SarvrsaneVaRrA
Mediteren op school
allemaal uitvoerig bespreken.
Aanhangers van de hindoeistische In 254 bladzijden tehandelt de
leraar Maharishi Mahesh Yogi berocmde Trungpa Rinpoche
runren in Lelystad al twinrig dc (mogeliike) verbanden tussen

jaar een Vedische basisschool.
Elke schooldag begint De Fontein

boeddhisme en westersc psvchologie.

Beetjeriskanteondcrneming,lijktons.

met tien minuten transcendente Soms staat er zeifs 'het,boeddhisme
meditatie. Nlcditatie behoort en 'de' wcsterse psychologie.
standaard tot het lesprogramma. En wat is nu die gezonde kei-n?

Het is een tcchniek om 'bij jezelf te 'Gezondheid komt eerst, ziektc is
komen'. Kinderen worden er naar sccundair. Gezondheid is er. Gezond
verluidt wiendelijker van en rustiger, ziin betekent dus fundamenteel
hun geest wordt ruimer en er wordt heel zijn, met je lichaam en geest
mindergepest. Voor de allerklcinsten gesynchroniseerd in een staai van
heet mediteren 'het woordje'" Het is ztjn d\e onvernictigbaar en goed is.,
een geheim woordje, zoals 'boom' Chtigram Tiungpa, /e gez.onde kern;
of'tuin', dat allcen zij kennen en in een boeddhistische benidering oart
stilte herhalcn.
psychologie, Kampen, Ten Havc,
( N R(' Handelsblad, 21 juli 2000)
2006
DoctJoris Luyen&jk aan zen?
Boeddha in de polder
I)c presentator van het VPRO- Dit boek wil onder mccr een beeld
programma Zomergasten 2006, schetsen van de siruatie van het
de in bepaalde kingcn snel boeddhisme in Ncderland Dat
wereldberoemd gewordcn Joris gaat via uitgebreide interviews met
Luyendijk, schrecf in ziin weblog prominente boeddhisten: Nico
iets over de Bocddha en zen. Wrj, Tydeman, Rob Janssen, Jotika
var de boeddhistische media, zijn I lermsen, Feqia Heupers, Ton
e_r dan als de kippen bij om hem bij
Lathouwcrs. Ook hun visie op de
de onzen in tc lijven. Maar is dat toekomstige ortwikkeling korni aan
terecht? Hij schreef or,'er de enige bod.
overeenkomst tussen hem en de Dc Lotusvijver zoekt naar
Boeddha: zijn buikje. Verder denkt overeenkomsten van er vcrschillen
hij wcinig gemeefl te hebben met dc tussen zenscholen in Nederland.
tsoe ddha, Maar hij wandelt v56r ccn Dit boek helpt bij de bce!.dvorming,
uitzentling we1 in het park om de maar daar blijft het bij.
Boeddha te

vinden.

Yashobodhi,' Boertdhi in de potrte4
gissen. l)e aangewezen Kampen, Ten I lavc, 2006
mcthode lij kt de methode Luvendijk:

Hct blijft

gewoon vragen.

(Volkskrantblog 31 juli
Je gezonde

De

2006)

kern
krijgt veel boeken
Wc kunnen ze niet

redactie

aangeboder-r.

Thema winternummer

Het winternummer gaat over zen en
werk. Daarover kan - zeker bij ccn
aantrekkendc economie - iedereen
meepratcr. Schrijf daarvan eens wat
opl Dcadline 1 december 2006.

ReoecTIoNEEL
'Als iemand in volle overtuiging itt zoals de Boeddha deed, al is het maar voor een
moment, dan ontwaken alle tevende wezens,'Aldus vrij vertaald Ehei Dogen (13e
eeuw), €dn van de belangrijkste zenmeesters ooit.

Een fraai gegeven! Je zou verwachten dat zittefl om deze heilzame werking alom
g.**urd".id *ordt, ook door niet-zitters. Beoefenaars vafi zzzen brengen tenslotte
[q. "n zonnige gezichten onder de mensen:'Wie goed doet, goed ontmoet!'
Maar is dat wel zo? Hoon is soms ons deel.'Pappie doet weer zo gek met zijn kussentje.'
.Blij en zonnig?
iijkt wel een gereformeerde ouderling!'En: Jij en mededogen, laat
Je

me niet lachenl'
Een groot gedeelte van deze Lotusvijver is gewijd aan de spiegel die onze naasten ons
lrooriorrd* over ons gemediteer. Hoe daarmee om te gaan? De bijdragen over dit
thema zijn divers.Wij zijn blij en trots te kunnen aankondigen dat ook Genpo Roshi,

,.rr*..r1", uit Salt Lake Ciry persoonlijk antwoord

geeft op deze vraag. In'Daar zit

ik mee'geefi Tenkei Roshi zijn anrwoord.
Maar er is meer: verslagen van bezoeken aan Parijs en Uithuizen, de boekenrubriek,
ga maar door. Wij wensen jullie veel leesplezier toe. En het vermogen het eigen'zitten'
te relativeren. Hoe belangrijk het ook is.

'Wie met zetr stoPt is te vroeg
opgehouden

Enu BEETJE RESPECT, PoTVERDoRIE!
IN'rpnvrew napr GBrupo Rosul
Het thema van het herfstnummer is ,Fok jou
met je zen!', over spanningen tus6en partners,
wienden en gezinsleden die zen beoefenen

- en partners, vrienden en gezinsleden die dat
niet doen. De Lotuwijver stelde hierover enige
wagen aan Genpo Roshi, leider van de Kanzeon
Sangha in Salt Lake City, dieinjanuari200Tvoor
jaarlijlrse Big Mind Gathering naar Ameland
komt.
de

tk van daisan o{ teisho terugkwam, en me niet
gedroeg als een geintegreerd, spontaan menselijk
n. Met andere woorden: ik gedroeg me
onpersoonlijk, op afsrand. Op die momenten
vond ze het heel moeilijk om met me om te
gaan en moest ik soms wintig of dertig minuten
zitten nt een toespraak of daisan om weer af te
koelen. Daarna kon ik de kamer binnenkomen
weze

als normaal meus, niet als zenmeester.

