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Kees vao de Bunt

Dana Echo wordtZenedlo
Iedere maand verschijnt Zerrccho,
de elektronische nieuwsbrief van de

Dana Sangha in Vlaanderen. Veel

informatie over bijeenkomsten en

sesshins, en soms een verslag. Gratis!

Ga naar in/b@ dan a s angha. b e.

City&StyleMrgruioe
In het maart-apriJ nummer van

deze glosslt voor jongeren staat een

artikel genaamd 'Zengevirrg' met
de ondertitel 'Come on, Boeddha,

light my fue...' Angelique Heil
behandeltin negen rijk geillus treerde
bladzijdjes de vergiften en

tegengiften van deze tijd onder het
motto:'Live, realize and enjoy'. Het
moderne haasten en stressen vfaagt
om stijlvolle genezing. Veel boeken,

websites en gelegenheden worden
genoemd. Tussenkoppen: Boeddha

ziet sterretjes (Orlando Bloom,
Richard Gere, Gwyneth Paltrow),
Buddha to Buddha sieradenontwerp,
zenboeddhisme, Tai Chi, Reiki en

Shiatsu. Voor wie het nog niet wist:

zen is hip!

Zen in de Pyrenee€n
In de Alta Garroo<a (Cataloni€),

een beschermd natuurgebied in
de Spaanse Pyreneeen ligt op vier
kilometer van Beget en circa vijftig
kilometer ten westen van Frgueres

het landgoed Les Gavaores. Les

Gavab<es is een plek in opbouw. Leo
de Wolf en Corrie Koppedraijer
(uit Amsterdam) wonen en

daar sinds het voorjaar v

PKN start meditatiewerkgroep
De Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) heeft een werkgroep
meditatie opgericht, omdat er onder

predikanten en kerkelijk werkers

een groeiende belangstelling
bestaat voor meditatie. De
intensieve meditatietraining
bestaat uit een weekeind in het
Augustinessenklooster in Maarssen

en zwen middagen en twee

temgkomdagen op Theologisch

Seminarium Hydepark. In het
weekeind tijdens de cursus van vorig
jaar laegen de cursisten inzicht in de

plek van meditatie in de christelijke
traditie en leerden ze de eerste

meditatietechnieken. Vervolgens

kregen ze elke keer een opdracht mee

en werd in de volgende bijeenkomst
gesproken de ervaringen met de

opdracht. Themat die aan de orde

lova.men waren onder meer 'belang

van de aandacht','biddend lezen van

de Bijbel' en 'contemplatief gebed''

Ook oefenden de cursisten zich in
het geven van meditatie.

(Friesch Dagblad,23 april 2006)

Thema herfstnummer
FIet thema van het herfstnummer
is 'Fok jou'. Vinden je partner,

of je kinderen dat 'niksen op een

kussentje'ook zo vreemd? Ben je in
hun ogen een echte bodhisattva, of
een'zvuijgende zitter in de woestijri?

je deze reactie? Weet je
vraag je partner, je kinderen,
van je wienden of zelfs je

wat ze van je Rieuu'e

nou 66n

iedereen ervaring

Het plan is een

Deadline 1



RnpacrroNEEL

Toch altijd weer spannend! Waarmee werden we deze keer verrast? Met jullie bijdrage aan

onze meningspeiling Vier Dringende Vragen var de vorige Lotuwijver. En jullie kopij voor

dit nummer!

Van de ongeveer 130 abonnees stuurden er 25 het inlegvel naar ons retour. Wij zijn in
onze nopjes met de oogst 14 h,voots, L0 toegezegde loroots, 9 vragen aan Tenkel Roshi,

8 toegezegde vragen. Er zijn 15 andere onderwerpen genoemd dan ons meerkeuzemenu

van reis- en zitervaringen, ontwikkelingen in zen en praktische tips. Ongeveer 10 mensen

willen wel iets schrijven, vooral zit- en reiservaringen, en er waren 6 aardige opmerkingen

over de Lotusvijver.

Blij zijn we ook met de kopij voor deze themaloze Lotuwijver. Veel verslagen deze keer'

Ze gaan over wandelingen en verre reizen, boeken en over ontmoetingen met voormalig

kamikazepiloot Harada Tangen Roshi, de Dalai Lama en Thich Nhat Hanh. En niet te

vergeten humor en andere wijsheid.

De vakantie komt eraan. Hoe eenvoudig is het om verlicht te worden, starend naar een muur

of verkrampend in de vrieskou van een gfot? En hoe eenvoudig in een file op de Autobahn,

of in e en lekkende tentl Waar we ook zijn, we nemen altijd onszelf en de Boeddha mee op

deWeg!

Ons thema voor de volgende keer, Fokjou,sluit mooi aan bij deze overpeinzingen. Bevraag

je partner, je kinderen, en laat ze, beter nog, zelf schrijven over hun ervaringen met jouw

'zitteri. Maar je hoeft je natuurlijk niet aan ons te storen, zolang we je kopij in onze 'in-box'
zierr.

'FIet leven heeft geen zin,
dus maak er wat van'



Op wEG NAAR Los Anco's
Richard Lichtendahl liep in 2002 en 2003 met
zijn wouw Josephine naar Santiago. Josephine
wilde laten zien, dat er ook andere manieren dan
zen bestaan om spirituele gevoelens te ervaren.
Richaril vond het juist een unieke gelegenheid
om zen en christendom te integreren- Beiden
kw'rmen aan hun trekken tijdens deze tochten.
Richard hoopt zijn belevenissen te publiceren
in Met Boeddha o? aDeg naar Santiago. }Iet
manuscript is inmiddels gereed.

Crucero op weg naar 'Hospital de Orbigo .

Het beloofde vandaag, wijdag 31 mei 2002,
weer een warme dag te worden, want om 8 uur
's ochtends was het a722 gttden Celsius. Na een

flink ontbijt in eer, panaderia om de hoek van
het hotel, gingen wij omstreeks 8.30 uur op weg.
De avond ervoor hadden we al afgerekend. Wij
waren dus wij om te vertrekken wanneer het ons
uitkwam. De totale afstand die wij vandaag naar
de volgende plaats zouden afeggen bedroeg 21
kilometer. Volgens het ANWB boekje was het
plaatsje de moeite van het ovemachten waard.
Zo te zren op de kaart, waren wij nog steeds in de
pmvincie Navarra-
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Voor het eerst tijderc onze wa,rideltocht bleek
de route een beetje saai, 's ochtends minder
dan 's middags. Omstreeks 12 uur kwamen wij
langs Villamayor de Monjardin. Dit dorpje ligt
halverwege een kegelvormige be{g, die a1 vanaf
mijlen in de omgeving zichtbaar is. Bovenop de

top staat de ruine van een kasteel. We hadden
gelezen dat er in Villamayor een pelgrimshefberg
van de Oasis Tiails Foundation uit Doorn is,
maar gezien de afstand was het niet handig om
er te overnachten. De rest van de wandeling
ging over lange brede grindpaden over de meso

(hoogvlakte).

Het eentonige landschap en de cadans van de

stappen zorgden ervoor dat ik in een meditatieve
sfeer terecht kwam, het deed me denken aan

zenmeditatie. Ik voelde me een met de weg, de

omgeving en mezelf. Het is net of mijn lichaam
zich in alle richtingen uitbreidde en je geen
centrum meer had: geen IK. Er is alleen maar
lopen, lopenl Ik kreeg het gevoel dat ik eindeloos
kon doorstappen. Tijd had geen betekenis meer.

