrhaald hoe dc theorie omgezet zov
kunnen vl'orden in een norm, als je in d6n van
die vliegtuigen had gezeten die tijdens de
zelfmoordacties van 11 september in de USA
gekaapt waren. A1s je a1s boeddhist in zo'n
vliegtuig zat, znt je een rechtvaardiging hebben
om te helpen zo'n vliegtuig te latenrerongelukken,
want alle inzittenden zouden hun leven toch

- zeker? - verliezen. Juist handelerr, omgezet
in een norm op een bepaald momeflt voor een
bepaalde situatie.
Een dergelijke redenering bewedigt mer manr
tegelijk ook niet. I:let kan je helpen in een

concrete sittratie, maar waardoor laat je ie dan
echt leideni Door wiskunde: honderd mensen

4

zijn meer waard dan tien? Door vaderlandsliefde:
Nederlanders zijn meer waard dan buitenlanders?
Door eigen betweterigheid: ik ben de enige die
het juiste inzicht heeft?

Ik bewandel schoorvoetend een weg tussen de

puinhopen van mif n normen en waarden.
Die weg neemt soms potsierlijke vormen a"an.

Zoe)svangjax,toen ik tijdens samu in Uithuizen
spinnenwebben moest verwijderen en me serieus
afuroeg of het verhongeren van spirrrren opwoog
tegen het sparen van de leveus van vliegen,
waaraan ik op dat moment orgewild een bijdrage
leverde,

Wit Voetje

Ik weet dat ik, 2..:lang ik dat ik van me als

uitgangspunt neem, niet uit die puinhopen kan
komen. Levinas, geen boeddhist, heeft het over
egologie. Dat vind ik een rnooi woord voor
mijn geworstel. Egologie is voor mijn ego zo
aantrekkelijk. Zotder de wiendschap met mijn
niet bestaande ego op te geven probeer ik me
binnen het boeddhisme vast te klampen aan de
vergelijking van de lege spiegel: als je juist kijkt
is er geen zelf en ontbreekt dat ego. Dan zijn er
geen normen, ziin er geen waarden, is er alleen
de ander, ben ik wat ik ben. Ik heb soms het idee
dat ik het begrijp, maar dat is meteen ook het
moment dat mijn ego het heft weer in handen
neemt.

Hoe kan ik De Grote Wijsheid vangcn met mif n



menselijke priv6-verstand?

Ik troost me met de ldentity af Relative and
Absolute:'Ordinarv life f.ts the absr:lute as a box
and it6 lid. The absolute works together with the
reiative like two arrows meeting in mid-air.'
Mijn ego is er soms tevreden mee dat alles rnijn
creatie is en dat er tegelijk iets absoluuts is; dan

lijkt ook duidelijk wat juist'is.

Epiloog
Dhamrnapadda,

Tweelingverzen 1.'Alle verschijningsvormen van

het bestaande hebben het denken als voorloper,

het denken als opperste leider, en uit het denken

zij n zii gevormd. Lijden volgt hem die met onreine

gedachten spreekt of handelt, zoals het wiel de

voet volgt van degeen die de wagen trekt.'

2.'Alle verschijningsvormen van het bestaande

hebben het denken als voorloper, het denken als

opperste leider, en uit het denken zijn zij gevormd.

Geluk volgt hem die met zuivere gedachten

spreekt of handelt, znals zrjn schaduw die hem

nooit verlaat'.

Mijn samu

Spinrag opzuigen

doet spinnen verhongeren
zo red ik vliegen

Egbert Oosterbro&

weekendsr, wo



.NIETS 
BIJZoNDERS,

De Lotuwijvervar wint€r2004/2005 besteedde
aandacht aan Fleet Maull, die in 1989 het
Prison Dharma Netssork in de VS oprichtte.
Deze org"anisatie ondersteuflt gevangenen
in hun meditatiepraktijk en bij studie en
uitoefening van de dharma, geweldloosheid
en aandacht (wahefulness). De VS is een heel
andere sarnenleving dan de onze, maar het
onderwerp interesseerde me . Wat gcbeurt er in
Nederland op dit gebied! Ik kwam bij Caroline
Hissink terecht, zij is hoeddhistisch geestelijk
v€tzorger en in dit artikel vertelt ze over haar
werk met gedetineerden.

Caroline kwam via een kennis in aanraking met
het fbnomeen meditatie en daardoor bijna als
vurz*lf met het boeddhisme, om precies re zijn
met de'f ibetaanse traditie.'ln het begin ging het
me om het mediteren, om tot mezelfte komen en
te leren begrijpen waarom de dingen in de wereld
gaan znals ze glan. Onbegrijpelijk dat er mensen
zijn met veel geluk, terwijl anderen pechvogels
zijn. Af en toe is het zelfs moeilijk om jezilf te
begrijpen!' Dankzij dharmastudie leerde ze de
dinger beter een plaats te geven in plaats van
erover te tobben en ontstond ruimte voor humor.
'Ik neem mezelf niet zo heel erg serieus meer
en dat lucht op, overigens zonder om te slaan in
onverschilligheid. Niets bijzonders: lijden hoort
erbrj.'

Sangha
De Werkgroep Gedetineerden van de
Boeddhistische Unie Nederland (BUN) bestaat
al enige jaren en heeft er voor gezorgd dat het
boeddhisme op de 'justitiekaart'is komen te staan.
F-Iet Ministeric van Justitie heeft Caroline en &ie
collega's aangesteld als boeddhistische geesteliik
verzorgff in gevangenissen. 'Er bestaat geen
opleiding boeddhistische geestelijke verzorging,
zo'als bij humanistisch geestelijk verzorgers
bijvoorbeeld,' legt ze uit. 'We deden alle vier een
'opleiding'in onze eigen sangha. Ik bii Shambhala
in Amsterdam, terwijl Meindert van den Heuvel
bijvoorbeeld een zen-achtergrond heeft. Om
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de boeddhistische geestelijke verzorging in
gevangenissen te verbreden, zoeken we nog
een collega uit de Theravada-traditie.' Omdat
het pionieren is, overleggen de geestelijk
verzorgenden geregekl met elkaar en met een
vertegenwoordiger van het ministerie.
lenrand die boeddhistisch geesteliik verzrlrger
wil worden, moet heel wat in zijn mars hebben.
Dat wil zeggen jarenlange meditatie-ervaring,
ervaring in het begeleiden valr mensen er, wat
helemaal ideaal is, zelf les gegeven hebben. De
eigen sangha moet aangesloten zijn bij de BUN
en de kandidaat aanbevelen. Een bestuurslid van
de BUN beoordeelt of een belangstellende deze
krraliteiten heeft.