Werkbare oplossingen
We hebben hier verschillende oplossingen voor
gevonden. Om te beginnen kwam ze niet meer
brj mijn toespraken, en verroonde zich wijwel
niet meer in de zendo, behalve voor bijzondere
geiegenheden. Wanneer iemand monnik werd,

of

Shiho kreeg bijvoorbeeld. Aan de andere
kant kreeg ze een belangrijke rol te spelen en
werd bestuurder van het Zencentrum, met een
onafhankel-ijke b1ft. Ze vervulde functies in het
Centrum zonder een 'zenstudent' te itjn, zoa.ls
adjunct-directeur en algemeen &recteur. Ze
maakt de roosters - van dagrooster totjaarschema,
en bepaalt wie er les geeft en wie niet, wie daisan
geeft en wanneer ik dortusan gee{. Ze heeft ook
lange tijd onze Nieuwsbrief verzorgd en ze regelt
de jaarlijlse Zen Kunst- en Cultuurmaand. En
Stephanie

Wat is uw eigen ervaring met deze spanningen?
Toen Stephanie, met wie ik nu getrouwd ben, in
1995op hetzentoneelverscheen als mij

n verloofde,
merkte ik dat veel van mijn ouderejaarsstudenten
afgunstig waren. Dat maakte het voor haar heel
moeilijk om aan de oefbning te blijven deelnemen.
Als ze naar de zendo kr,vam,vroegen mensen haar

waarom ze zich als een prima donna gedroeg
of waarom ze niet alle perioden hoefde mee te
zitten. Was ze zo bljzonder dat ze alleen maar de
dharmatalls hoefcie bij te wonen en een enkele
zitperiode? Mensen vielen haar arn, zel{s midden
in het waag- en antwoordspel van een dharmales.
Ze werd ook als persoon afgewezen en op de kop
gezr-ten door de oudgedienden. Dit veroorzaakte
geweldige spanningen tussen haar en mij.
Daar kwam bij dat ik me zeflmeester voelde als
4

ze gazt ovel, mijn agenda.
ruzie voorkwam . Zo kor

Ik merkte dat dit veel
ik overal zijn waar ik

moest zijn, war.t zij was degene die het geregeld
had. Dit vereiste veel vertrouwen - ik moest
erop vertrouwen dat ze het goed zo:u doen. Zij
moest zichzelf vertrouwen dat wat ze deed, ook
werkelijk zou kloppen. Door de jaren heen is ze
steeds meer verantwoordelijkheid gaan nemen.
Ik merk dat zr me aanmoedigt om veel van huis

te

zi1ry

in plaats van zich daartegen te verrctten.

De invloed van Stephanie
Steph heeft een geweldige invloed gehad, en ze
heeft alles te maken met mijn aanpak als leraar,
en ook met de waag hoe zenboeddhisme vorm
krijgt in Amerika en Europa. Vanaf het eerste
begin, elf jaar geleden, wilde ze wet€n waarom
zen n\et toegankelijk was voor het hele gezin,

en alleen maar voor de beoefenaars zelf. Dus
zijn we begonnen de kinderen toe te laten'
en evenementen te organiseren voor de hele
familie, niet alleen voor de zenstudent. Ook
maakten we de overgang van kloostertraining
naar gemeenschapstraining. Hierdoor hebben
we nu tussen de 100 en 150 toehoorders bij een
zondagmorgentoespraak, en 60 tot 100 mensen

meer niet. Dit was zeer vruchtbare arbeid, en het
leidde rechtstreeks naar wat we iiln gmn noemen

het'Big Mind / Big Heart Process.'

in een introductiecursus.
Ook heeft ze zich intensief beziggehouden met
het Big Mind werk. We deden Voice Dialogue
en op haar verzoek gingen we met stemmen
spreken waar je zo gauw niet aan zou denken,
zoals de stem van de hersenstam. Zo kwamen we
in contact met stemmen en asPecten van lichaam
en geest die we meestal over het hooftl zien.
Toen we pas bij elkaar waren, deden we samen
veel Voice Dialogue. Zo konden we uiting geven
aLau7 otzt woede, jaloezie err zo meer. Want als
je in zo'n stem bent, kun je wijuit spreken en
de luisteraar weet dat maar een deel van de hele
persoon aan het woord is. Het is a1leen die stem,

Big Mind / Big Heart
Vanaf1994ben ikop zoekgeweest naar een manier
om ke ns ho, dat v,i,l zeggen de verlichtingservaring,
te bewerkstelligen op een directe, zeer snelle
manier. Want met de oude manier van werken
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ik niet meer tevyeden. Mensen konden jaren
zitten voor ze een duidelijke kensho-ervaring
hadden - jarenl Nu is die toestand bereikbaar
$,as

binnen het uur, voor iedereen.
Gisterenavond nog spraken we met drie stemmen

in het zencentrum dat ik bezocht. Iedereen in de
zaal, de meesten hadden nog nooit Big Nlind
gedaan, kreeg het te pakkcn. De drie stemmen
waren het zelf, het niet-zelf en de stem die
deze beide overstijgt en omvat. Denk aan ee n
driehoek, de hoek linksonder is het zelf, de hoek
rechtsonder is het niet-zelf. Eerst woeg ik met
het znl{ te mogen spreken, en iedereen sprak
als het zelf. Toen woeg ik of ik met het nietzelf mocht spreken. Iedereen was meteen in de
stem van n\et-zr,tf, no mind, oftewel Big Mind.
Toen woeg ik te mogen spreken met het derde
punt van de driehoek. Dit is de stem die het zelf
en het niet-zelf omarmt en omvat, en toch ook
overstijgt, hen beide ver voorbijgaat. Omvatter
en er toch niet aan vastzitten. Wij noemen dat
het 'Onnavolgb arc Zelf' . Dus toen ik woeg
om met het Onnavolgb arc Zelf te spreken, zag
iedereen dat-ie perfect was, compleet en heel,
niets te kort kwam, dat er niets te zoeken was,
en er niets anders te doen was dan houthakken,
water halen, thee drinken en de afi,vas. Het ging
heel diep terwijl het voor meer dan de helft van
de zestig aanwezigen de allereerste kennismaking
was met Big Mind en zen. En dat alles ook nog
binnen een uurl