Maezumi Roshi heeft hierover in zijn boek

Je leven uaarderen (Rotterdam, Asoka, 2005)
gezegd:, 'Dit leven bestuderen en het zelf
vergeten is waarlijk de Weg zijn. De Weg is niet
een pad of een richting. De Weg is alles. Elk
van ons is de Weg. Op elk moment wordt alles

tezamen bevrijd e n manifesteert het zich als

geheel. Het is niet je eigen activiteit, - want in
ztzen is dit jij verdwenen- maar de activiteit van

alle boeddha's. Alle fenomenen van het gehele

universum vallen samen met je eigen activiteit'
Bij het lezen hiervan moest ik denken aan de

uitspraakvanJezus:'Ik ben deWeg, de Waarheid
en het Leven.'In beide gevallen gaat het om het
begrip Weg, niet letterlijke bedoeld. Maar ik vind
ook dat bepaalde wegen en een bepaalde manier
van wandelen je bewust kunnen maken van je
'Levensweg' of Weg. Als synoniem voor je 'ware

bestemming' of 'oorspronkelijke aard'. Zo heb lk
het in ieder geval ervaren en heeft het v.oor mij
betekenis gekregen.



bijkomen.'Toen
zagen we, dat

in het bosje aankwarnen
er niet de enigen war

Ineens werd ik uit deze'ffance-ervaring'losgerukt
door de opmerking van Josephine. 'Wat is het
warm, ik zie daar een bosje waar wij even kunnen

de vonge dag en moesten veel drinken. We

hadden ieder ongeveer d€n liter water en een

paar limonadeflesje zonder prik meegenomen.

Gelukkig maar, want wij kwamen die dag geen

enkele waterpomp tegen. Naast de extra flesjes

hadden wij ook yoghurt, appels en snoepjes

meegeflomen. Wel een extra last, maar gelukkig
wordtje last in de loop van de dagwel steeds lichter'

Tben ik ernaar woeg vertelde Josephine dat

ze voor het eerst op de vlakke stu&ken iets als

'eenheid met het lopen had ervaren. Ze vond dat
een beetje moeilijk uit te leggen, net zoiets als

'eenheid met de natuur'. Ik dacht aan een soort
natuurlijke meditatieve staat, als gevolg van de

cadans van het lopen. Het lag voor de hand dat
juist de saaiere stukken zich daarvoor bij uitstek
leenden. In andere streken, werden wij geboeid

door de omgeving of in beslag genomen door een

zrrraar klim- of daaltraject. 'Ik vind het niet iets

om verder over uit te weiden,'zeiJosephine,'want
daardoor maak je de ervaring tot iets banaals en

gewoons.' Daar kon ik het dan weer even mee

doen. Je eigen vrouw als goeroe! Wat wil je nog

meer? Ik trok mijn 'sombrero' wat dieper over

mijn hoofd.

Richard Lichtendahl

w{
wij

grenspaal van de Camino bij Galicid

en, Drie rugzakken en bijbehorende pelgrirns,

die ook al lagen uit te pufen onder de bladeren.

Deze dag transpireerden wij flin( net als



JerervsE LESSEN rN LEVEN

Onze reis naar Japan is alweer een half jaar
geleden. Dc tocht met zenwienden in een
autobus kris lrras door het Japanse landschap
naar beroemde, stokoude zenkloosters was
buitengewoon intercssant. Met som-rrrige

reisgenoten had ik tijdens ile meditatiejaren
nog nooit 66n woord gewisselil. Ik heb ze nu
beter leren kennen, Een goed overzicht van
deze reis is gegwen door Jelle en Robert in de
Lotuwijver (winter 2005).

Nadat de anderen vertrokken waren, heb ik mijn
reis alleen voortgezet, om tebeginnen in Kirigaya-
ji, een tempel in het hart van Tokio. In een razend
tempo nam de abt Hojosan Roshi mij en de

twee andere achtergebleven reizigers, Robert en

Martin, mee in het nachdeven van deze immens
grote stad. Maar ook om vijf uur 's ochtends
naar de visafslag, naar intieme verrassende

restaurantjes, en naar prachtige parken en musea.

We hebben in Roshi's tempel geassisteerd bij
een begrafenis. Het waren en zltjn zeer dierbare
momenten. Echter, het kleine en armelijke, zeer

eenvoudige klooster in het kustplaatsje Obama
aan de Stille Oceaan, kreeg door de sesshin die
ik er meemaakte een blijvende betekenis. In deze

koude, doodstille en lange dagen, opende zich de

ziel van het Japanse kloosterleven.

Voor mijn vertrek naar Japan las ik een artikel
over de meer dan tachtigiarige Harada Tangen
Roshi. Geboeid geraakt door verhalen over zijn
leven en het klooster vroeg ik Hojosan Roshi of
een afspraak noodzakelijk was. 'Isnt necessary,

go!'was het antwoord, en onvoorbereid ging ik
oP weg.

Harada Tangen Roshi werd in de Tiveede
Wereldoorlog opgeleid tot kamikazepiloot en was

daardoor bereid te sterven voor zijn vaderland.
Precies 66n dag voor zijn vlucht capituieerde

Japan. Hij verloor zijn levensdoel en raakte
onrredderd. Na veel zoeken en omzrrervingen
ontmoette hij een zenmeester en werd monnik.
Sinds zijn transmissie geeft hij in een zeer
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eenvoudig, koud en vochtig klooster, genaamd
Bokkuko-ji, trainingen aan monniken en leken.
Hij is beroemd om z'n eenvoud, directheid en

compassie. Dat wilde ik zien, voelen en vooral
ondergaan.

uitzicht vanuit de tempel op de tuin

Aankomst
De tempel metzijn indrukwekkendebegraafplaats
is een klein eenvoudig doorleefd gebouw, te
midden van tuinen met smriken en bomen uit
de omgeving. Hrj ligt aa-n de gure noordkant van

de berg. In deze zonloze omgeving met zijn oude
bomen, zorglrrldig ondersteund door palen, ligt
een dikke moslaag waarop varens groeien. In de

ochtend glinstoren de bladeren en vallen dmppels

als pareltjes van de takken.

Een taxichauffeur bij het station reageert oP

mijn vraag begrijpend, 'Bokkuko-ji?'Maar als ik
probeer uit te leggen eerst even de zee te willen

zien alvorens naar het klooster te gaa& strandt de

vraag rn verwarflng.
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Toch maar eerst naar het klooster. Na enkele

minuten klimmen komt de brede eeuwenoude

stenen trap en de poort te voorschijn. De
zenverhalen waarin de wanhopig zoekende

leerling uiteiadelijk besluit de confrontatie met
een meester te zoeken, krijgen nu een betekenis.

Ik kijk door de poort naar binnen: mensen lopen

af en aan, ze hebben het druk. Geen aandacht

voor die lange buitenlandse met haar blauwe

koffertje.

Een oudere, kleine Japanse, ziet me staan en wijst
naar de stapel foutons, dikke gewatteerde dekens

te gebruiken als matras. In een muf stinkend
kamertje waarin de lichaamsgeur van een vorige
generatie slapers nog aarwezig is, vind ik na veel

zoeken in een stapel de meest geschikte deken.

Achter de papieren schuifdeur tegenover de

slecht sluitende buitendeuren is mijn slaapplaats.

Tien overnachtingen ... hier?

theeceremonie in Bokkuku-ji tijdens de mcditatie

Het peertje geeft weinig licht, waardoor lezen is

uitgesloten. Ook hier de muffe geur. Kakkerlakken
zijn niet ondenkbaar. Ik leg het matras zo dicht
mogelijk bij de schuifdeur. Achteraf gezien een

goede keuze, want in het weekend komen er vier

dames bij efl wordt ons slaapvertrek klein en

benauwd. In deze donkere ruimte zijn de kou en

het vocht van de ochtend allesoverheersend. Het
herinnert me aan mijn ouderlijk 'thuis', waar de

koude wind in de gesloten schuren altijd voelbaar

was.

Begin
3.00 uur in de ochtend. Een monnik rent luid
bellend door de gang. Snel daarna scheurt een

zware stem de stilte van de nacht open met het

stretch-ritme: 'Ie-tsjie, nie, san ...'Het dorp is in

diepe slaap als wij zruijgend de oeroude stenen

trap afrennen voor een rondje hardlopen. Het
ene striatje in, het andere straatje uit en ze lijken

allernaal eendet De mannen rennen hard, t6 hard.

Ik raak achterop, ben de weg kwijt en probeer

een doorsteek naar het klooster te maken. Fout,

verdwaald. Om de hoek verschijnt een renner. ..

gelukkig maar,. . er achteraan.

