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Sojun 'fydeman,
Niko Sensei, is op 7 april 6.5
jaar geworden. Hij gaat - zie het
interview in dit nummer - nog lang

hoe ik een piiltje moet gooien. Hoef
ik dan niet meer terug te komen?'

(Provinciale Zeeuwse Courant, 4
januari 2007)

niet met pensioen.
Kees

monnik

Kees Kongo van de Bunt, adviseur
van de Lotusvijver, is tot monnik
gewiid. In een grocp van zeven
onclerging hi.j in januari op Amelan<l
de ShttkAe Tbkudo cercmanie, geleid
door Gcnpo Roshi. S.iar,tke bete ke nt
oorspronkelijk leaving home, ma:ar

wordt nu begrepen

u,ls

rutting

tbe

in

de

raot oJ'selftlinging.

Centrum voor kinderen

fouw
Marion trlichalt-Roesink laat ons
r,t'eten dat zij in St.Justin (Franknjk)
een pand heeft qekocht waarin ze
een centrum voor hulp aan kinderen

in de rouw gaat vestigen. Samen met

Franse stichtingen organiseert ze
vanaf 2A07 een driejarige opleiding
tot rouwconsulent, die op termijn in
het centrum wordt ondergebracht.
( mari

o

n

ji

A

ai. ro e s h k@u an ad o a.fr )

Barney
Wereldkampio

van

en darts

Barneveld

Raymond

doet er

Wandelen in het mooie NoordHolland-Noord
Rond Hemelvaartsdag 2007, van 16
mei t/m 20 mei,vindt in Hoorn voor

de achtste keer een zenvierdaagsc
plaats. Elke dag vertrek voor e€n
wandeling van 6 it7 ttttr over dijken
en stranden, door bossen, duinen
en weiden. I Iet meditatieve lopen
wordt 's ochtends en's avonds
gecombineerd met zitmeditatie.
C)ntbijt en avondeten worden

in stilte in de z.endo genuttigd.
Overnachten in Hoorn is mogelijk.
Ervaring mct zitmeditatie vereist.
(wuw. / op e n in s ti / te. n I)

niet

geheimzinnig over: zen helpt hem
rustig te blijvcn. Zenmeester Rients
Ritskes heeft in 'Barne1.' de ideale
leerling. llij bracht hem zen bij:

niet vooruit of achter':it denken,
maar in het nu bliiven. De darter
uit Den Haag dacht aanvankelilk

Cybermonnik
iVlaurice Knegtel (zenfilosoo{, sinds
januari een van de zeven nieuwe
rnonniken) is de eerste wijze die
voor de BOS raad en irzicht zal
proberen te geven aan elektronische
wagenstellers or.er boeddhisme en

dat hij de zentrucs na 66n sessie u,el
beheerste.Toen zei Ritskes: 'Stel dat

boeddhistischc praktijk. Stuur uw
mail naar qtbermonni.ft@baeddhistisc

mij darten wilt leren. Je leg-t me
de puntentelling uit en je zegt rne

betmroep.nl.

jij

(Nieuwsbrief BOS, februari 2007)

RBoncTroNEEL
'leder nadeel hep ze voordeel.' Nadeel: wij mensen worden geboren, worden ziek en gaan

dood. Onvermijdelijk. Maar ander lijden is we1 degelijk te vermijden, omdat we
het zelf veroo rztken A1s resultaat v z:t\ on?-e vooroordelen e n voorkeuren. Voordeel:
we kunnen zel{ van ons leven een hemel op aarde maken. Een andere blik op het
lijden, op onszel{ de anderen en de dingen om ons heen is voldoendel

Toch vreesde de redactie dat dit nummer ovet zen en Gezondheid (= 1E*ulitttt
van leven), een aaneenschakeling zou worden van kommer en kwe1, tandengeknars
en geweeklaag. Klagen zit ons mensen ook ingebakken. Maar ernstig z\ek d4n en
h,araliteit van leven hoeven helemaal niet haaks op elkaar te staan, blijkt uit bijdragen
van lezers in deze Lotusvijver. Uit onderzoek blijkt dat zitten en rnindfulness eer.
heilzame werking hebben. Z\e voar een andere kijk op Zen Gezondheid ook het
interview met Nico Tydeman en'Doe de goeroetest'. En niet te vergete n onze vaste
rubriek'f)aar zit ik mee'.