Mijn zoon is geboren in oktober 1982, vlak nadat
ik terugkwam van mijn eerste reis door Europa
in augustus en september 1982. Op die manier
maakte ik een groor deel van zijn leven niet
mee. Ik was in Europa en op veel plaatsen in de
Verenigde Staten, ik onderwees de Dharma en
stond voor hem niet klaar. Sterker nog, nadat we
naar Nederland waren verhuisd en vervolgens
per trein, auto en autobus naar Engeland waren

vertrokken en zijn moeder in september 1984
besloten had naar Amerika terug te gtrn, zaglk
rniin zoon pas in april van het jaar daaroo. Dit
kon gebeuren omdat ik me meer met de Dharma
bezighield dan rnet mif n gezin.

Maezumi Roshi

Mijn

laatste woordenwisseling met mijn leraar
ging over dit onderwerp. Dat was tien jaar later,
in maart 1995. H1j zei tegen me: 'gezin is geen
Dharma'. Ik was het niet met hem eens, hoe kon
hrl zdn schandelijke uitspraak docn? De laatste
elf of twaalf jaar heb ik er alles aan gedaan om
gezin en Dharma gelijk te behandelen en onder

6in noemer te brengen.
Mijn dochter werd vier jaar na mij n zoon geboren,
Wat mijn kinderen moestefl meemaken
Laat me iets wrtellen over wat mijn kinderen

moesten meemaken, met eell zenleraar en
uiteindelijk een zenmeester als vader.
6

eind juli 1986. Ik moest haar achterlaten toen zE
anderhalve maand oud was, omdat mijn leraar
mij had opgedragen zes weken naar Japan tc
gaan. l)aar mocst ik een speciale sesshin docn,

eefl Tbkabetsu sesshin, bestemd voor zenleraren
zowel uit Japan als uit het \Mesten. Roshi stond
erop dat ik meedeed om de bevoegdheid te
verwerven van Dendokloslti, een volledig erkende
leraar en priester binnen Soto Zen. Ik moest dus
mijn dochter zes weken lang achterlaten, maar
dit maakte voor Roshi geen enkel verschil.
Mijn kinderen leerden zitten, werden daarmee

opgevoed. A-llebei hielden ze daarmee op
toer' ze acht iaar werden. Geen van beiden is
weer met zitten begonnen. Beiden begrijpen
zefl vun binnenuit, heel wat beter dan veel
zenstudenten, maar toch hebben ze een hekei
aan de oefen-praktiik,juist vanwege de harteloze
behandeling van het gezin en de vrouw, 'als
fweederangs burgers.

Zen in het Westen
lk herhaal, als we willen dat de Dharma wortel

schiet

in het Westen, zullen we kinderen,

echtgenoten, partners, familie en vrienden er meer

bij moeten betrekken. Met het mannenklooster
als ideaal z zen in het Westen niet kunnen
opbloeien. W61 als er hier en daar een Paar
kloosters zijn voor hen die zo willen oefenen,
waarvan ik overigens een voorstander ben en
waarin ik in geloof; maar de meeste mensen
zullen hun heii buiten de muren van het klooster
moeten zoeken. Big Mind breekt deze muren
a{ en zal doordringen tot in alle geledingen van
onze Westerse cultuur en maatschappij, ook al
omdat het niet boeddhistisch is.

Welke stem in Big Mind houdt zich bezig met
'Fokjou'? De Scepticusi
Dat is de stem vafl 'Fuck your Zenl' Het zou
ook de Scepticus kunnen zijn, of Woede , of zxlfs
Razernij. Of de stem van Jaloezie, of Afgunst. Ik
zou iemand vragen (maar niet aan mijn wouw):
'Mag ik spreken met de stem var- Fuck your Zen?
En iaat het allemaal tna.ar n,;a;r buiten komen
terwijl je spreekt met die stem. En zie dat het
goed is hieraan uiting te geven, om boos te zijn,
of vertwijfeld, of wat je ook maar voelt.'
\ryat moet eeri zeflstudent doen a]s Partners,
wicnden en familie zich tegen hem of haar
teweer stellen, direct of via de stemmen die zij
belichamen?
Toon's een beetje resPect' potverdoriel Laat z*
niet denken dat ze minder zijn omdat ze zJtch
niks van jouw oefenpraktijk aantrekken' En ga
door met oefenen. Ze hebben helemaal gelijk,
ze zTjn pe{ect, compleet en heel, precies zoaTs ze
i4n. Ztl hoeven niet aan zer, te doen; wij, die dat
wel doen, hebben dat ook nodig. Wij moeten ons
best doen daar te komen waar itj al zlln,wtal we
niet langer meer hoeven te trainen, en we doen
zazen omdat we ervan houden, zondet er zo
gruwelijk hooghartig over te doen.
Weet je wat ik dacht toen ik Stephanie voor het

eerst ontmoette, want ze wls zn nieuw in de
zenpraktijk en wintig jaar jonger, en ik was al
vijfentwintig laar bezig. Ik dacht, uiteraard, als
je er in een rechte lijn naar kijkt, dat ik op haar

v6dr lag in de oefening, dat ik haar heel wat te
ieren cn te bieden had. Dat was knap arrogant en
verwaand.

moest ik weer in mijn persoon en leven toelaten,
en zij was degene die mij leerde om werkeiijk
gelukkig en vol vreugde te zijn.