Op het meditatie kussen komt de vraag naar voren

waar die paniekerige houding tijdens het rennen

voor nodig was. Waar is mijn zelfvertrouwen? Er
zijn drie meditatieperiodes van elk 40 minuten.. .

en dat is lang. In de hoek waar ik zit, naast een

jonge Finse vrn 26, is het mogelijk de benen,

verscholen onder een deken, onopgemerkt te
bewegen.

De volgende ochtenden ben ik wakker nog voor

de bel luidt, op de mat nog voordat de Zweed,

schreeuwt en loop het geplande rcndje. Zing

Japanse soetra's, eet misosoeP en vis voor het

ontbiit, hark het pad in samu en draag genoeg

kleding in de meditatieruimte om warm te blijven.

De beginfase is voorbij. Tijd om eens goed rond

te kijken wat er nu eigenlijk zo fascinerend is aan

het kloosterleven. Is het gebrek aan luxe prettiS
de discipline, het samenzijn of de tempel? Ikweet
het niet.

De eerste twee dagen gebeurt er schijnbaar niets.

De sesshin is nog niet begonnen. De monniken

en de bezoekers zitten, op hun eigen houtje,

doodstil in de meditatieruimte in afwachting

op de officiele entreeceremonie. De spanning is

voelbaar, wat staat er te gebeurenl Weer roePt de

sfeer in de zendo een herinneting op aan mijn
ouderlijk huis met z'n sta,llen en paarden: de
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Belgische knollen die 'stal ruiken', na een zware
dag werken en eindelijk verlost worden van
hun nrig. De monniken verlangen ernaar om te
mediteren, terug te keren naar zichzelf en hun
innerlijk huis.

jong gezin op byzoek bij Harada Tangen Roshi

De korte entreeceremonie verloopt perfect en is
prachtig om te zien. Zoekend in het soeraboek
kijk ik naar de monnik naast me. Met een groezelig
vingertje slaat hij de bladzij om en wijst waar we
zijn...'na mu butsu gu.....'De gezangen ztjn
prachtig, zwartlbruin van kleur en meeslepend.

De geschoren koppen geven weinig persoonlijke
informatie. Zouden zich onder de zwarte habijten
nog meer buitenlanders schuilhoudeni Het
'echte'zitten is begonnen. In de namiddag schijnt
een zwak zonnetje in de zendo. Een geluksgevoel
overstijgt het ongemak, dat zeker de eerste dagen
vaak bij het zitten hoort.

Bezoek aan dc meest€r
Ikweet het niet, de dagen in de meditatie gaan z6
snel voorbij, misschien was het de vierde dag dat
de nieuwkomers toegang kregen tot de Meester.
Dat gaat als volgt: heel in de verte klinkt een bel.
In de zendo ontstaat er achter je rug een enorm
Iawaai. Omkijken mag niet, maar je doet het
toch. Een ware wedloop ontstaat om als eerste
bij de Meester te zqn. Ik erachteraan. In een

rij van ten minste twintig voor mrj, ligt op een

houten kale vloer een kussentje. De bel gaat, een

monnik rent weg en verdwijnt achter het 'altaai.
Een onverstaanbare hartverscheurende schreeuw
...e11 even later passeert de monnik, rustig en
beheerst.
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Hij zit iets hoger, er is geen kussen - Zittend, op

mijn kniedn kijk ik in het gezicht van de Meester:
het open gelaat van een oeroude baby. Ik plons
bij hem binnen als in een warm bad: een bad van

compassie. Ik waag hem waarom in de Japanse
traditie de voorouders zo nadrukkelijk worden
vereerd. HU kijkt oplettend en zegt 'Go on!'

EIke dag kom ik bij hem terug. In deze korte
en voor mij begrijpelijke gesprekken wordt
gaandeweg iets immens duidelijk Ik raak diep
doordrongen van het besefdat ik in dit lwen de

drager ben van de genen van mijn ouders, groot-
en betovergrootouders en hun ouders. Ik ben

de evolutie. Wat een verantwoordelijkheid! Dit
inzicht verwart me: wat, wie, waar is mijn 'ili?
Vanzelfsprekend weet iedff mens dat tttj/il de

genen doorgeeft aan de volgende generatie, maar

het eigen maken van het idee is andere koek en

heeft verstrekkende gevolgen. Het is boeiend,
zeer boeiend. -.1

He t diepe respect voor de leermeesters die ik
ontmoet groeit en groeit.

Rrta Hofland
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CoupassrE ALS oPVoEDENDE TIK
ZlNschrift 2 gaat over compassie, en kort
geleden verscheen ook een Ankertje over
ziekte, pijn en de invloed van dc geest, Zo op
het oog lijken beide boeken niets met elkaar te
maken, maar dat is schijn. Beide gaan over de
wens naar zelfbewijding en de bevrij&ng van
alle levende wezens.

Er bestaan veel misverstanden rond het begrip
'compassie', signaleren Lenefte Schuijt en
Henk-Jan Hoefman in ZlNschrift 2 Passie

voor cornpassie. Compassie is een houding op
voet van gelijkwaardigheid, geen'medelijderi,
dat neerbuigend is. Integendeel compassie is

een eerlijke poging om een ander te begrijpen
en de eigen oordelen en vooroordelen opzij te
zetten. Er is juist respect voor het anders zijn
van de ander. Ook is het geen jezelf wegcijferen ,

stellen de auteurs. Immers, als je jezelf niet met
compassie kunt bejegenen, kun je obk geen
compassie voor een ander opbrengen. Het is ook
geen zondermeer vergoelijken van e.ndermans

gedrag, maar: 'een krachtige aanwezigheid die
werkelijk helpend is voor de ander, in welke vorm
dan ook... Compassie tonen is dus niet gelijk aan

het vermijden of wegnemen van pijn.'

Compassie heeft een harde en zachte kant. De
'zachte'kant van: mildheid, het opschorten van

oordelen, niet laten leiden door boosheid, de
ander het goede gunnen en fouten vergeven...
De 'harde'kant is: iemand de waarheid vertellen,
iemand wijzen op zijn fouten ofblinde vlekken. . .,

maar ook het stellen van grenzen of een halt
toeroepen. Beide, hard en zacht, kunnen heel
goed samengaan zoals bij: liefdevol confronteren
en teder een spiegel voorhouden.

Paramita's
'Karuna of compassie ontstaat op een natuurlijke
wijze,' schrijft onze hoofdstedelijke sensei Nico
Tydeman verderop in het ZlNschrift. Het lijden
van een ander raakt ons en we wensen dit lijden
op te hefen ofop zijn minst de ander te steunen.
"Maar als dit de natuurlijke, menselijke aanleg is,
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waarom is de wereld dan vol haat en geweld? De
oorzaak is het'ir' '-besef In het gunstigste geval is

het een overlevingsmechanisme waardoor mensen

zich kunnen handhaven en tot grootse prestaties

kunnen komen. De 'dark side'is dat het 'ik tot
een gevangenis verwordt en een bron van veel

ellende. Het onderscheidt en scheidt mensen van

elkaar, en mensen van andere levende wezens. De
remedie: 'Het ik moet zijn blik verruimen, voorbij
zijn egocentrische grenzen kijken.- In zijn essay

geeft Tydeman ook aan hoe wrj in ons dagelijks

leven compassie kunnen ontwikkelen. Hij
beschriift de zeven mogelijkheden: de paramia's.
Het zijn: geven (dana paramita), de beoefening
van ethisch verantwoord gedrag/voorschriften
(shila pararuita), de beoefening van geduld
(lsbanti paramira), het opwekhen van energie/ijver
(airya 4aramita), de beoefening van concentratie

en aandacht/meditatie (dlryana paramita), het
cultiveren van wijsheid/inzrcht/begrip Qrujna
?ara?ilita) en het herhaaldelijk hernieuwen van

de (bodhisattva)gelofte (liranidhana).