N{oordenaar Aogulinala on<lcrwerpt zich aan de Soeddha

Levensvragen
Caroline heeft veei 66n-op-66n gesprekken met
gedetineerden, soms een groepsactiviteit en af



en toe een cursus, a{hankelijk van rie behoefte.
'lVleestai gaan die gesprekken over ievenswagen.

Zrj uen me als een soort vertrouwenspersoon en

praten met rrij over hun 1even. "Wat kan ik nog
met mln leven? Kan ik er nog wel iets meei" Ik
ben er zeker niet om rnensen te beleren. Yoor de

meeste gedetineerden is het schokkend dat ze in
de gevangenis zrjn. Al helemaal voor tbs'ers, zij
weten vaak niet waar ze aan toe iyt.' Ze werkt
samen met de andere geesteliik verzorgers in de

inrichting, veelal *jn dat dominees en Pastors.

Boeddhadag
Zendds zijn er niet in gevangenissen. 'Nog niet,'
antwoordt ze.'Wel zijn er stiltecentra. Het is

helemaal aan de inrichting of aandacht besteed

wordt aan andere religies. Er zijn veel meer imams

dan vroeger en dat kunje ook zien aan de kleedjes

in het stiitecentrurn. Maar kussentjes zijn er nog

niet, maar het is wel mogelijk.' Ivlediteren wordt
als iets 'vreemds' ervaren, vermoedt Caroline,
Als een gedetineerde wil mediteren, heeft hii/

z4 wat utt te leggen en moet redelijk stevig in
de schoenen staan om het door te zetten.'Mijn
indtuk is dat de aandacht groeiende is. Dit jaar

heb ik een Boeddhadag georganiseerd. Het was

een heel bijzondere gebeurtenis' we hebben iets

verteld over het leven van de Boeddha en samen

gemediteerd. Dat was heel bijzonder. Het was iets

nieuws voor de meesten, en ze wetefi niets van de

Boeddha.' Eun if the sun uere to rise in the west,

the Bodhisatna has on$ one 7!a!, zegt Shunryu

Suzuki in Zen Mind, Beginners Mind.

Kees Moerbeeh

Met dank iran Caroline Hissink



TLINKS EN

Hoewel je met het Achtvoudige Pad al.1e kanten
op kunt en alle voertuigen er gebruik van maken,
kan ik nooit onthouden welk pad waarheen voert.
l)at is ook niet zo belangrijk, omdat alle paden
naar olllze versie van Rome leiclen. Men betreedt
de paden door stil te zitten, wat de omgevirlg
na verloop van tijd volstrekt doet veranderen.
Desalniettemin blijft het tobben.

Is het pad Right View wellicht een View from
the Right? (1). Met duidelijke uitspraken als

IIou paleo-libertarianisrn has become left*wing
anti-Americanism denkt men zeker te wete n wat
de oorzaak van het lijden is. Wellicht ztjn deze
inziclrten ingegeven door een hevig verlangen
om niet alleen de belastilgen maar ook de tijd te
doen bevriezen.

Dergelijke zekerheden willeo we natuurliik niet
zoeken. Op de site ,4rass to lnsight (2) vinden we
alle twijfel.s verwoord in een enorme reeks van
lange artikelen. Het komt mij vaak voor dat bij
de Theravada-richting van het boeddhisme de
woordenstroom overvloediger is dan bij andere.
Theravada is gebaseerd op de Tipitaka (uit de
taa,l Pali: ti: "dtieu + pitaLa, manden), dit is een
collectie van in Pali geschreven teksten &e in drie
delen is onderverdeeld.

RBcHrs
In het eerste deel, de Vinalta PitaAa staan de
leefregels voor de monniken {bhikrtus). De regels
zljn zeer gedetailleerd en soms verrassend. Dat
een monnik of non geen alcohol mag drinken en
sels mag hebben, is wel enigszins te verwachte n,
maar dat hij of zij geen knoflook mag eten is
wat weemder. C)ok kietelen (3), iemand aan
het schrikken maken of bij wijze van grap zrjn
eigendommen verstoppen is verboden. Je mag
nietje handen, je eetkom of zelfs maar je lippen
aflikken. Nonnen (Bl:ikkhanis) hebben het,
voor zover ik kan nagaan, nog zlaraarder. Er zijn
89 regels voor nonnen die niet voor monniken
gelden. Een non mag niet zonder toestemming
tegenover een monnik ga;an zitten Nonnen
mogen buiten het klooster geen leren schoeisel
dragen. Ook het dragen van heup- of andere
ornamenten is niet toegestaan.

Het weede deel van de Pitaka is de Sutta PitaLa.
Deze werd ongeveer 250 jax voor Christus op
schrift gesteld en bevat zo'n tienduizend sutra's
en verhandelingen die aan de Boeddh a. en zrln
directe volgelingen worden toegeschreven.
Sommige iqn erg lang, andere zijn veel korter.
De Khuddaka Nikqra bestz: t uit 15 boeken met
korte fragmenten. Novicen beginnen met het
leren van de Khuddakapatha, een verzzmekng
van 9 korte Fassages. Zo stelde de Boeddha
aan de jonge Sapaka (een zogenaamde high-
potential (4)) deze vragen en icreeg de volgende
antwoorden, onthouden dus:

One is what) A11 beings subsist on food.
Two is what? Name and ibrm (mind and matter).
'Ihrce is what? Tlrree kinds of feeling-
Fnur is whati Four Noble'l-mths-
Five is what) Iive a.ggrcgates subject to $asping.
Si{ is what? Inrernal six-fold base.
Seven is what) Seven Factors o1'Enlightenment.
Eight is whatl 'Ilre Noble Eightfold Path.
Ninc is what? Nine abodes ofbeings.
Te n is what? He that is endowed with ten

attributes is called an arahant.

Als derde deel is er de Abhidbarurna Pitdka.Dit
deel bevat de theoretische onder$ouwing r,,oor



het gewenste gedrag zoals beschreven in de

vorige twee delen. Men onderscheidt 52 mentale

factoren die uitmonden in 89 toestaaden van

bewustzijn. Daarnaast zijn er (een luttele) vier
elementen (erlension (pathaai), cohesion (apo), heat

(tejo),motion (oay)(S)) en 23 $,sieke fenomenen.