Waarom zouden partners, vrienden

efl
familieleden die geen zen beoefenen, naar de
Big Mind Bijeenkomst op Ameland moeten

toega.an?

Omdat ze het prachtig zullen vinden! Het is zo
verfrissend, zo vol van leven, en maakt datje kunt
zien hoe uniek, compleet en volmaakt je bent:
daarvoor hoefje geen zenstudent te zijn.Je hoeft
geen nieuwe etiketten op jezel{ te plakken, zoals
'ik ben een monnik,' of ik ben een boeddhist.'
Zelfs niet'ik ben een zenstudent'!
Onder de zestig mensen in de worlshop die
ik nu aan het leiden ben, zijn veel echtgenoten
en kinderen en soms ook ouders van de zendeelnemers. Heelveel gezinnen,partners,kinderen

en ouders komen naar de Big Mind workshops
toe. Nog nooit ben ik iemand tegengekomen, die
het niet prachtig vond cn zich prima vermaakte.
Interview; Karin Kuipers enJelte Seidet
Vertaling: Kees van de Bunt en Trui Oudshoorn

Een cirkel, geen rechte

lijn

Maar ik ontdekte dat het een cirkel .w.as, geen
rechte 1ijn. En dat, als we de cirkel in ztln geheel
zien, ik niet v65r was op haar, maar zij drie keer
zover v66r was op mij. Dat ik in mijn oefening
bezig was terug te keren naar mijn natuurlijke
en gewone zelf, wtt zij al was. Dit betekent het
omvatten en insluiten van al die dingen waarvan

ik dacht dat ik ze moest overstijgen. Met andere
woorden, ik had gedacht dat mijn oefening
bestond uit het overstijgen van het zelf om
zodoende een niet-zelf te worden. Ik was daarin
\.rast komen te zitten en ik heb daar vastgezeten
tot juni 1994.7k begon afspraakies met Steph te
maken in begin januari 1995. 'Berg is berg, berg
is niet langer berg, berg is weer berg', zoals in
deze oude wijsheid staat. Ik ontdekte dat ik al
die &ngen weer naar binnen moest halen die ik
had losgelaten, zoals begoocheling, duaiistisch

denken, woede, angst, afgunst, humor, geluk,
en oordeel Dit alles

vreugde, onwetendheid,
8

Oordelen over zen
Toen ik net begon met zen vond ik het machtig
irteressant. Het is toch een beetje een aparte
hobby. Maar na de nodige negatieve reacties doe
ik zo interessant niet meer. Tegenwoordig loop
ik er niet meer mee te koop. Terecht of niet, een
feit is wel dat mijn zus rriet aanwezig was bij mijn
jukai-ceremonie. 'Al die onzin en al dat moeilijk
gedoe waar je mee bezig bent.'Daar wilde ze niets
mee te maken hebben. Een beetje kortzichtig,
maar wat doe je eraan. En sinds ik op mijn werk
heb verteld dat ik aan zen doe, ben ik duidelijk
in een hokje gestopt. Ik ben alternattef., zolls ze
dat noemen, en vooral zrveverig. Als ik het kan
vermijden begin ik er rfet meer over. Ik doe aan
zen, maar houd het stil.

Het lijkt erop dat mensen die niets met zen van
doen hebben veel beter weten hoe het zit. Een
beetje vreemd zou ie denken, maar dat hebben
ze zel{ ruet in de gaten. Mijn moeder is 6dn van
die mensen. Een aantal uitspraken van haar:
Boeddhisme is roor depressieoe rnensen. En: Het is
maar goed dat ik iets aan het boeddhisme afueet,
anders zou ik denken dat je je bij een sekte had
aangesloten" Zij was vroeger bij de Gereformeerde
Kerk. Is dat dan zoveel normaler? 'Als je maar
geiukkig wordt,'zei mijn moeder na mijn jukaiceremonie.Ja mam, dat word ik" dat ben ik al, gelult
is mijn naam (Sufrha).Ik kan me de blik in de
ogen n mijn ouders tijdens de ceremonie goed
herinneren; een blik van verbijstering. En ik dacht
dat ik ze een plezier deed met de ceremonie. Het
leek me vooral leuk voor z-e dat ik, hun dochter,
een buiging voor hen zou maken en op die manier
mijn dankbaarheid voor hen zou tonen. Een
naieve gedachte: het kwam helemaal niet aan.

Ookvoel ik me er ongemakkelijkonder als iemand
doorvraagt over zen en ik begin te bazelen over
leraren en z€ngroepen. Wat ik uitkraam klinkt
inderda'ad alsof ik bij een sekte ben. En blijkbaar
vind ik het belangrijk om dat te voorkomen. Van
de vraag'waarom doe je aan zen?'word ik ook
nogal nerveus. 'Ik zou het niet weten'is voor een
buitenstaander natuurlijk een raar antwoord en
72

Mind begin ik al helemaal
niet. Hoe leg je uit, wat niet uit te leggen valt?
Dat is lastig. Een wijze man gaf me het advies de
titel van een zen-boek te noemen. Dat lijkt me
een heel goede tip.
over Verlichting of Big

Onlangs betrapte ik mezelf op een enorm oordeel
over mensen die, net als ik, zoekende i4n. Dat
is natuurlijk de reden waarom ik me kritiek van
anderen aantrek: er is een stemmetje in me dat
zegt dal er iets mis is met mensen die spiritueel

bezigz1n.

Toch interesseert het me steeds minder wat
anderen van mijn zenbeoefening vinden. En als
er eens iemand doorwaagt, raad ik dat zenboek
aan. Ik waag me er niet meer aan.
Karin Kuipers

rne| 0m kannen gaan?