Angst
De Tibetaanse geneeskunst is gednt op het
boeddhisme. Kernidee is dat het isolement van

het'ik'angst en woede oproept, de noodzaak om

onszelf te beschermen, maar ook het verlangEn

naar eenheid en verbondenheid. 'Het geloof in
ons zelfbeeld, dus ons geloof in de illusie van

afgescheidenheid, veroorzaakt angst: levensangst

+
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en doodsangst,'aldus Erik Bruijn in Ziekte, Pijn
en de inuloed wan de geest. Om deze angsten te
beheersen en om het 'ik'te beschermen gebruiken
mensen drie strategieen, te weten: begeerte
(aantrekken), afkeer (afstoten) en ontkenning
(afsluiten). Omdat deze emoties onze ervaringen

en waarnemingen kleuren, en onze handelingen

beinvloeden, vergiftigen ze onze geest. Deze drie
strategieen, ook wel de ?rie vergiften' genoemd,

geven een gevoel van veiligheid, maar blokkeren

vaak onze weg naar wijheid en geluk.

Beuijiling
De Tibetaanse geneeskunst ziet in de drie
vergiften ook onbewust innerlijke of 'verre'

oorzaken van ziekte. Ze kunnen namelijk de

energiebalans in ons lichaam verstoren en

hierdoor ons immuunsysteem ondergraven.
Vaak worden psychische conflicten en emotionele

pijn onderdrukt en verdrongen, tot zij zich
manifesteren op lichamelijk niveau, als pijn
en symptomen van ziekte. Door deze signalen

te interpreteren, kunnen we achterhalen wat

de diepere achtergrond is en kunnen we deze

proberen op te lossen. Dit kan het proces van

genezing bevorderen, eldus de auteur. Maar
niet iedereen durft de onderdrukte gevoelens

onder ogen te zien, omdat ze bang zijn controle
te verliezen. 'Uit angst durven ze niet uit hun
nachtmerrie te ontwaken. Daardoor houden

ze hun lijden in stand.' Een bodhisattva kan

ze over de streep trekken. En omdat 'lijderi bij
het menselijk bestaan hoort, en gedeelde smart

halve smart is, kunnen wij mensen elkaar helpen

boeddha's te worden. Op bescheiden schaal

kunnen jij en ik ermee proefdraaien' te beginnen

met compassie voor onszelf en onze naasten.

Passie aaor eompassie/ H.- J .Hoefman, Rotterdam/
Vught, Asoka./ZIN, 2005

Ziekte, pijn en de inaloed wan de geettl E. Bruijn,
Deventer, Ankh Hermes, 2006

Kees Moerbeert

'Zzzei - Pauline Hunfeld



Ds PARAMrrds rN DE PRAKTTJK
Vnnslec vAN DE cuRSUS Hnr waax v,lN EEN BoDHI&drrv,4

Kennis opdoen wil ik altijd, maar dit onderwerp
spreekt me in het bijzonder aan.

Na rin jukai vraag ik me steeds af wat de jukai-
gelofte voor mij in de praktijkbetekent. Misschien
kunnen de zgn. paramitai me daarmee helpen.
Wat zijn paramita's? Wat ik er van begrijp zijn de

paramitat hulpmiddelen voor de bodhisattva om
haar (goede) werk te kunnen verrichten, dus daar
heb ik we1 wat aan.

Wat is een bodhisatwa? Iemand die de weg van
de Boeddha volgt en uit mededogen in de eerste

plaats anderen wil helpen om rot verlichting te
komen.

Zenleraar Gretha Aerts heeft in het Zen Centmm
Amsterdam een praktische cursus opgezet. Naast
alle mooie interessante stukjes die we te lezen
knjgen, spreken we af om elke week 66n van de

zes paramita's een hele week lang te oefenen en te
bekijken wat dan ons brengt. Leuk!

De eerste paramita is dana (geven).

Voor mij is het met geven belangrijk wat het
eindresultaat is. Ik ben doelgericht. Het komt
er op neer dat ik de hele week niet gegeven heb,

omdat ik niet zeker wist of het wel nuttig voor de
ander is. Maar geven kan je ook aan jezelf en het
gevolg daarvan is voor mij wat beter te overzien,
dus heb ik daar m'n aandacht op gericht. Bij het
bespreken van deze paramita een week later zegt
iemand (of ik heb dat zo vertaald), dat het enige
datje kan geven jezelfis. En dat is natuurlijk zo.
Dus eigenlijk geefje altijd.

De tweede paramita is rlila (discipline)
Ik word meteen opstandig; discipline klinkt voor
mij als jezelf dwingen om dingen te doen die je
eigenlijk niet wil. Toch zie ik ookwel dat discipline
zeer nuttig kan zijn en misschien heb ik wel meer
discipline dan ik zelfweet. Ik ga toch weer iedere
dag naar rrin werk: ik denk daar niet eens over
na. Dat is wel handig, daardoor krijg ik iedere
maand geld, waarmee ik dingen kan doen die ik
belangrijk en leuk vind. Bij het bespreken zegt
iemand dat er in het woord discipline het woord
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discipel zit, dat geeft er voor mij een heel andere

lading aan. Ik zie het dan meer als gedrevenheid
en dat klinkt voor mij minder dwingend.

Bodhisatwa Qran Yin

De derde paramita is ksanti (geduld)

Ik besluit dat als ik deze week ongeduld op voel
komen, ik nin adem (als in meditatie) zal volgen
en dat maakt me een stuk rustiger. Wat is geduld
nog meerl Gedut&g naar mensen luisteren
en er niet meteen overheen walsen. Ik doe m'n
best. Ik heb het idee dat ik niet zo ongeduldig
van aard ben. Een hoop mensen lijken een smk
ongeduldiger te z4n, da:r zal ik dan ook maar
geduldig mee proberen te zijn. Maar ik ken
ongeduld wel, vooral als ik mediteer. Ik heb
momenten dat ik bijna gek lijk te worden van het
stilzitten en nietsdoen. Maar als ik geduldig m'n
adem volg is het toch weer goed.

De vierde paramita is

toewijding)
Dit vind ik misschien wel

oirya (inzet, vut;r,,

de leukste paramita.
Het geeft een beetje power aan de beoefening. Ik
probeer dit '"uur te voelen bij alles wat ik doen.
Alles wat ik doe met toewijding te doen. Dat



valt niet mee. Het zou geweldig zijn a1s ik met
toewijding en inzet m'n huis kan opruimen en

schoonmaken. Dat is namelijk niet m'n grootste
hobby. Het lukt niet zo goed, misschien het ik
meer tijd no&g dan 66n week om dit te oefenen.

De vijftle paramita is dhyana (meditatie) en de

z.esde praj n a (wi isheid)
We nemen deze twee tegelijk omdat de cursus

nog maar 66n week duurt.
Me&tatie beoefenen komt voor mij op hetzelfrle
neer als geduld beoefenen, namelijk m'n adem
volgen. Prajna is weer een heel ander verhaal.
Hoe beoefen je wijsheid? We krijgen een stukje
te lezen over de paramita's waarin staat dat de

overige paramita's alleen rneer zinnig zijn met
wijsheid (prajna). Dan moet ik maar heel wijs
worden, zoveel mogdijk mediteren of zo.

Ik neem me voor om dit rondje van paramita's
vaker te maken. Het is leuk om aan 66n ervan
wat exffa aandacht te besteden. Misschien dat de

wijsheid me daarna ook we1 invalt.

Karin Kuipers

Poes

Onze poes is vegetarisch
Soms eet hij wel eens een klein diertje

Dat moet ie doen

Anders is tie niet compleet.

Ok Thijs (7 jnar)
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ZsN vAN Aztii rot ZurpHEN
Dick Verstegen, Vorm&Leegte-redacteur en
organisatieadviseur, oprichter van de Stichting
Zazen,sclteef 'tnde serie Wegyvijs Wetel&digies
een boek met pretenties. Het begint met een

algemene beschrijvingvan de kern (de smaak) en

de oorsprong van zen, Vervolgens beschrijft het
de (woege, middelbare en recente) geschiedenis
van zen en behanddt in hoofdstukVl uitgebreid
enkele opnra.ttingen en visies in zen- Hoofdstuk
VII en VIII handelen over praktische zaken als

sesshins, soetra's en senseis en de vorm van zen

in Nederland anno 2005.