Niet langer gedraald, lJewoon aandacht erbij en lezen. Doe je voordeei met
Lotuwijverl
je em reactie

dit nummer? Discussie oter

deze

de voors en tegens 'uan
zen? Schrijf of mail ans. Het zomernummer is themaloos: alle ruimte dus ttoor de lezer.

Heh

op de inhoud ztan

'Het leven zeHis een seksueel
overgedragen termin ale ziekte'

ZE,X EN GEZoNDHEID

Hebben zen en gezondheid met elkaar te maken?
Nooit bij stilgestaan. Ik doe nu zo'n zeven jaar aan
zen. Ik ben in die tijd niet gczonder geworden.
Integendeel, ik ben eigenlijk nog doodziek. Maar
dat was iets dat weggcsneden moest worden. Iets
dat me kon verwoesten.
Ik deed a1 een jaar of twee aan zen, toen het
oordeel kwam: kanker. Een klap tussen de ogen,
schudden op mijn benen, en geen zen help me
daar vanaf. Tijdeas mijn gevecht hield ik rne niet
bezig met de vraag o{ zen tne er doorheen zou
helpeir. Achteraf denk ik dat zen mij wel degelijk
de hand heeft gereikt.

En nu? l,ichamelijk is het allemaal minnetjes.
Ook al door allerlei medische missers tijdens
de behandeling. Vaak wilde ik u,raak nemen
voor zoveel stommiteit, onver loger, en gebrek
4

aan respect voor leven. Ik wilde de artsen
verantwoordelijk stellen, rnaar dat was geen
oplossing, wist ik. Dus ik deed niets, zat steeds
vaker op mijn kussentje. En voelde hoe de ruimte
toenam, dag na dag maand na maand, jaar na
laar
(Jf zen en gezondheid iets met elkaar te maken
hebben, weet het nog steeds niet. Waarnemen
wat nu gebeurt, met al1es om je heen, met jezelf,
In elke waarneming zit het complete spectrum
van het volle leven. Ofje ziek bent of niet is dan
eigenlif k onbelangrijk. Geloof ik.

Hebben zen en gezondheid iets met elkaar te
maken? trVat een vraag.
Saigen

EEN DIERBAAR GESCHENK
Ik

iaeeg kanker en ik schrok rne dood, maar
herstelde. I)at geeft me de luxe om - met grote
schroom jegens de echt zieken * een heikele
hvestie aan de orde te stellen. Ik ben dankbaar
voor wat mij is overkomcn. Dankbaar?
Masochisten aller landen, r,erenigt ul Hier volgt
het betoog van ecn blijc ka*erlijer.

Zo beleef ik het wel, al kan ik me de hoor van
zwaat zieke medepatidnten goed voorstellen.
Zeltlwellcr, rcligieuze lo,vezel! Alsof dlt lijden
nog niet erg genoeg is; moet er ook nog iets
moois uit voortkomen! Zorg dat )e beter wordt,
geniet van de rest van je ieven en houd je mond!
Nlaar toch. Zrekte verdiept mijn zenbeoefening,

Ik

schrok me dood, maar tegclijkertijd was er
geen verbazing of verontwaardiging. A1 jaren
word ik rloor zenleraren gebombanleerd met

een zoektocht naar het bekende r:nbekende.

uitspraken over de vergankelijkheid van alles
en ieder.een, dus het was bekend. Gezondheid
is vanzelfsprekend ais je gezond bent, maar
het biiift een wankel worrder- Jc bescli nict hoe
bijzonder het leven eigenliik is, hoe mooi een
gezonrl lichanm ftrnctioneert, en hoe eindig het
is. Hier had je het dus. Van leven gaan we dood.
Ytn ziekzljn ga je het leven waardere n- Big deal.

moment','great matter'l Big deal.