.

van daaruit te handelen. De eerste stap hierbij is om niet al te verbaasd te
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Of dat je er gewoon rnolijker van wordt omdat je jezelf wat minder serieus n_e
eigen ervaring heeft me geleerd dat hoe meer ik mezelf accepteer in i;iat ik doe, hoe gen
het ook voor aaderen is om me daarin te accepteren. Verder kan het
leraar en de sangha kennis te laten maken. In Zen River komen regelr

geven hebt.

het trainingsprogramma van ona
wordt ervaren. Het komt ook voor
:

ontdaan en daardoor als minder

feedback geven oyer ons functioneren. Eigenlijk sta ik ervan te kijken

For Jou, FoK MIJ
Een beetje vreemd missclrien, maar voor mij is ze
wouwelijk Ik ken haar een jaar of zes. Ze voelt
me aan en luistert vooral. Dat zie je rriet vaak,
meestal staan meflsen al snel met hun mening
klaar. Ik niet anderc; ju11ie kennen me. Sinds een
paar weken ontmoeten we elkaar vaker, altijd bij
mij thuis. \A/ij hebben onze ritueeltjes, zrj en 1k.
Hoewel we heel vertroulvd ztlo met elkaar, weet
z* riet da:t ik dit schrijf Dat is mijn gdne, gek
eigenlijk. Maar ze k'.in het ook niet weten.
De'L:1', als je dat zo kunt noemen, is er wel vanaf.
Ik begin zelfs een hekel aan haar te krijgen, want
ze is wispelturig . Ze wekt illusies, verdraait, liegt
en zwijgt uren achtereen, Op haar'Kijknaarje eige'
zit ik niet te wachten. Ronduit slaapverwekkend
is ze soms. Ik word doodmoe van haar, krijg zelfs
pijn in mijn rug en slapende voeten. Toch blijf
ik haar ontmoeten, zelfs al voel ik me soms wat
minder. Of ze dat waardeert? Ho maar.

D2;t zt,varte plompe Wengl
me niet:fok mij!
Kees

Moerbeek

Mijn

kussen begrijpt

Ars us KAT vAN HUrs rs
DrRx oop'r Pnu;s
Ik zou van wel erg van mijn gewoonte afwijken
om tijdens een vakantie in Parijs het Dana
Centrum van Genno Roshi niet te bezoeken.
Bijna alle Kanzeon Sangha broedplaatsen ter
wereld zijn inmiddels door mij bezocht en
beschreven. Dus laat ik de mooie mogelijkheid
niet aan mij voorbijgaan. Metrolijn 9 voert mij
en Marianne tot diep in het banlieu Montreuil.

Na elle voor massaconsumptie

opgepoetste

schoonheid langs de Seine, is de lelijkheid van

deze buitenwijk een verademing. Hier ligt
het zwerfuuil nog ongeschonden in de goot.
Dit is het. Tiieste naoorlogse woonkazernes,
armoedig geklede inwoners, slordig geparkeerde

autobrikken, een afzichtelijke kantoorkubus;
kortom grootstedelijke ellende. We dwalen wat
rond door de straten op zoek naar een tentje
wa.ar we kunnen eten. Het is pas vijf uur en de
meditaties in het Dana Centum zijn elke dag
van acht tot tien uur's avonds.

De ontmoeting

Dan plotseling kijkt een man achter een
wandelwagentje me indringend aan. Ik ontwijk
zijn blik; er dreigt gevaar.
verder. De man haalt me in.

We lopen kalmpjes
Hij waagt op veilige
'Are
afstand:
you Dirk?'Op de koan 'Wie ben
ik?' heb ik nooit een deugdelijk antwoord op
kunnen presenteren, maar als iemand mij waagt
of ik Dirk ben, heb ik het antwoord onmiddellijk
present. Verrassing. Als ik wat beter kijk herken ik
Shaun, de man van Sandra Knox.

Ik

ken het stel
van de Tiltenberg en van zenzondtgen in Hoorn.
'Shoun!'roep ik uit.Ikomhels hem harteliik. Voor
Marianne behoeft deze ontmoeting enige uitleg.

Hij nodigt ons uit voor een kopje thee in zijn
woning. Onderweg praten we honderduit. Tot we
de flat waar hij, Sandra en hun tweejarige peuter
een klein appaftement bewonen. Ze blijken
shrdenten van Genno Roshi, net als Willem en
Myriam, die ik straks hoop te ontmoeten.
'Wb dont practice so much. The baby keeps us
busy and life in Paris is expensive, so we have to
work as teachers in English."W'allstreet Englishi'
waagt Marianne, doelend op advertenties voor
zo'n studie, die in de metro te zien zijn.lMe lachen
enigszins besmuikt.

De ontvangst

Na een vlugge hap bij een a{haalchinees komen
we na enig zoeken op de laenue Pasteur br1 een
mooi oud huis, waar het Franse zencentrum
gevestigd is. Na drie keer bellen wordt er open
gedaan door een dame die ons wantrouwend
bekijkt. Ik weet niet hoe vriendelijk ik moet zijn
om haar gerust te stellen. Je m'appelle Dirk, un
ami de Willem et Myriam. Nous sommes venus
des Pays-Bas.Je voudrais pratiquer le ztzen icr ce
soir.'Al snel blijkt datWillem en M1riam, en ook
Genno Roshi niet aanwezig zijn. 'Ils sont partis
i Salt Lake City pour une cdremonie de jukai
de Michel,'zegt de dame. We mogen wachten
in de donkere hal. Mooie ontvangst, denk ik
teleurgesteld. Alles zelf onderzoeken, vertrouwen,
turijfelen, vedichting. Een waarheid als een koe,
ook al grazen die niet in de schitterende lentetuin,

die we ontdekken. Achter het pand een klein
paradijs. Kensho, het Zttivere Land. Llet is even

nog iemand binnen. En na tien minuten wandelt
zelfs Michel Dubois rruar zrln kussentje. Het

genieten na de troosteloosheid van de voorstad

wordt nog druk. Alle begin is moeilijk, denk ik
en ik richt mijn aandacht op het uitademen en op
de dragende kacht in de buik. Hara Krishna.
Na 25 minuten klinkt de gong en sta ik op in
de veronderstelling dat met loopmeditatie wordt