Het lezen uan deze teksten is ofwel geestelijk zeer

stimulerend of stompt je al snel helemaal af:

Mind and matter are related to mind and matter
in ninc ways according to ci.rcumstances - namely,

by vray r-rf prudnminancc, cunascencc! reciprociry:

dependence, nutrimcnt, control, dissociation,
presence, and non separation,

Naast de Pitaka zijn ook de Paracanlnical T cts

van groot belang. Deze bevatten commentaren en

nadere uitleg \,an monnikeo op de Pitaka. Deze

werden veela1 opgeschreven in het Einhala. Ya;n

deze taal had ik nog nooit gehoord en verwachtte

iets dat nog obscuurder is dan Latijn of Pali, maar

het blijkt de huidige taal van Sri Lanka (6) te zijn
tnet zo'n 13 miljoen sprekers en een prachtig
eigen schrift (7).

iAaJ rAar.' ,lr},, I l/JJ i
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Al met al is er sprake van een enorme hoeveelheid

literatuur die in boekvorm verkrijgbaar is bij de

Pali Tbxt Socieg (8). Deze organisatie werd in
1881 in Engeland opgericht om het bestuderen

van Pali teksten te bevordeten. Nota bene onder

hetkopje Bestsellers wordt de 40- dehge Pali Canan

in English Translation Set aangeboden vo or f,990.

Lang niet alle boeddhistische teksten uit het Pali

zijn al in het Engels vertaald. Dit wordt nog eens

bevestigd doordat bij deze Sociery ook de Pali
Canon in Pali Set als verzameling van 57 boeken

wordt aangeboden.

De serieuze Theravada-student moet zich dus

in het Pali bekwamen. Pali is een wonder$ke
taal omdat iret geen eigen schrift heeft en zelfs

nooit in het dagelijks leven als moedertaal is

gebruikt (schrijf ik op gezag van Wikipedia (9)).

Waarschijnlijk heeft het zich als handelstaal

ontwikkeld. P;fi is van oudsher geschreven in
de schriften van het Brahmi, Sinhali, Birmees en

Thai. Gelukkig heeft de oprichter van de PaliTbxt
Society, TW Rhys Daaids, al een manier bedacht

om het Pali in ons schrift te schrijven. Niets
weerhoudt ons e, nog van onmiddellijk Pali te
lerenl Onmiddelliik vond 7k eea An Elernentary

Pali Caurse (10) waarin in234bladdjden de taal

uit de doeken gedaan wordt. Vind je dit toch vvat

heftig beperk je dan tot A Pali Word a Day van

dezellile site.

Bij al dat wild rondklikken op zoek naar uideg

over diverse Theravada-begrippen, stuitte ik
op de site van Nina van Gorkom (11). Deze
diplomatenwouw volgde haar man naar Thailand
en raakte daar in de ban van het boeddhisme.

Ze heeft tal van boeken gescfueven over de

Theravada-suoming. Op haar kleurige website

vind je vele verhandelingen over het boeddhisme.

Buitengewoon aardig is dat de site behalve in het

Engels ook in het Thai te aanschouwen is.

Ruud Waii
(latusviju@waij.com)

Links:

t http://wt:w.amnati.ofi.c0?,1/1)fr/
2 http://accesstoinsigltt.org

3 http://accustoinsight.org/canon/
dn ay a/b h i kklt u-P ati. h t ffi l# Pc- 5 2

4 bttp://wrtut.nagc.org/
5 http://wtlut.saigon.com/-anson/

e b u d/ab h is gh o/ab h i s 0 8. h tm

6 http://www.speaLsinhala.com/
7 l:ttp://www.palitext.un/
t httP://'tt)wzo.omniglot.com./uriting/

sinltala.btm
9 isttp://en.utikipedia.org/tt;iki/

Po/aC4lo81li

10 lsttp:/hmtns.urbandbarma.org/
udharma4/pali.htrnl

11 http://wt:rr.dhammastady.rcrn

Alle links zijn aanklikbaar op http://waij.
com/zen/lonuvijoer.
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BpanrNG WTTNESS RnTREAT
VNnsIEc VAN IETS DAT ZI:H NIET LAAT BESCHRIJVEN

In een hotel in het hart van Krakau verzamelen
zich de boeddhisten, joden, moslims, soefit,
katholieken &e gaan deelnemen un de Bearing
Witness Retreat in Auschwitz. Het wordt dit iaar
voor de tiende keer georganiseerd en is gefundeerd
op de regels va;rt de Zen Peacemaker Orde die
\n 1,994 door Bernie ttsugen Glassman en zijn
toenmalige wouw, Jishu Holmes, is opgericht.
Vanuit deze gemeenschap w.rrden mondiaal
wedesactiviteiten ontplooidl deze retreat is er
ecn van-

Vele aanwezigen kennen elkaar al, sommigen
nemen voor de tiende keer dee1, sowieso worden
er in de hartelijke sfeer gemakkeiijk contacten
gelegd. Een aantal - waaronder ik - heeft er al
een paar dagen Krakau aan vastgeknoopt. Niet
alleen omdat het een prachtige oude stad is, maar
ook om op zoek te gaxn naar de laatstc sporen
van wat eens een bloeiende joodse gemeenschap
was. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog leefden
hier meer dan zeventigduizend joden. Nu zijn er
officieel 150 joden geregistreerd. Vl vinden de
sporen in de oude Joodse wijk, Kazimierz, in het
getto en in de duizenden houten beeldjes van
'de oude jood'die in de toeristenwinkels staan
uitgestald.

Kazirdrrz, stukj e gettonruur

En daar staan we, mad.ndagochtend 7 november,
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klaar voor vertrek. En op dat moment begint
gevoelsmatig meteen het Grote Onbekende. N{et
de ko{fers in de hand doorkn-risen we de stad,
naat de vergelegen bussen. Ik voel me weselijk,
voel me als degene die haar stad en haar leven
verlaat, in een omgeving die niets doet. Ik kan
niet anders dan huilen, daar op straat zeulend
met mijn onhandige tas.

We rijden naar Auschwitz I, het 'Museum' en
beginnen met een lunch. We maken grapjes,
Ovidio uit Brazihd, en tk. Tl:is is a realityshous.