Wat zoeht ikin ditboek?
Vooral een antwoord op de vraag die de

Lotuwijver zich tegenwoordig stelt. Welke
zengroeperingen ziin er in Nederlandl Wat zijn
hun overeenkomsten en verschillen? En wat
drijft hen ten diepstel Om maar meteen met
de deur in huis te vallen: Verstegen geeft veel
aanknopingspunten voor het antwoord, maar er

is nog werk aan de winkel. Op blz. 190-193 staat

bijvoorbeeld een lijst met de namen, adressen

en voortrekkers van 27 groeperingen, ingedeeld
naar bijvoorbeeld Japanse Soto/Rinzai','Chinese
Lin-chi ctui, Tao-znn, enzovoorts. Door het
hele boek heen vind je de historische en culturele
achtergronden van dsze stromingen. Maar in het
hoofdstuk over de vorn van zen in Nederland
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gaat het over zen&psychotlerapie, ?.en)

mystiek&christendom,enoverzen&management.
Interessante, maar algemene beschouwingen

met veel citaten, die weinig concrete verschillen

opleveren. Ook het eerder in de Lotuwijver (herfst

2003) besproken boek van Christa Anbeek, Zin
in zen,lield het bij een algemene inventarisatie.

Hoe gevoelig ook - Verstegen is terecht huiverig

voor het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld
'bompuzen' (ontspannings- en concentratiezen)

en religieuze zen -, ik blijf naast overeenkomsten

geinteresseerd in onderlinge verschillen. Ook bij
de beschrijving van de dagelijkse zitpraktijk'

Watwilhetboek?

Je moet een boek natuurlijk allereerst beoordelen

op zijn eigen doelstellingen. Welke zijn datl In het
voorwoord van Verstegens leraar Rients Ranzen

Ritskes staat dat het boek bedoeld is voor wie
zich een beeld wil vormen van de betekenis en

reikwijdte van het zenboeddhisme in Nederland.
In de inleiding is sprake van een momentoPname

in de intrigerende zenontwikkeling in de we sterse

wereld, toegespitst op de stand van zaken in
Nederland. Ik vind dat de schrijver in beide

doelstellingen aardig geslaagd is.

Wat vond ik in dit boek?
In de eerste hoofclstukken veel gefilosofeer over

de kern van zen. De Weg, de Bron, het naamloos

Mysterie, het overstijgen van de dualiteit, Alles
is Een: wat moet je daarmee? Maar het komt
goed, zeker in hoofdstuk VI. Dat is een leerzame

verhandeling over de betekenis van de harsoetra,
bodhisattva zijn, Boeddha zijn, verlichting
de verhouding leraar-leerling, fundamenteel

lijden, overgave, en nog meer. Het hoofdstuk
documenteert verschillen in visie op bijvoorbeeld
verlichting en de verhouding leraar-leeding, en

bevat daarnaast bevlogen uiteenzettingen, Een
ciaat (blz. 111):

"In zen zrl je uiteindelijk achter de borstwering van
je ogenschijnlijke conceptuele zekerheden vandaan

moeten om de branding van het onbekende in te

lopen. Ontdaan van beelden, oordelen en concePten.



Dat is alles waarop de beoefening gericht is. Dic
'branding van het onbekende'is je eigen bestaan

dat pcr definitie elk moment onvoorspelbaar,
oncontroleerbaar en vergankelijk is. Met hart en

ziel, aandachtig, open, maar ook met je bloedeigen
keuzeu, daden en emoties opgaan in de golfslag van
die veranderlijkheid. Daar gaat het om. Alleen zo

kan die afgescheidenheid worden omsloten door
eenheid. Alleen zo k:rijgt verlichting vormloos
gestalte, zonder er als individu al te zeer bij stil te

staan."

In dit hoofdstuk worden zaken duidelijk, die
in de eerste hooftlstukken verborgen bleven in
algemene formuleringen. Ik noem de ro1 van het
ego en het'zelf', toch niet onbelangrijk bij 'het
overstijgen van de dualiteit'.

Flistorische overzichten
Verdervond ik in dit boek interessante historische
overzichten. Hoe het boeddhisme zich India over
Azid verspreidde, met korte schetsen per land.
De continuiteit van de stromingen cH an/ zen in
China en Japan, vooral die uitmondend in Soto
en Rinzai. De ontwikkelin g var. zen in Japan en
in Nederland.
Soms gaat Verstegen wat al te snel door de
geschiedenis heen, bijvoorbeeld als hij in
hoofdstuk V de voor zen vruchtbare naoorlogse
maatschappelijke ontwikkelingen in de lage

landen schetst. 'Uit Frankrijk, met name uit
Patijs, golfcle het existentialisme de grenzen over.'
'De Beatles bleven niet achter.'Maar het is waar:
'Ergens in dit culturele klimaat komen oosterse

godsdiensten, fllosofie en wetenschap in beeld.'

Wat vond ik niet in dit boeki
TEn eerste miste ik afzonderlijke beschouwingen
over de onderwelpen 'zen en ethier' ' en 'zen en

politieli, beide op de agenda gezet door Brian
Victoria. Deze schrijver wordt wel behandeld,
maar alleen als onthuller var, z\yrte bladziiden
uit de Japanse zengeschiedenis. Toch is een van
de hooftlrolspelers in diens boeken, Yasutani
Roshi, bepalend geweest voor de receptie van zen
in het Westen. Victoria stelt klemmende vragen
over het beweerde 'overstijgerf van de moraliteit
door zen. Verstegen behandelt overigens wel
degelijk zaken als de zrrarte kanten van zen en de
deugdeo van zen. Zet en politiek moet het doen
met het noemen van de sociale activiteiten van de

Peacemaker Community.

Ten tweede ontbrak er iets aan het onderwerp
'zen en psychotherapie', dac vanafblz. 164 enige

bladzijden krijgt, waarin lopende discussies

worden weergegeven. Hoe verhoudt zer, zich tot
psychotherapie? Het valt op dat het ondelwerP

verslaving, een maatschappelijk zeer relevatte
vorm van gehechtheid van het ego, hierbii niet
betrokken wordt.

A1 met al maakt Verstegen zijn pretenties waar.

Een nuttig overzichtsboek.

Jelle Seidel

Literatuur:
Zenboeddbisme; smaaA, uortek en reihuiidte, zen

van Azii tot Zutpben / D. Verstegen, Kampen,

Kok,2005, 199blz.
Zin in zen; de aantrekkingskracht aan zen in
Nederland en Belgi.d / C.W. Anbeek, Rotterdam,
Asoka,2003.
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Inonnp srAP IS vREDE

Op 28 april was er een Dharmale.zing van Thich
Nhat Hanh in het World Forum Convention
Centre in Den Haag. Het thema was 'Iedere sfap

is Vrede'.

De kleine boekenmarkt in de hal van het theater
is drukbezocht. Mensen verdringen zich voor
de kraampjes met lange rijen werken over het
boeddhisme in al zijn vormen en richtingen.
Veel boekjes van Thich Nhat Hanh natuurlijk.
Veel andere attributen trouwens ook. Zo kan
je placemats kopen met het motto'Iedere stap

is Vrede', de opbrengst gaat naar Plum Village,
de plaats in Frankrijk waar Thich woont en

werkt, workshops geeft en mensen helpt. Het is

even zoeken naar de juiste ingang van de za;al.

Samen met tientallen anderen sta ik eerst bij de

verkeerde. Als duidelijk wordt dat we bij de foute
deur staan, wil iedereen zo snel mogelijk de twee

trappen af naar de juiste toegangspoort. Het is

dan moeil-ijk om in het Nu te blijven.