Montreuii en de krenterige ontvangst.
Michel en het zitten
Als het hall'acht is stormt Michel Dubois binnen.
MicheP Die zou toch ook in Utah dtten? In de
zen ben ik gewend er niets van te snappen, dus
kost zijn mystcricuzc aanwezigheid me weinig
moeite. Ook hier weer een korte begroeting;
het is net of hij rne niet meer kent, tcrwijl ik
toch honderd keer eerder om hem heb mogen
glimlachen. Nog steeds even gek ais altijd. 'On
est le zendo? Je voudrais pra;tiquer
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z

zen,'vraag

ik Michel. Op zijn aanwijzingen stommel ik naar
de tweede etage, waar zich inderdaad een mooie
zolderzendo bevindt. Marianne blijft beneden.
Een verstandige meid; ze heeft zich nooit met
zen ingelaten. Ik ga alvast zitten.

Acht uur precies komt de stroeve Frangaise de
zendo binnen, gaat zonder te buigen ziften en
slaat op de gong alsof ze door de duivel op de
hielen wordt gezetei. Hmm, denk ik, met zijn
tweedn? Ik 1eg me neer bij het lijden op deze
aarde en speciaal op deze woensdagavond in het
Dana centrum te Parijs. Na vijf minuten komt er

begonnen. Als de kat van huis is, zu1 je bedoelen.
Michel verordineert in stilte, we maken drie diepe
buigingen en men verlaat de zendo. Ik verbaas
me nu nergens meer over, ga de trappen af en
vraag de afstandelijke Frangaise wiendelijk waar
het danapotje sttat. Ze weet het niet. Ik frommel
een bankbiljet in haar handen, dat ze verbaasd
aanneemt, 'Bon soir, madame.'

Zenideilen

Ik hoop

de volgende keer - in 2007, wanneer
daar de zenloop vanrit Zet River eindigt - op
een andere ontvangst, ook al weet ik dat je niets

moet en mag verwachten, geen illusie moet
koesteren, alle hoop moet laten varen. Het bezoek

in mei 2006 heeft mij sterker overtuigd van dat
zenideaal.
Gassho.

Dirh Beemster

ATTBRwEGEN BLIJDSCHAP
Een uneld in risis van J. lGishnamurti en
Aguarirc Nu! van Marilyn Ferguson en Wakker
tlorden met Boeddha van Frans Goetghebeur,
zTjn deze boeken op 66n lijn te plaatsen met de
Blijdschapper, een Bommelverhaal uit 1970?
Zienwe drt goed ofverkeerd? Maarten To onder,
die geen spiritueel leider is als je begrijpt wat ik
bedoel, gaat dieper dan je denk.

zich bewust is en inzicht heeft in het gehele
proces van gehechtheid. Dat is liefrle'
Totaalhandelen
Hoe kom je tot inzichtl Door observatie.JK: 'Hij
(de geest) is als een wetenschapper: als hij wil
onderzoeken kijkt hij Hij begint niet met een
conclusie - dan is hij geen wetenschapper. Dus
ergens achter komen, betekent vrrj ztln van elke
conclusie. Dan is de geest helder, fris. En als je
van daaruit te werk gaat, is er dan hoegenaamd
een onderzoeker? Dan is er alleen maas observatie,
geen onderzoek. Daarom is een dergelijke geest
niet verdeeld en alleen dan is hij in staat om te
obseweren. Observeren betekent dat je inzicht
hebt zonder conclusie, en bijgevolg continu
inzicht. Dus is de geest vrij om te observeren en
bijgevolg wij om totaal te handelen.'
Staat van genade

'Onze samenleving moet opnieuw

worden

gemaakt, niet eenvoudigweg gerepareerd', schreef
Marilyn Ferguson in De Aquarius Samenzwering.

Dat was 25 jaar geleden. In lguarius Nu!
onderzoekt ze hoe de transformatie tot stand

J. KrishnamurtT's Wereld in rrfuli is een seie talls
uit de jaren zeventig en tachtig. Ze ga:an over
'ontwakeri. Ontwaken betekent voor JK een

vrij van conditionering. Onze opdracht
is 'te zien dat u als mens wij bent van uw
geest

conditionedng alleen staat en daarom integer,
oprecht en rechtschapen leeft.' Omdat de geest
angstig is en veiligheid zoekt, raakt hij gehecht
aan ideeiin, conclusies, dogma's, relaties, mensen

en bezittingen. Als een aap springt de

geest
telkens van de ene (nieuwe) 'illusie'naar de ander:
druk, drulc, &uk. JK: 'U dient daarom inzicht te
krijgen in die angst en dat is veel belangrijker dan

inzicht in gehechtheid. Wanneer u dat inzicht
heeft, verdwijnt gehechtheid totaal en ontstaat
de haraliteit van een geest die het heeft begrepen,
20

kan komen. Haar boek is een vergaarbak van
citaten die aannemelijk moeten maken dat het
aankomt op 'gezond verstand': 'een voortdurend
onderzoekende houding'. Waar Krishnamurti
het heeft het over bntwakeri, snijdt Ferguson
het onderwerp 'fow' aan. MF: "Vroeger heette
het 'de staat van genade'. Tijd en zelfbewustzijn
lijken er even niet meer te zijn, hindernissen
verdwijnen als bij toverslag, oude gterrzer
worden overschreden, de details liiken zichzelf te
regelen. Je hebt directe toegang tot je geheugen
en elk doel lijkt makketjk bereikbaar te zijn. De
meeste mensen hebben de genade wel ervaren,
een paar uur lang of een hele dag waarin alles
samenvloeit, elke boodschap vnrcht draagt en 'de
lracht' met ons is. En dan verdwijnt ze op even
mysterieuze wij ze als ze kvrarlr en we zijn weer in
de wereld van de vlagen, de gijzelaars van ofize
normale toestand - verteerd door vage spijt en
zorgen." Zor d* wat ze beschrijft 'verlichting'