Eerst te zware koffers dragen, dan een bord soep

bii aankomst.We herkennen paranoide gevoelens;
dit is misschien wel het laatste goede eten, laten
we veel nemen ook al hebben we net ontbeten.
Vage sensatie van de gevoelens van mensen die er
toen lnvamen. Dit wordt later in de week geheel
ontlsacht; ik blijk nog geen idee te hebben van
'sensaties'en bekijk alles nog erg van buitenaf
Nadat we twee gruwelijke documentaires hebben
bekeken, gemaakt net na de bevri.iding, krijgen
we in klelne groepjes een rondleiding. De foto's
met kinderen maken op mij de diepste indruk. De
weerloze onschuld, de angst, de overweldigende
r.erwarring waar nog geen plek voor bestond.
We passeren vitrines met brillen, schoenen, een
enorme bak met wouwenhaar. Gaan naar het
dodenblok naast de executiemuur. Het is de plek
van de diepste nachtmerries, met onder andere
een stenen cel waarin mensen gedwongen werden
te staan, dagen en nachten achter elkaar, er vaak
stikten. We gaan er in hoog tempo langs en ik kan
nog niet anders dan er met mijn gevoel overheen
glijden, terwiil er op een ongrijpbaar niveau wel
degelijk iets naar binnen komt.

Een foto blijft me heel erg bij. In vogelperspectief
het perron waar de treinen aankomen. Aan
weerszijden staat een trein. Lints een trein
die leeg is, bagage ligt nog opgestapeld op het
perron. Rechts een dichte trein vol met mensen,
net aangekomen, wachtend tot het perron weer
Ieeg is en z€ onwetend naar buiten kunnen
stappen. De diepwrede organisatie van de
vernietigingsmachine treft me Zo piinktlicb, zo



doordacht en uiqewerkt. Vernietiging aan de

lopende band.
In het hotel, een jeugdherberg, is er t avonds een

gezamenlijke biieenkomst en wordt er ingegaan

op de drie uitgangspunten achter de refteaf Not*
knawing, Bearing Witness, and Lor.ting Action.

Dinsdag 8 november
In de tuin van dejeugdherberg staat een Paviljoen.
Hier wordt iedere ochtend gemediteerd. Daarna

is er een dagelijkse counseling, in groepjes van

zo'n acht personen. De eerste dag snuft-elen we

aan elkaar.

Na het ontbijt lopen we naar Birkenau, een

wandeling vafl ongeveer drie kwartier. We
hebben geluk mct het weer. Het is zacht en

utnnig. Bij de hoofdingang, met de woorden
Arbeit machtfrer, gaan we niet naar binnen maar

lopen buitenom naar een andere entree, zo vele

barakken passerend. Het gebied is immens. Ik
probeer getuige te zijn vanuit het hart, luisterend.

Ik voel de mensen die er waren en ze roepen

veei in me wakker, zonder dat ik het kan of wil
benoemen. We passeren bomen, herfsttinten,
ook witte berken. Daar, russen de bomen, zaten

groeper mensefl te wachten op hun 'douche',

wachtend tot de vorige groep is uitgemoord. Pa1

daarnaast ligt een vijver waar later hun as in werd
gekieperd.

Opgeblazen gaskamers

We passeren gesloopte gaskamers - ieder ioopt
in zijn eigen tempo - en ik lees over de enige

grote actie vanuit de gevangenen; 450 mannen

die een gaskamer hebben opgeblazen, met hulP

van vier jodinnen die kruit naar binnen hadden

gesmokkeld. Allen werden erna vermoord, als

ze a7 n\et tiidens de actie zijn omgekomen. En
ik begin de hopeloosheid te voeie n. Dan kom ik
bij Gaskamer 1, opgeblazen door de l)uitsers,
dikke ijzeren betondraden steken naar boven

tussen schots en scheef tegen elkaar gevallen

betonplaten, en ik besef da;t deze dieplugubere

plek is gebouwd door gevangenen. Joden die

gedwongen werden hun eigen ondergang te
bouwen. Het wordt een verstikkende gesloten

cirkel voor me, een zrararte duivelse cirkel waar

geen ontsnapping in mogelijk is. En ik begin

om vergiffenis te vragen, omdat ik niets gedaan

heb. En ook nu mijn onmacht voel en me daar

zo voor schaam. Want zij konden niets dan de

dood in stappen en waren afhankelijk van ons, de

buitenstaanders. En wij deden niets.

'Forgive me, fotgive me', zo leg ik nu iedere

meter a( naar de Sauna, de plek waar mensen

getatoederd werden, kaalgeschoren, douchen,

kampkleren aan. Als ze niet meteen naa: de

gaskamer gingen, dan werden ze hier binnen

een aantal minuten beroofd van alles dat hen

een persoonlijke identiteit had gegeven. De

meegesleepte spullen - waaronder de gebedssjalen

waar een jood in begraven wil worden - waren ze

op het perron al kwijtgeraakt. Nu hun haar, hun

kleding, hun naam. Ik word heel stil, huil niet,

hoor alleen 'forgive me'in me dreunen. Sta ineens

in een donkere ruimte waar de meesten al blijken
te zijn. Ze zitten stil langs de kanten. Een van de

andere Nederlanders stormt langs me heen naar

buiten, met een niet meer in te houden gehuil. We

houden een ceremonie, zingen Kaddisb,branden
kaarsen. Het is zo goed om met een groeP te zijn,
om dit te delen, elkaar te steunen, elkaars pijnen

en krachten te bundelen.

Daarna gaan een joods maatje en ik samen een

barak in. Hij wordt letterlijk teruggeslingerd,

door de energie die hier nog hangt. Dit is geen

museum, dit is de plek waar de mensen zelf
geleden hebben, en dat immens voelbaar. Diep
geraakt lopen we hand in hand verder.

Als we terugkomen bij het hotel blijkt er te zijn
ingebroken. Ook in onze kamer. Ik kan me er

11



niet druk over maken.
's Avonds is er een gezamenlijke counsel. Er
wordt opvallend vaak ingegaan op de bomen in
Birkenau, op de bijzondere aanwezigheid ervan.