De zarl blijkt al bomvol. Ik ben verbaasd, waar

komen al die mensen opeens vandaan en hoe

woegzijr' ze drar gaan ziften om zo dicht mogelijk
bij te Thich te kunnen zijn? Gelukkig, vind ik
nog eelr plekje achter in de zaal. Honderden
mensen zijn minder gelukkig en moeten langs de

ha.lfovaalvormige trap omhoog om een plaatsje te

vinden.
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Een monnik die Nederlands spreekt, opent de

avond. Hij leidt de zaal in een voorbereidende

meditatie. l,ar,gz.zzmran komen steeds meer

monniken het toneel op. Links de wouwen,
gehuld in pij en hoofddoek in de karakteristieke

bruine kleur van Plum Village. Rechts de

mannen, ook in bruine pijen. Ik heb geen idee

hoe lang de meditatie duurt. Opeens staat Thich
op het podium. Hij doet zijn jas uit en gaat in de

lotushouding zitten. Een kleine man in het bruin.
Iedereen kijkt naar hem. Dan begint het. Thich
vouwt zijn handen in een mudra. Eerst creeert hij
rust, met simpele teksten en gongslagen die de

aandacht zoeken en vasthouden. Daarna zingen

de wouwen. In cadans herhalen zij de naam van

Boeddha. Na een tijdje nemen de mannen over,

daarna pakken de vrouwen de draad weer op, dan

vallen de mannen bij en is de harmonie compleet.

De simpelheid waarmee dezelfde regels telkens

weer langskomen is betoverend. Ik ben helemaal

wakker, helder en rustig. Dan begint Thich zijn
Dharma-lezing.

Kern is de loopmeditatie. Bij elke linkerstap denk
je: 'I've arrived...'Bij elke rechterstap denk je:'I'm
home...' Blijf dat denken. Laat je niet afleiden.

Je brein neigt emaar om 'te gaan wandelen'.

Laat dat niet gebeuren. Hou het simpel bij: 'I m
arrived..., I'm home. ..'Thich praat verder op dat
thema, totdat het genoeg is. 'Ik wil liever niet
meer praten', zegt tnj dan rustig. En daarmee is

het einde van de avond ingeluid. Mensen mogen

nog wat vragen stellen, de monniken en nonnen

op het toneel zingen nog eeo song en dan is het
efgelopen.

Ik was diep onder de indruk en ben dat nog

steeds.

Pauline Hunfeld



Thich Nhat Hanh (ook wel uitgesproken a1s

Tick-Naught-Han, of Thay) is een Vietnamese
monnik. Tijdens de oorlog in Vietnam werkte hij
hard aan de verzoening tussen Noord- en Zuid-
Vietnam. Zijn levenslange inspanning voor de

wede bewoog Martin Luther King Junior ertoe
om hem te nomineren voor de Nobel Prijs voor

de Vrede h 1967 . Hij is verbannen en leeft in
een kleine gemeenschap in Frankrijk, waar hij
onderwijst en lezingen geeft, schrijft, in de tuin
werkt en vluchtelingen wereldwijd helpt.
Hij heeft vele 'leven in aandacht' workshops in
Europa en Noord-Amerika geleid,voor veteranen,
kinderen, milieudeskundigen,psychotherapeuten,
artiesten en vele duizenden mensen die op zoek
zijn naar vrede in hun hart, en in de wereld.

Enige boeken vanThich Nhat Hanh:

Het gras uordt groener.

Vorm is leegte, leegte is oorm.

Omarm je utoede.

Wi1 je meer weten, kijk dan op de volgende

sites:

h t t? : //wrLID. ? lumv i I I a ge. o r g/
h ttp ://vs,t t;us. a an da ch t n et/TNWinde tc. h tml

Waddenzee

Waar wateren warrelen,
Wad, water, wolken, wedijveren,

water rrederkeert,
wolken weerspiegeld worden,

waterdampen'u/ervelen
waterdruppels warren

wolkenslierten wasemen

wassend water wast
weer

w zar w ezenlijke woorden
welvingen

watergolven
watergeest

weer willen wederkeren.

Franca Duindam
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Daler LennA BEZoEKT Bprctii

I)e nieuwe tcmpcl Thubtcn Shcdrup Linl;

Het begon te donderen toen de veertiende Dalai
Lama een toespraakje wilde gaan houden voor
zo'n duizend genodigden in het Tibetaanse

Instituut Yeunten Ling h Hoei (Belgi€). Zoals

His Holiness dit zelf verwoordde: 'Tijdens de

eerste keer dat ik deze tempel bezocht, miezerde

het en strooide ik bloemen in deze tempel.
Tijdens mijn huidige en tweede bezoek is het
gaan stortregenen. Ik verwacht dat het tijdens
mijn derde baoek zal. sneeuwen!'

Dalai Lama en Lama Kuta

Op 29 mei j.1., na uren wachten in de regen, werd

het eindelijkdroog en scheen de zon toen de Dalai
Lama arriveerde. Voor honderden Tibetanen
uit heel Europa ging een langverwachte wens

in vervulling. Waarschijnlijk voor de eerste

en misschien ook wel voor de laatste keer een

rnogelijkheid om hun spiritueel leider te mogen
ontmoeten en begroeten. In vol vertrouwen,
fla uren wachten en met de Kata (witte sjaal)
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en brandende wierook tussen de handen in
gassho, werd de Dalai Lama door Lama Karta
en de andere Lama's een ceremonied welkom

geheten. Vele vluchtelingen in hun traditionele

Tibetaanse klederdracht en hun Tibetaanse

Lama's verzorgden een kleurrijk welkom.

De inwijding van het nieuwe tempelcomplex

Thubten Shedrup Ling was alleen voor speciaal

genodigden van de verschillende religies. De

nieuwe naam voor de tempel betekent: 'Tirin
voor strrdie en beoefening van het onderricht van

de Verlichte'. Later werd geduldig gewacht, in de

stromende regen, op de toespraak van de Dalai
Lama. 'Ieder individu levert zijn unieke bijdrage
aar deze wereld, het ztadje van de liefcle heeft
enkel een geschikte voedingsbodem nodig om

te kiemeri. De aanwezigheid van de Dalai Lama
voor acht dagen in Belgid geeft vertrouwen en

maakt stil en blij.

Franca Duindam



Ruimte

Als iemand die van onweer houdt
ontbreekt hetje aan houvast, iets tastbaars.

Je staat stil
bij een gebrek aan afgronden.

Hahaha die van de geestelijke soort!

Je denkt de wereld te zien
als parcours maarwiens

hobbels, wiens obstakels staan je in de weg?

Af en toe komen weemde tranen aangewaaid'

Jan-WillemAnker
Auater,wttter 2006

ZEN R,TVER

lnternationaal Centrum voor Zenboeddhisme
gelegen aan de Groningse Waddenkust

o.l.v. Tenkei Coppens Roshi
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LrNrs BN RncHTS

Niet gestuurd door enig thema speurde ik
doelloos het internet af naar een onderwerp om
over te schrijven. Het plan was aanvankelijk om

te schrijven over meditatie. Ik zou uitzoeken
welke indeling er te maken is en de diverse

meditatietypen beschdjven aan de hand van

websites over dat onderwerp. Al snel ging het
mis: de eerste website was meteen aJ holistic 177.
Er zijn van die dagen dat lk genstone tlterapy en

aanverwante aanpak slecht kan verdragen.

Wat nu te doen? Op de site 43 Tbing: [2] kun
je lijsten maken van zaken die je nog wilt
ondernemen. De site heeft als credo 'What do

you want to do with your li-fel'Je kunt zien welke

wensen veel voorkomen, en de op een na meest

voorkomende is'stop procrastinating' (Treuzel
niet zo!'). Maar liefst 8771 mensen hebben deze

wens en ik verhoog dat tot 8772. Wat staat er

op oummer ddn? Dat is natuurlijk'lose weight'.
Een bescheiden aantal mensen willen 'zen, find
z.en, get zen, be more zen', of willen zelfs 'be

totally zen. Een behoorlijk groter aantal mensen
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willen'learn buddhism,'learn about buddhism',
'learn more about buddhism' of 'take refuge in
buddhism.

Het categoriseren van informatie op basis van

zogenaa:r,;de tags geeft de mogelijkheid eenvoudig

mensen te vinden die dezelftle interesse hebben.