zijni Hoe kunnen we die staat bereiken?
Door vertrouwen, niet stevig vasthouden aan
een intentie, een speelse geest en in het heden
te zijn. En voegt FM toe: 'A1s we eraan denken
kunnen

repJelmatig onze intuitie te bevragen, kunnen we

een nieuwe gewoonte scheppen * de gewoonte
van wakker blijven. Stukje bij beetje trainen we

mijn jeugd, die mij veel verdriet bezorgt. Ach,
woeger mecnde ik cr goed aan te doen om
berouw en verslagenheid te verspreiden. Maar ik
heb ingezien, dat de aarde tot een tranendal werd,
en ik heb mij bekeerd voordat het te laat was!' Op
Cornelis rust een vloek; hij moet geluk brengen
om zich daarvan te verlossen.

onze hersenen.'

Gewoon mensenwerk!
Frans Goetghebeur gebruikt kl.are taal in Wakker
uorden met Boeddha.'Het is allemaal niet zo
complex, We hebben in ons bewustzijn altijd
die twee kanten: naast af'keer in al zijn vormen
de liefde, naast hoogmoed de gelijkmoedigheid,

Voosheid
Hoe breng je een 'zonnetje onder de mensen'?
Zwadder beproeft allerlei methodes, waarvan
Bommel getuige is. Methode 66n is het brengen

van ongeluk. Iemand die in een ongelukkige
situatie verkeert, gaat namelijk beseffen wat
geluk is. De weede methode is het brengen

naast bezitterigheid dc tcvredenheid, naast
jaloezie de vreugde die je voelt over wat een

van nclg meer welvaart. Mensen gaan daardoor
begrijpen hoe voos welvaart is en beseffen wat

ander voor elkaar krijgt.'Hoewel we streven naar

geluk werkelijk inhoudt. De derde methode: 'na

geluk, kiezen we toch vaak voor de eerste reeks
die veel ellende veroorzaakt. 'Hoe komt dat?',
waagt Goetgehebeur zich af.'Omdat we nu net
die gewoontes hebben aangenomen en niet de

lijden komt verblijded. Je pakt iemand alles af
en geeft het hem weer terug. Ook het gebruik

uit de tweede reeks. Dat opmerken is
aanzet tot het streven naar beter inzicht in

ger roontes
a1 een

onszelf en onze relaties met anderen. Dat is nu
precies wat niet spiritualiteit ook bedoeld wordt.

'Be the change you want to see in the world,'
heeft Ghandi gezegd. Het komt er gewoon op
aan het te doen.'Gewoon mensenwerk dus!

De Blijdschapper

Cornelis Zwadder is de Blijdubappar in het
gelijknamige Bommelverhaal uit 1970. O.B.
Bommel had hern opgeroepen met een
toverformule ait Spirins pluribus.Hoans Pas van
wie hij het boekje kocht, prees het aan als 66n
uit een ruime sortering over 'positief denken en
andere magische wetenschappen.' Verschil met

Krishnamurti: Marten'foonder heeft het over
'tewedenheid' in relatie tot stoffelijke zaken.
JK legt een relatie met het geestelijke, met
'ontwakeri.
De blijdschapper noemt zich iemand die 'een
beetje gcluk wil brengen in deze sombere tijden
waarin alleen maar aan stofelijk welzijn gedacht
wordt.' Een geestverwant van heer Olivier,
maar Tom Poes vermoedt dat hij de Zuarte
Ztoadderneel is. En Poes heeft gelijk. T,uradder
vertelt hem openhartig: 'Het is een bijnaam uit

van heilzame pillen waardoor iemand de persoon

wordt die hij graag wil zijn is een beproefde
methode;De vierde dus. Luttele momenten lijken
de pillen Zw';'dder te verlossen. lbor Bommel is
de uitwerking desastreus.
Zwadders ultieme methode: een zondvloed. Hij
zeg!:'Latenw\ denken aan de zegeningen van dit
hemelwater, dat reinigend langs de wegen en over
de landerijen trekt, en dat grote weugde zal geven
als het weer wegtrekt.' 'Allerwegen blijdschap

en

verlustiging.'

Tom Poes spelbreker. Hij

verbreekt Bommels betovering. De gemankeerde
heilbrenger verlaat Rommeldam en omstreken,
nog steeds niet verlost van zijn vloek.
T,iehier de diepgang van Maarten Toonder.
Wordt vervolgd.
Kees Moerbeek
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HpeuNG wrrH THE Bnusrt
Op wijdag 18 augusrus arriveren ongeveer 4-5
mensen uit diverse landen voor de workshop
Healing witb the brush in Zer Rivet Ze zrjn
allemaal erg benieuwd naar wat ze gaan beleven.
We maken kennis met Kazuaki Tanahashi
Sensei, ook wel K;z genoemd. Deze van
origine Japanner is een tijd geleden in Amerika
neergestreken, waar hij nu woont en werkt,
Naast schilder en leraar is Kazuaki Tanahashi
ook milieuactivist.

kiezen om dit vervolgens met de krrast in zo
mogeiijk 66n beweging uit te beelden naar ons
eigen idee. f)at doen we daarna ook met de

begrippen

Shape,

Tim+.$ace. Het werken met

de kwast is een onderzoek op zich. Soms lijkt
het 'allemaal vaszelf te gaan. Dan maakt een

druppelende kwast je pijnlijk bewust var waar
je mee bezig bent. Het ademen en het zetten
van de streken van boven naar beneden is een
zoeken naar een delicate balans. Het doet aan
als een meditatiere dans op papier.