Woensdag 9 november.
Tijdens de meditatie focus ik op 'let go and open
up'. En daarna kan ik alleen maar huilen. De
tranen zijn niet te stuiten. Met kleine gebaren van
anderen word ik gesteund.In mijn counseigroepje
deel ik het gevoel van de .zwarte, gesloten cirkel.
Iets in me wil het licht ontdekken, maar alleen
als de duisternis blijft. Ontkenning mag niet. Kan
het samengaanl Mtjn dedication ia r de kaars is:
'let the flame of love be stronger then death'. En
zo stap ik Birkenau weer in.

Iedere dag mediteren we in een cirkel op het
perron waar de mensen gescheiden werden naar
links of naar rechts. En tijdens het mediteren
worden namen voorgelezen van mensen die
hier zijn vermoord. Chanting names. 's Middags
is het mijn beurt. Het komt er heel hard uit en
soms zacht, als een traan. Als iedereen EJeweest
is worden de lijsten gezamenlijk herhaald. Orcr
het stille perron klinken uit zo'n twintig monden
vele namen. Het maakt de omvang van het
ggebeurde rneer voelbaar. Na het me&teren kan je
een religieuze bijeenkomst bijwonen. Kathotiek,
islamitisch of boeddhistisch. Ik begin bij de
katholieke ceremonie, heb behoefte om bij mijn
eigen wortels te beginnen.

's Avonds gaan we - in dichte mist - naar de
tentoonstelling van Marian Kolodziej. Hij zat
bijna vanaf het begin in Auschwitz en heeft
het overleefd. Daarna volgden 50 jaren van
ontkenning. Totdat hij begon te tekenen en alles
weer terugkwam. Ik sta voor zrjfi tekeningen en
mijn ogen en hart gaan open. Tot dan toe heb
ik mijn eigen beelden geprojecteerd. Nu word ik
met een klap bij de ervaring geplaatst. Het is de
absolute hel die er wordt neergezet, de absolute
eenzaamheid, de diepste ontgoocheling. Ik laat
me er diep in zakken. Beland in niet-weten. En
voel dat ik dit herken, dit leeft ook in mij. f)it is
het gevoel dat op de bodem van mij leeft en dat ik
niet echt heb durven aanraken. Ik kan niet anders
dan er met heel mijn wezen bij aanhaken en - dat
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besefik nu - dit brengt een diepe heling teweeg,
een bevrijding.

Daarna gaan we - weer door dikke mist

- naar Auschwi tz 1., voor een ceremonie bij de

Het Spoor

executiemuur. Ik zit in de eerste bus, en wachtend
op de tweede bus speelt een jonge jood viool, op
de binnenplaats in de dampende mist, schimmen
met rood opgloeiende kaarsjes in de handen, half
verscholen russen de wanten want het is koud,
brandende kaarsen bij de muur. De viool zingt
uit het hart, naast de verschrikkelilke cellen van
de dodenbarak. Hoe zou het zijn geweest a1s de
lijdende mensen dit hadden kunnen horen?
A1s iedereen er is leidt Ohad, de jange rabbi, de
ceremonie. Samen met Sarni de Palestijn en een
jonge imam uit Bosni6. Ze praten over muren
die afgebroken moeten worden. En we zingen en
dansen in twee cirkels, steeds uitbundiger, orun
energie versmelt zich tot we 66n zijn en de kracht
voelen om muren te laten verdwijnen.



Donderdag 10 november
Meditatie. Ga op zoek naar de connectie met het
diepste in mezelf En vandaag voei ik de liefde,
die altijd en overal aanweztg is, die losstaat van

de rneest erbarmelijke omstandigheden, want oP

zichzel{ staat. Die ovcral in kan doorgloeien, als

de openheid van hart er is.

In de toren boven de ingang * waar de SS-ers

rritz-icht hadden over het hele terrein - zoeken

we contact met de 'Nazi'en begin ik de SS-er in
mezelf te zien. Deze week krijgen leven en dood

een andere betekenis. I{et wordt teruggebracht

tot het kleinste momeotf iedere keer weer. Waar
kies ik voor? Voor de dood? Auschwia in mqznlf ,
waarin ik ontken en vernietig? Voor leven, kiezen

voor het harti

f)c I)odenrveg

's Avonds komen we bij elkaar in een grote

houten barak in Birkenau, waar we samen oP

planken en banken ziften met tienta-1len kaarsen

tussen ons in. En in dat halftluister, tijdens een

groepscounseling, begin ik rnijn verhaal met'I

want to bring in the word Love'.
Dan gaan de meesten naar de kinderbarak,
voor de Bearing Witness Vigil. Zacht klinken
verschillende vrouwenstemmen op, af en toe

een man, die slaapliedjes zingen in alle talen. Ik
zou eigenlijk in het letterlijke duister willen zijn,
samen met de kinderen die ook in het duister
leefden en leden. Nlaar er branden overal kaarsjes,

de rnuziek klinkt op en dit is wat de hele week

doorklinkt; overal is ruimte voor leven en mag

het ingebracht u,,orden.

Vrijdag 1 november
Als we de poort van Birkenau weer naderen heb

ik het gevoei dat ik naar rrienden ga. De eerste

dagen was het een verhaal, een museum, nu is het

naar binnen gegaan.

Tijdens een pauze loop ik de Dodenweg

af. De weg die leidt van het perron naar de

gaskamer. Hier liepen de mensen nadat ze vaak

maandenlang een getto hadden overleefd, dagen-

en nachtenlang in een trein hadden gestaan, en nu

niet-wetend omrlngd werden door ptikkeldraad,
barakken, blaffende honden. Heel bewust loop ik
met ze mee. En aan het einde &aai ik om, wat zij
niet konden, en loop voor hen het leven weer in.

Naakt van binnen.

Na afloop brandt de waag: wat kan ik doen?

Ontkenning is niet langer mogelijk. Met een

aantal Nederlandse deelnemers besluiten we een

tweedaagse Bearing Witness Retreat oP te zetten

in \Mesterbork. Daar wordt nu aan gewerkt deze

ztl op 9 en 10 oktober voor het eerst worden

gehouden.

Ingrid Appek

N{eer informatie over de retreat in \Mesterborlc

inJb@appelboanr.org, tel. 06 57 077 499.