Deze methode wordt aangeduid mel follsofizn y
[3]. De kenwoorden zrjn wrj te kiezen, zodat

een centrale aansturing van het zoelaysteem

niet nodig is. Door het grote aantal mensen dat

deelneemt en hun intensieve interactie wordt het
systeem een afspiegeling var onze collectieve

intelligentie. Zo doorfllosoferend kom ik tot
de conclusie dat het internet bij uitstek een

belichaming van het boeddhisme is. De impact

van iedere intemetgebruiker is zo gering dat
hij verwaarloosbaar is maar als collectief zijn
wij een ieder tot nut. De koan is: 'kan een hond

internetteri?

Vele sites gebruiken deze tags,zo sbrlvoorbeeld

ficAr [a], the best way to ttore, sedrch, smt and share

your photos. Type het zoelo,voord zen en vetbats
je over wat je vindt, de foto van het paadje was

er d€n van.

Een ander voorbeeld van het gebruik var. taSt

is Stuffibleu?on [5]. Op deze site schrijven

gebruikers beoordelingen van websites of
webpagina's. Daarnaast kunnen ii1 ze va.n tags

voorzien, zodat anderen op basis hiervan near

aanbevolen websites kunnen gaan. De gebmikers

kiezen zelf een gebruikersnaam en maken

ook naam door de keuze van hun aanbevolen

websites. Sommigen zijn echte specialisten

op 6€n onderwerp, anderen hebben er vele.

Daarnaast bestaan er discussiegroepen. Ze zijn
er over vele onderwelpen. Hiervan kun je lid
worden en dan je kennis van zaken verbreiden

onder de groepsleden. Zo zijn er uiteraard ook
groepen over zen [6] en boeddhisme [7].

Nog een voorbeeld van het gebruik v n tags is

te vinden op del.ieio.us [8], een social bookmarls



mdnager. Je kunt zoeken op tags om sites te
vinden of kijken wat een gebruiker nog meer
voor interessante sites heeft. In de popular
subcategorie van deze site vind 7k zomaar
buildlourmtmory [9] over het verbeteren van je
geheugen. En aangezien het leuk zou zijn als ik
iedereen in de zendo bij naam zou kenflen, moet
ik dat toch eens leren. Ik vergeet dat steeds weer.
Bij de persoon die deze site bU zln favorieten
zette (bookmarAen), vor.d lk ook wefeelfne llol,
an exploration of haman emotion, in six maaements.

Deze site zoekt ztseblogs (on-line dagboeken) af
naar zinnen met'I feel'of 'I am feeling'en pik er
de emoties uit. Vaak lukt het ook om het geslacht,
de woonplaats en zelfs de weersomstandigheden
uit de tekst te distilleren. Deze kunnen op zes

manieren aan ons worden getoond. In de mode
madness zweven de gevoelens als kleine bolletjes
door de ruimte, ze stuiteren tegen de wand of
verzamelen zich om je muiscursor. Klikken
op zo'n bolletje kan een onprettige boodschap
opleveren want iemand schreef in zijn of haar
weblog'i jtst feel like doing nothing but isolating
myself and pl"yrrg video games till i &e at
times'. Het is waarschijnlijk niet zo veflassend
dat er meer gevoelens beschreven worden als het
regent of sneeuwt dan als de zon schijnt. Wat mij
wel verbaasde is dat mannen tot een veel hoger
gemeten gemiddelde komen aan gevoelsuitingen
dan vrouwen. Met hun gevoelsarmoede valt het
dus wel mee, het ortbreekt hen waarschijnlijk
aan een welwillend luisterend oor.

H et verweemdende effect van deze websites komt
het beste tot zijn recht met daarbij aansluitende
muziek. Op de Zenradia [11] pagina luister je
naar moderne muziek die je zelfs zen zou kunnen
noemen.

Kennelijk heb ik grote behoefte aan semi-
nutteloze interactie want ik werd gegrepen

door interact I0 taays [12] waarin je met op tien
manieren met afbeeldingen kunt werken.Je kunt
bijvoorbeeld een a$eelding overtekenen terwijl
die afbeelding vervaagt, en ook zien wat andeten
ervan gemaakt hebben. Van deze tien projecten
was degene die mij het meeste aansprak die
waarbij een foto opgebouwd is uit andere kleine
foto's [13]. Door op zo'n kleine foto te klikken,
zoom je in en wordt het (vaak) kleine gezichtje
groter en bestaat dan ook zeer uit kleine foto's.

Dit kun je onein&g herhalen, ieder persoon blijkt
te bestaan uit andere personen.

Ruud Waij
(Ianntijver@uaij.com)

Links:

I http://lstholistic.coml?r'Ieditation/hol-
rneditation.htm

2 bttp://,tDwut.4Sthings.com/
3 http:,//en.uikipedia.orghriki/

Folksanomy

4 bttp:,//ruttut.fickr.com./
5 bttp://tuztu.sturu.bleupon.com/
6 bttp://zen.group.stumbleupon.com/
7 btt?://buddhism.graup.stumb/eupon.

corrt/

I bxp.y'/del.icio.us/
9 btt?://lDuut.buildyourmemory.com/
1 0 http://wwu.wefeelJ?ne.arg/
11 http://rttow.zen-blognm,/

F la s h P layer/ze nradio. h t m I
12 http://interaa10wa1s.com./usa/bome.

as?

1-3 htt?://interactl1uays.com/usa/
info r m a t i o n _i n t era c tiv e. h t/n.

AIie links zijn aanklikbaar op http://u:aij.
com/zen/lonuvi.jaer.
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SNvTSAVARIATIES

Nieuw adres god
Postbus 10 in Grijpskerk is vanaf 1 mei het adres

van god.
Kunstenaar Johan van der Dong opende het
postadres, omdat hij het er niet mee eens is dat
TPG Post brieven aan god naar de Evangelische

Omroep stuurt. 'Ik ben zelf christen, maar niet
€6n godsdienst kan de brieven claimen,'aldus de

kunstenaar. Hij zal de brieven niet openen en niet
beantwoorden, omdat god zijn eigen briefgeheim
heeft. Van der Dong verzamelt de brieven en

za) ze over een jaar ongeopend verbranden en

uitstrooien over zee.
(de Volkskrant, 1 mei)

Oplaaiend geweld in land van Theravada
boeddhisme
Eind april voerde het regeringsleger aanvallcn uit
op doelen van Tamil-tijgers in het noordoosten

van Sri Lanka, waar overwegend Tamils wonen.

Ze vormen een etnische minderheid var. 3,2

miljoen mensen en zijn hindoe. Volgens de

Tijgers worden zij gediscrimineerd door de

Sinhalese, boeddhistische meerderheid. De
legeraanvallen waren een vergeldingsactie voor
een zelfinoordaanslag op het hooftlkwartier vafl
het leger in hoofdstad Colombo, de dag ervoor.

Tijdens de aanvallen zijn doden gevallen en meer

dan 15.000 Tamils hebben hun huizen verlaten

en hun heil gezocht in de jungle.
Sinds de legeraanvallen zijn de gewelddadigheden

hand over hand toegenomen. Men schat dat er in
april 150 mensen gedood zijn door bomaanslagen

en vuurgevechten. De regering schrijft ze toe aan

de Tamil-tijgers, terwijl deze dit ontkennen en

het leger ervan beschul&gen onschuldige burgers

aan te vallen.
I)oor het oplaaiend geweld groeit de wees voor
een nieuwe burgeroorlog. Dat zou het einde

betekenen van het staakt-het-vuren uit 2002, dat

door Noorse bemiddeling tot stand lnryam. Noorse

bemiddelaars proberen de onderhandelingen

tussen regering en Tamil-rebellen vlot te

trekken.
(de Volkskrant, apriVmei)
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Thaksin terug op het politieke toneel
'Thaksin Ork Pei! (Thaksin rot op!),'klonk het

maandenlang in Thailand. De protesten waren

gericht tegen premier Thakin Shinamatra.