Kazuaki Tanahashi en organisatrice Frederike

Terug naar Zen River. In de yogaruimte die nu
Dojo wordt genoemd, staan meer dan 15 tafels
met een speciale kwast, papier en inkt klaar.
Alles is met veel aandacht en oog voor detail
neergezet. Na een snelle kennismaking gaar we
eten. Dan, het is inmiddels avond, gaan we aan
het werk" Kazlaat ons zien hoe je de kwast het
beste kan vasthouden, wat de ideale houding
is en hoe je aan je werktafel moet zitten. Met
nadruk zegt hij dat je een lach op je gezicht
moet hebben. Are you smiling?' Kaz zngt dat
je elke streek, goed of fout, moet omarmen
met je glimlach. Het gemak waarmee hij zelf
de karakters met een of meer sfteken weet
neer te zetten, doet iedereen in de Dojo van
bewondering zuchten. Aan de hand r een
aantal basisbegippen als: inner state / o ter state
neemt hij ons mee. Hij gebruikt daarbij ook de
concretere thema's C ar efr e e, M in dfu l, E m o t i o n a l,
Fully Present.W ij moeten een van de begrippen
22

Tenkci Rosh i kalligrafeert

De twee dagen vliegen om. Iedereen is
ingetogen aan het werk. Kazuaki neemt ons
soms letterlijk bij de hand. Dan maakt hij het
teken samen met ons. Dan voei je dat je 'los'
moest laten en absoluut niet moet schilderen.
Zo word je je bewust van de ingewikkelde
techniek die achter de ogenschijnlijk zo
makkelijk neergezette karakters en vrije voffnen
steekt. Zaterdag oefenen, t avonds draagt hij

gedichtefl voor uit eigen wetk Ze zijn gericht
tegen de oorlog en pleiten voor vrede. Hij
kalligrafeert ruim 15 werken die nog diezelfde
avond worden geveild. Binnen een kw'artier
zijr ze weg, de opbrengst komt ten goede aan
Zen River. Zond:tg rnogen wij ons uideven met
grotete kwasten en grotere vellen papier. Het
was een fantastisch weekend!

Kanzeon Zen Center lnternational
(Salt Lake Ciry USA)
l)cnnis Gcnpo Mcrzcl Roshi
Danicl Doen Siibcrbcrg Scnsei
,ulu.u.zeflceflterutah. org, +1 801 328 84L4

Zen Centra in

de

Kanzeon traditie

(Europa):

Dana Sangha (Montreuil, Franlaijk)
Catherine Genno Pagds Roshi

Aml Hollowell

1

49 88 97 65

Zen River (Uithuizen, Nederland)
Anton Tenkei Coppens Rosfu
uuna. zenrir.ter. nl, +31 (0) 595-a35039
Polska Sanga Kanzeon (Warschau,
Malgosia Jiho Braunek Sensei
zutou. ktnzc o n.! l, + 48 22 427 887

Polen)

Zen Centrum Amsterdam (Nederland)
Nico Sojun Tydeman Sensei
uwa.zenamsterdanr.nl, +31 (0) 20'627 8056
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Den Haag: Kees van de Bunt, 070-3504601
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Enschede: Toon Fugers, 074-2434551
brazasc.lo/zen

Groningen: Irdne Bakker, 050-3140069
,,!1uao.ze nsP

irit.

Hoorn: Dirk

n
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/
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tuturu. lopen in.;t i lte. n l, dir kb ee ms ter@ q ui c Ane t, nl

Rotterdam: Gretha Aerts, Nico Tydeman, 078- 6377 606
tlzt:zo. ze n rc tlerdam

.n

I

Zutphen: Hans Flschcr, 0575-546647
hansfische@planet.nl

Den Ilaag: Helen Pelder, 070-3604305
Bclgi0 (groepen in Antwerpen, Brugge cn Ccnt),
bcgcleid door Frank de Waele Sensei.
ttwts.zensanga.be, 0032 497 671198 (Marnlx Vermacrckc)
Zen hoofd metje hart - Paulinc Hunfetd (Saigen)

.:'

i.ls je een boeddha xiet: schiet!

jij

digitalefato (rlesnoods met je tetefoon?) en mail hem naar de redartie
uan de Lotus'ttijaer. Schrijfje er ook een Pakrtenrl tehstje bij otter utaar je hem trof en uat je opaiel?

Heb

een Eoeddha gespot? MaaA een

I

Boeildha's in bet straatbeeld
Tussen de lampen en de tuinmeubelen, acrborgen'athte, zuarcl
Procent harting staal een Baeddha. Een tzLg om de hals
aan bel beeld geeft aan toor ttelAe prils bij uteg nmg. Htt hout aan de tafet is gedu/dig. Een kteinjongeje met 2 5 euro
in zijn harud wijtt erkdar, zijn ijsjr leLt.
I)e verhoper snelt toe.'Wat kost*ie,'sntaAt ltet knaaPjt. 'Honderd euro,'antuaordt de rsarkoper monter. Ilet knaalje
knikt en glijdt plagnig mel zijn plakkerige hand aaer het hoofd van de Boeddha. De tcrkopruerblee| t et ueet niet

nsat te daen. Ineens staal dt baus aan de vLinkel, een grzte fttan, naast het knaapje en spuit uaedend hel hoofd oan
de Boedtlhn ttol met srhaonmaufrmiddel. 't Jothie silieiarhlcruit en raept aersrhiit in
Haags.'KijA uit, jlh, geh.

Mijn

Tiat

ijssie!'

Een terwarrend beeld, uind ik.

Pauliw Hun fe Id

( Saige

n)