Er is maar 6€n weg



EnNvoUDIG EN BESCHEIDEN

'In het begin geloofde ih dat het antwoord lag
in een intense meditatiebeoefening. Als ik
mij rnaar &ep genoeg concentreerde, zou ik
uiteindelijk ervaren wat hij (de Boedlba, rcd)
ervaren had,'veddaart Bernie Glassman in het
lentenummer 2005 van de Lotuwijver. Door
te erkennen wat is, ontdekte hij dat hij niet
ve icht hoeft te zij n orn te proberen 'zichzelfen
de wereld heel te maken'. DeThaise boeddhist
Sulak Sftraraksa deelt deze mening. In het
hoofdstuk The Value of Simplicity ani llumility
van zijn boek Confict, Calture, Cbungelegthij
het verband uit tussen enerzijds 'eenvoud' en
'bescheidenheid' en anderzijds hetAchwoudige
Pad. Hij plaatst de begrippen in de context llan
de wereld na hct einde van de Koude Oodog.

ln de wereld na het einde van de Koude Oorlog
waart de geest rond van de kapitalistische
overwinningsroes, die menige hoofdstad en
regeringsleider in zijn greep heeft. Vooral in
het Westen, de gedoodverfde overwinnaar
van het monster 'communisme', uit deze zich
buitengewoon krachtig. Kenmerkend voor de
nieuwe globale economie, die in het kielzog
hierwan ontstond, is de opvatting dat het toppunt
van geluk de bewediging is van de oneindige
behoefte aan goederen en diensten. D oor heb zucht
en consumentisme af te schilderen als deugden
blaast dit 'vrije markt-kapitalisme'het ego op tot
enorme proporties, aldus Sivaraksa. Hij wil de
propagandisten en zij die geindoctrineerd zijn
door dit caPitalist triumplalism en consumerism,
aanmoedigen het leven van de Boeddha in
ogenschouw te nemen. Dankzii zijn 'eenvoud'
(simplicity) en'bescheidenheid' (humility) kon
de Boeddha ontwaken: het summum van
bevrijding.

Eenvoud
O nder'eenvoud' verstaat Sulak S ivaraksa wijheid
van genotzucht Dezn. vormen lan geestelijke
alhankelijkheid ('the eight worldly conditions')
veroorzaken hiden. Zlj die er verslaafd aan
zijn, zullen zich nooit kunnen bewijden uit
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Sulak Sivaraksa

de oneindige cirkelgang van leven en dood.
'Contrary to the rationale of consumerism,
whete more is considered better and where the
amount op personal gain and possessions marks
the goodness of one's lif-e, one learns from
the Buddha to constantly reduce one's own
attachments and to envision the good life as the
successful overcoming to gain,'houdt hij ons voor.
Eenmaal wij van deze boeien, hebben we de tijd
en energie om de zaden van wede te voeden in
onsze[ en daiudoor in de wereld. Een leven in
eenvoud is een weedzaam bestaan kr harmonie
met alle levende wezens. Aan de basis hiervan
ligt onder andere het inzicht dat ongebreidelde
consumptie schadelijk is voor het milieu en leidt
tot zelfverrijking van rnultinationals, ten koste
van het welzijn van anderen.

Bescheidenheid
Onder'bescheidenheid' verstaat Sivaraksa



niet alleen het tegenovergestelde van trots en

affogantie. Waar het volgens hem vooral om

gaat is het tegengaan van het proces om iemand

te w orden ir pTaats vrn te zij n uiej e b ent.Immers,
als iemand zijn ware aard ontdekt kan hij echt

in rrrede leven met zichzeif en zijn omgeving.

Zijn praktische advies: 'this peace can be

attained by mindful breathing and meditation.'
Net als eenvoud veronderstelt bescheidenheid

respect voo, alle levende wezens. Als we

ons-zelf bijzonder of superieur voelen, betekent
dit tegelijkertijd dat we de anderen de maat

nemen. Z4 zijn 6f goed 6f slecht naar geiang

zij op ons lijken ofjuist niet. Hiermee kunnen
we vervolgens ons gedrag ten opzichte van

hen rechtvaardigen. Alleen als we deze rnuur
van dualisme neerhalen, kunnen we echt de

gevolgen inzien van ons handelen. Als we de

anderen erkennen als onze gelijken, zullen we

ook voor hun rechten opkomen. We kunnen
raciale, ideologische, nationale en religieuze

verschillen, werkelijk of irnaginair, overstij gen

dankzij bescheidenheid. Door anderen als

vrienden te behandelen in plaats als vijanden,
zrjn we bovendien in staat gezamenlijk de

gevaren te bestrijden die de wereld bedreigen.

Egocentrisme

De begrippen eenvoud en bescheidenheid

herinneren ons eraan dat het boeddhisme zich
niet erg drul< maakt over het 'persoonlijke

heil van de enkeling' (prfuate salaation of the

individual). Weliswaar is dit een eigenbelang

van een hogere orde, maar desalniettemin
een vorm van egocentrisme en geheclrtheid.

Sivaraksa:'...the preoccupation with private

salvation ieads to attachment to one's beliefs,

faith, teacher, hope, etc...and may foster the

intolerance of other faiths, beliefs and teachers.

This way of thinkingbreeds division and conflict
not dissirnilar to nationalism, racism, ald
other -isms,' aldus de auteur. De crux is dat de

Dharma juist het persoonlijke beiang overstijgt
en zich richt op het welzijn van alle levende

wezens. Sivaraksa's onvermijdelijke conclusie is

dat boeddhisme wel sociaal gedngageerd moet
z1n, want 'one cannot overcome the limits of
the individual self in a seifish and herrnetically
sealed mannet '

Oproep
Sulak Sivarakst sluit zijn betoog af met een

oproep. De rijken en de machtigen, vooral de

heersers (ralers) hebben volgens de Boeddha een

bijzondere tazk Zlj moeten ervoor zorgen dat de

Dharma nageleefd wordt. Hetzelfde geldt voor

ons boeddhisten, maar het is al te menselijk dat

we daarin niet slagen. 'Niets mis mee,' denk ik
eigenwijs als ik ben, mens-zijn is immers perfect
genoeg.

Kees Moerbeek

Literatuur:

Confict, Culture, Change: Engaged Buddhism in
a Globalizing World / Sulak Sivaral<sa, Boston,

Wisdom Publications, 2005

Japanse bedelmonnik
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ATTEEN VooR GEKKEN EN PAARDEN

Benoemd tot 'hoof<lraatwasser' begaf ik me
op een iets te laat tijdstip naat de keuken van
Willem, waar ik een uurtje de scepter mocht
an'taaier.. Aldaar aangekomen, trof ik alles in vol
bedrijf, Met rnoeite vond ik ee n plaatsje aan een
lege wasbak die niet gebruikt kon worden, omdat
de stop ontbrak.