Dezn telecom-miljardair was gwierd 6n

verguisd. Gevierd op het platteland en onder de

laaggeschoolden en verguisd bij de middenklasse

en hogere klasse in de steden. Bij de onderklasse

was hij razend populair vanwege de goedkope

gezondheidszorg en investeringen in de economie

van het Thaise platteland. De premier/zakenman

heeft het verbruid bij de stedelijke midden en

hogere klasse. Hij gebruikte zijn politieke macht

bijna openlijk om zichznlf en zijn familie te

verrijken.
De anti{haksin demonstranten kregen na de

geboycotte verkiuzing van 2 aprJ.l eindelijk hun
zin. De premier droeg het premierschap over

aan vice-premier en oude vriend Chidchai

Vanasatidya. 'Het is niet dat ik niet bereid ben

te vechten, maar als ik vecht is het de natie die

verliest. Ik hoef geen bloed te zien vloeien in
Thailand,' zei de vertrekkende premier'

'Ik ben weer helemaal aan het werk,'zie Thalein
na 7 weken 'vakantie'. Nu de verkiezingen van

april ongeldig verklaard zijn, kan de premier
zonder parlement de regering leiden.Tot oktober,

wanneer de volgende verkiezingen zijn' Een van

zijn eerste daden is het belonen van zijn trouwe

kiezers op het platteland. Ook zond hij een van

zijn vice-premiers naar het zuiden van Thailand

waar twee boeddhistische onderwijzeressen door

leden van de opstandige moslimminderheid
waren mishandeld.
(de Volkskrant, maart/apriUmei)

Theravaboeddhisme toeristisc.he attractie
In Sipsongpanna, een autonome regio in het

zuiden van China, staan veel boeddhistische
(Theravada) tempels en kloosters. De monniken
in opleiding zijn verplicht scholing te volgen in
het Chinees nationalistisch gedachtegoed en de

overheid let er goed op dat de monniken niet
te populair worden. Ooit was de landstreek een

onafhankelijk koninkrijk met een Thai sprekende



meerderheid. \n 1949 werd het ingelijfcl door
China: barre tijden voor de lokale bevolking.
Dieptepunt was de culturele revolutie, maar in
de jaren 90 ontdekte de Chinese overheid de

toeristische waarde van Sipsongpanna.
(BOSWIJZER,mei 2006)

Meer ruimte voor gods&enstwijheid in
China
Op 13 april begon de eerste internationale
religieuze bijeenkomst in China, sinds de
oprichting van de communistische staat.

Boeddhistische leiders uit meer dan 30 landen
l<tr,ramen samen op het Wereld Boeddhisten
Forum in het C)ost-Chinese Hangzhou, Aan
de vooravond van het bezoek van president Hu
Jintao aan president Bush zijn het signalen dat
China religieuze wijheden aan het vergroten is.

De Dalai Lama mocht niet aanwezig zijn op
het forum. Hij is 'een saboteur van de eenheid',
aldus een Chinese partijfunctionaris. Wel
ranwezig was de Panchen Lama, een Chinese
stroman. In Tibet blijft China boeddhisten
vewolgen en dwingt ze 'patriottische cursussen'

te volgen. De Chinese leiders balanceren op
het randje. Aan de ene kant wi-llen ze kritiek
op het mensenrechtenbeleid tegengaan, en

zien ?.e religie als een houvast in een tijd van
grote sociale en economische verandering. Aan
de andere kant wezen zij een te grote ro1 van
religieuze groepen.
(de Volkskrant, L4 april)

Hortus wekt protestTibet Support Group
Nederland
De hortus in het Groningse Haren heeft de

Tibet Support Group Nederland tegen het zere

been geschopt. Een Chinees bedrijf exploiteert
de Chinese tuin in deze bomentuin.In het kader
daarvan begint in augrstus een tentoonstell-ing
over'de Chinese provincieTibet'. DeTibetaanse
belangengroep ziet het als een rechtyaardiging
van de onderdrukking en een belediging van de

Tibetanen. Eerder protesteerde het al met succes

tegen vergelijkbare evenementen. Luyt de Boer
van de hortus is niet van plan de tentoonstelling
te schrappen.'De tentoonstelling laat allerlei
kunstuitingen zien. Politiek staat daar los van,'
was zijn reactie. (de Vollcskrant, 19 mei)

Kanzeon Zen Center International
(Salt Lake City, USA)
Dennis Cenpo Merzel Roshi
Daniel Durn Silberberg Sensei
,uv)a).zeflcententtah, org +7 801 328 8474

Zen Centra in de Kanzeon traditie (Europa):

Dana Sangha (Montreuil, Frankrijk)
Catherine Genno Pagds Roshi
Amy Hollowell Sensei

ltoro,us.danasangha. org +33 7 49 8891 65

Zen River (Uithuizen, Nederland)
Anton Tenkei Coppens Roshi
t:tstts.zenrioennl +31 (0) 595-435039

Polska Sanga Kanzeon (Warschau, Polen)

Malgosia Jiho Braunek Sensei

atostu. kanzeon.pl, + 48 22 427 887

Zen Centrum Amsterdam (Nederland)

Nico Sojun Tydeman Sensei

uturu-zinatnsterdam.nl, +37 (0)20-627 8056

Lokale. Kanzeon Centrtt (Nederland) :
Apeldoorn: Christiaan Kruijtr, 055-5417251

Breda & Den Bosch: Stefan Coppens,073-6427O09
members.hone-nl/cabe

Den Haag: Kees van de Bunt, 070-3504601
tuzozo. kanzean.nl

Enschede: Toon Fugerc, 07 4-24345 51

brouse. to,/zen

Groningen: Irdnc Bakker, 050-3140069
<tstl tts. z en sp i ri t. n /
Hoorn: Dirk Be emstet,0229-217855
rlwts. I apenin sti lte. nl, dirkbeems ter@ guickne t. nl

Rotterdam: Gretha Aerts, Nico Tydeman, 078 6317606

z;wt.zenrotterdam.nl

Zutphen: Hans E schet 057 5 - 5 46617
hansfischer@planet.nl

Lokale Dana Centra (Nederland / Belgii):

Den Haag: Helen Pelder, 070-3604305

Zen Sanga Belgie (groepen inAntwerpen,Brugge en Gent),
begeleid door Frank de Waele Sensei. Contact : zlruzrr.

zeruanga.be, 0032 497 67t798 (Marnix Vermaercke)



Mijn huisaltdar?

Nee, ih heb geen altaar...

Tbdt heb ik bijna 7Ojaar geleden toen ik nog

niet zolang 'zat' deze Boeddha geAregen. Tooral

omdat 'ie zo leAkr mi.dden in bet leaen li.jkt te
staan, en te gefiieten afi de kinderen die ooa m

lteen hruipen. Zo rtil ik't ook, niet met pijn in
mh hniein en schoudtrs.

Kaarsje in mooi steen is er later bijgert.onen, de

bloemetju soms. l)e llarinet uas al een laar
jaar eerder in hui.s gekomen.

Gem echt altaar, maar als ik er langs loop buig
irt. silehem aan binnen, ah dank.

Boeddhab in het straatbeeld

We hebben de Boeddha in ons hart gesloten. En niet alleen in ons hart, ssant overal zie je hem tegenttoordig.

Loo! eens langs een Chinees restaurant enje ziet een lachende geluk:boeddha'- In etalages oan reisbureaus zie
je de Wrheoene, in winfrek, zelfi in cafts en naast allerlei prullaria en llanten o! de aensterbanh een ?aar
buizen oerdnop

Heb jij een Boeddha getpot? Maak een digitalefoto en nail hen naar de redactie oan de Lotas'uifuer. Scbrijfje
er ook em pafr.hend tek:tje bij oaer waar je hem trof en wat je op,uiel?

BBBB:

Bri dgul b ling- b I ing B oe ddh a.

Lacb(t) de wereld tegefioet, aoorzien tan de neest

e s s en ti.€ le snuisteri.j en.

In dit aardre ?aradijs, is het geluk zeAer te ai.nden. Met
aanhoEadvies en bushahe aoor de deur.

Het buigen vind ik hier moeilijh.er.

Sjoerd Timmerruans