Jelle, die de wasbak 'met stop' had veroverd,
vertrouwde me toe dat hij niet wist wie de
hoofdvaatwasser was, maar dat hij alvast was
begonnen. Zachties deelde ik hem mee, dar
die persoon naast hem stond, maar dat dit best
geheim mocht blijven. Alilus geschiedde. Het
liep op rolleties. ..

O nders tebove n van mijn wijsheid, woegJelle ofik
geen stukje in de Lotusvijver wilde schrijven over
het Achtvoudige Pad. Dat zijn acht 'waarheden'
die samen 'het pad' vormen, 'het pad dat je uit je
lijden verlost', wat me een beetje doet denken aan
'de weg naar Golgothri.
Mijn ijdelheid gestreeld, zei 1k ja.Weer terug in
mijn 'habitat', waar alles vanz.elf overwaait, vergat
ik miin belofte, maar Jelle niet dus... Vandaar dit
stukje, met de titel:

Het paard ztan de schillenboer

In mijn jonge jaren woonde in Boskoop een
boer die zijn koeien voerde met schillen, die hij
ophaalde in het dorp, met paard en wagen. I)e
jongens die in de buurt woonden brachten de
schillen zelf de boer woog ze met de rnster en
betaalde vervolgens een paar centen per kilo. Ik
deed er meestal wat stenen bij,wat wel wat herrie
maakte als hij de zak leeggooide in de trog. Toch
betaalde hij met een stalen gezicht.

De boer had vijftien kinderen plus een wouw
cn riep elke ochtencl uit het raam: 'Wie is hier
de baasl', wachtte een minuut en schreeuwde:
'Ik!'. Wachtte weer een minuut en riep: 'L,aat je
niet voor de gek houden!'En brulde dan:'Nee!'
Waarna het dakraam weer werd gesloten.
Hij was gek op paarden, Bless hnd hij gekocht op
de veemarkt, waar hij altijd een borreltje dronk

1.6

voor het tot ztken kwam. 'Dit paard kent het
klappen van de zweep' , zei de verkoper, maar laat
hem vooral niet merken datje van paarden houdt,
want dan maakt hij de kachel met je aan.

Freek

Dus elke ochtend, dag in dag uit, klapte de zweep
en zntte Bless zich in beweging. 'Iotdat, op een
dag, de boer zich ophing aan ztjn eigen zweep
omdat hij zichzelf niet kon vergeven dat hij Bless
zo rot behandelde. Bless, die zielsveel van zijn
baas hield, was niet meer in beweging te krijgen.

De kist op de schillenkar, Bless ervoor, de aveep
knalde, hopeloos. De jongste zoon die altijd voor
Bless zorgde en do1 op hem was, hield vervolgens
een winterpeen voor z,ijn neus, die Bless
lekker opat, waarna ze wolijk naar het kerkhof
vertrokken.

FreeA Keizer





Dn SrnppENwoLF
De weg naar de ware mens, de weg naar de
onsterfelijken kan Harry weiiswaar goed
vermoeden, hij gaat hem ook hier en daar, een
klein aarzelend stukje op en betaalt dat met
avaar lijden, met smartelijke vereenzaming.
Maar de hoogste pretentie, die echte, door de
geest gezochte menswording te aanvaarden
en na te strever, de enige smalle weg naar de
onsterfelijkheid te gaan, daarvoor schrikt hil toch
in het diepst van zijn ziel terug.

Hij voelt heelgoed: datleidtnaar nog groter lijden,
naar veroorileling, naar het allerlaatste, misschien
wel naar het schavot,- en hoewel tenslotte deze
weg naar de onsterfelijkheid aanlokkelijk is, is hii
toch niet bereid al deze smrrt te ondergaan, al
deze doden te sterven.
Ofschoon hem het doel der menswording meer
bewust is dan de burgers, sluit hij toch zijn ogen en
wil hij niet weten dat het wanhopige vasthouden
aan het Ik, het wanhopige niet-willen-sterven de
zekerste weg is naar de eeuwige dood, terwiil het
kunnen sterven, het afiverpen van de maskers,
eeuwige toewijding aan het Ik, regelrecht naar de
onsterfelij khe i d leidt.

Toch heeft onze steppenwolf tenminste het
dualisme van Faust in zich ontdekt, hij is te weten
gekomeu dat de eenheid r."an zijn leven niet de
eenheid insluit van zljn ziel, maar dat hij io het
gunstigste geval slechts op weg is naar de lange
boetetocht, naar het ideaal van deze harmonie is
oPgenomen.

Hij zou 6f de wolf in zich willen overwinnen en
geheel mens worden 6f van de mens afzien en
tenminste als wolf een enkelvoudig, onverscheurd
leven leiden.
Vermoedelijk heeft hij nooir een werke$ke
wolf nauwkeurig gadegeslagen, hij zou dan
misschien hebben gezien dat ook de dieren geen
enkelvoudige ziel hebben, dat ook bij hen achter
de mooiste strakke vorm van het lichaam een
veelvoud van strevingen en verlangens woont, dat
ook de wolf afgronden in zich bergt, dat ook de
wolf lijdt.

Nee, met het 'terug naar de natuur!' bevindt de
mens zich op een steeds smartclijker en hopelozer
dwaalweg. Harry kan nooit weer helemaal wolf
worden, en kon hij het, dan zou hij zien dat ook
de wolf weer niets eenvoudigs en simpels is, maar
reeds iets zeer veelvoudigs en gecompliceerds.
Ook de wolf heeft twee en meer dan twee zielen
in zijn wolfsborst, en wie een wolf begeert te z4n,
lijdt aan dezelfde vergeetachtigheid als de man
met het liecl: 'O zaltg, een kind nog te zijnt 'De
sympathieke maar sentimentele man, die het lied
van het zalige kind irngt, zou eveneels naar de
nafuur, rlaar de onschuld, naar het begin terug
willen en is vergeten dat de kinderen geenszins
gelukkig i4n, dat zij veel conflicten hebben, dat
zij lijden aan dualismen, en alleriei soorten pijn.
trug leidt helemaal geen weg, niet naar de wo$
niet naar het kind.

Pauline Hunfeld

Uit: De Steppenwolf / Herman Hesse, vertaling P.

Grashoff, Amsterdam, de Bez\ge Blj, 7977
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Het werk van tlermann Hesse heeft veel

generaties beinvloed, zo ook in de jaren zestig en

zeventig van de vorige eeuw. Bij de hoofdrolspelers

vl:rt z1n meeste romans staat de zoektocht naar

zichzel{, de hang na'ar sublimatie en spiriruaiiteit
centraal. A1 in zijn jeugd bestudeerde Flesse het

boeddhisme. Een afspiegeling d:rarvan is terug te

vinden in zrjnla;tere benk Siddharta.

Het volgende fragment komt uit Steppenwolf.

Na een zwarte tocht door zijn bestaan begint

l{arry Haller, de hoofdfiguur, daarin uiteindelijk
aan een nieuw leven, vanuit het besef dat er een

hogere wereld mr:let zijn. Ik voel me vaak met

hem verwant. Zeker omdat ook ik sosrs aarzel

om er helemaal voor te gaan en voel dat dit dan

ten koste gaat van de juiste meditatie. Ik zit als

het ware met de rem erop. 'lerwijl ik toch weet

dat de weg terug geen alternatief is. Met die waag

worstelt Haller ook in &t citaae geen steppenwolf

meer zijn, liever verlicht. Maar als hij ziet wat hij

daar allemaal voor moet doen en opgeveo, waagt

hij zich af of het misschien ook'een beetje'kan.

Herman Hesse

SeTvTsAvARIATIES

Nirvana
Het artikel 'Een kijkje in het paradijs' uit
de Kerstspecial 'De dood van dichtbij'
van het Volkkrant Magazine ging over

het hiernamaals in diverse religies. Een

bisschop, een rabbijn etl een islamitische

theoloog waren aan het woord. Ook Lama

Karta, leraar Tibetaans boeddhisme bij
het Naropa Instituut in Cadzand' In het

boeddhisme kennen wij 'een heel scala aan

verlichte velden of paradijzen. Het kan

gebeuren datje van het ene naar het andere

veld gaat.' Het verblijf in een paradijs is voor

boeddhisten dus g66n eindstation, zoais bij
christenen, joden en moslims maal een van

de vele tussenstations. De voleinding voor

boeddhisten is het nirvana, vervolgt Lama

Karta.'Het nirvana is puur een beschrijving

van een mentale toestand. I)e geest is op

dat ogenblik totaal verlicht, er is geen spoor

meer van negativiteit en alle kwaliteiten van

het menselijk wezen zlln tot in de perfectie

ontplooid.'

Tibet*anse monniken transcenderen niet
Bij voldoende belangsteliing kunnen

leerlingen in de onderbouw van de openbare

scholengemeenschap de Rietlanden in
Lelystad vanaf komend schooljaar het

keuzevak Transcendente Meditatie kiezen.

Z\ gzzn dan twee tot drie keer per week

onder begeleiding mediteren volgens de

methode van Maharishi Mahesh %gi (de

goeroe van de Beatles).

t9



De Dao vAN Peur McCeRTNEy

lhe long and utindingraai,
'Ihat leads to your doo4 uill ner.ter

disappear

f' e see.n thatroad before,

It alua1s leads me here, lead me to lour
door

The uil,l and usinly night,
That the rain, washed ar.tsuy,

Has left apool qttears, ryingfor tlte day
Why leaue me standing here,

Let rne know the utay
Man.y times I'ae been alone, and many
timet I've tied
,lny ttay yau'll neaer know, the many
ttay I'ae tried
But still they lead me back, to the long
zt-tinding road
You left me standing here, a long long
Time aga

Don't leaae me usaiting here, lead me to
your door

1')

But still tbel lead me batL, to the long
uinding road
You left mt standing here, a long long
time aga

Don't keep me uaiting here, lead me to
your door
Yeah, yeah, yea/s, yeah

Volgens sommigen bestaat de Long and
tr4/inding Road van Paul McCartney's
gelijknamige'ballad' (opgenomen januari
1969) werkelijk. Het zou namelijk de 8842
zijn,die 50 kiiometerlange bochtigeweglangs
de oostkust van Kintyre naar Campbeltown
in Schotland, vlakbij McCartney's boerderij.
Maar tijdens een interview in 1994 zegt hi:
'It's rather a sad song.I like writing sad songs,
it's a good bag to ger into because you can
actually acknowledge some deeper feelings
of your own and put them in it. (...) it saves

having to EIo to a psychiatrist, It's a sad song
because it's all about the unattainable; the
door you never quite reach. This is the road
you never get to the end of.'
Dat McCartney zich op zln zachtst gezegd
niet erg happy voelde toen hij het lied
schreef, ligt er duimendik bovenop. Getuige
het beeld van de natuur dat hij schetst. Het
weer is nogal guur: wind en regen. Schilders,
dichters en andere getergde zielen gebruiken
deze stijlfiguur, dit clich6, al eeuwen. In
de optiek van getormenteerde geesten en
notoire rijmelaars zijn regen en tranen d6n
pot nat. Ligt de bron van het McCartney's
verdriet misschien in de groeiende spanning
tussen de Beatles onderling in de periode dat
het lied geschreven werd? Of...

'Grijsaard-kind' Laozi, de legendarische
Chinese wijze, heeft het in de Daodejing niet
zotnaar over een well, maar over de M/eg: Daa.



'Stel dat ik de wijsheid had/ van de weg van

Dao/ dan zou ik alleen maar bang ztjnl om af
te dwalen. De weg van Dao is recht eo effen,/

maar de me nsen houden van ziiwegen.'

The Long and Winding Road: een lied over

een weg.Je kunt er gif op innemen dat er een

zen-boodschap achter schuilgaat!

Dui&ng
De zanget is de cirkelgang van leven en dood

mce. Hii voelt zich eerrz;aam, is teleurgesteld

in zichzel{, verdrietig, misschien zelfs

opstandig en weent. Hij kent de weg maar aI

te goed en rveet dat die lang en vol bochten

is. Tegelijkertijd ueet hij dat, hoewel lang en

bochtig, de weg een belotie in petto heeft' Hij
leidt namelijk altijd naar de deur. Ten slotte

latt de za*ger zijn trots varen en roept de hulp

van de Boeddha in, misschien de Bodhisattva

van Mededogen.'Laat mij hier niet wachten

en leid me naar uw deur (= de'Gateless Ga*'
ofteuel Wrltuhting). Ja, ja, ja, ja.'

Kees Moerbeeh
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