Y'tnznlfzwijgend. Het programma van de meester
geeft perspectief, maar is een opgave. 'Only this

Ziek ujn, zeker als het crnstig is, zet beiangrijke
processe in gang. Eenzaamheid, maar ook
solidaritei.t. Ontroerende reacties van velcn, vaak
onverwacht, verzachtten mifn lot en rnaakterr we
duidelijk dat ik niet alleen sta in dit leven. Wist
ik dat dan niet? Naarurliik wel, maar ook dit was

een niet doorleefde vanzelfsprekendheid. En
de wederkerigheid van deze mensenliefde u,as
ondergesneeuwd onder hogerc doclen. Ik had er
geen tild voor. Nu krilg ik oog voor het lijden
van anderen. Dat is het. Van mededogen leer je
mededogen. Big deal.

lk

stel de volgende waarschuwingen op pakjes

sigaretten voor:

I'Iet krijgen van rtanker kan het

besef

oan

de

eindigheid van un: leven bevorderen.

illness must be.

Het rtrijgen 'L,an kanLer /<an uv: waardering 'ttoor
het leun intensiteren.
IIet Arijgen qan kanrt.er kan uzo betrokkenheid bij

pe

anderc letende lrezens vergraten.

"I arn glad to learn that
vou ale better now. What an ordeal such an
Een zenmeester schreef.

It also must really put things in
.
v,,hat
is my life and who lives it
rspcctive
and what do I want to do with what is leIt of itl
Even if none r:f us knows wlut is 'lcft'... Only
this moment. Such crises in our iives are in that
sense a preci.ous 'gift'. Can't get a much closer
view of the great matter than thatJ"
..

Ilet krijgen aan kanker

uu

En speciaal voor rokende zenstudenten:

Het rtrijg'en oan kanler kan uu
inten:iaeren.

Dat wilde ik aan de orde stellen. Is mijn ziekte
en wat emit voortkomt 'een dierbaar geschenk'?

Aan de ks;aliteit aan

leven ,pn'beteren.

Jelk Seide/

zenbeoefening

EnN wITTE MUUR
Hoewel ik een werker in de gezondheidzorg ben,
heb ik zen en gezondheid nooit direct aur elkaar
gekoppeld. Ook ben ik eigenlijk niet iemand van:
'Zet en ...'

wist niet of ik zou leven dan wel zou

Van mijn vader heb ik een bepaalde levenshouding

nawaag naar mij deden, werden op het verkeerde
been gezet. Achterafbleek ik niet in de computer
van het ziekenhuis te staan.

geleerd. Deze levenshouding geeft ruimtc aan

mij a1s persoon in een veld waar alle anderen even
belangrijkzijn.ln het omgaan met die ander heb ik

sterr.en.

De eerste 48 uur wist niemand wie ik was. Geen
enkele identiteit. Geen man of kindere n die ook
maar enigszins vermoedden wat er met me aan
de hand was. Zelfs mijn medestudenten, die

geleerd om met mezelf om te gaan en omgekeerd.
Ik vind het een hele klus. Me&tatie is een van

Het accepteren van die situatie: beslissen
mrjn gedachten te bundelen en miin

de andere dingen die mijn vader me voordeed.
Ik heb van nabij meegemaakt hoe belangrijk het
voor hem was, tot op de dag van zijn sterven. Een
gezonde houding, zou je kunnen zegger -

meditatiebeoefening

in het centrum van mijn

aandacht te brengen, in het oog van de dood, leek

mij de juiste handeling. Zonder het voorbeeld
van mijn vader en al die anderen was ik hier
nooit opgekomen. Ik kan je rerzekeren dat zen

December 2005 werd ik met spoed opltenomen
in een ziekenhuis in Parijs. Ik bevond me alleen

en gezondheid hier samenkomen.

tegenover een witte muur en op dat moment

Jifrai

Spiritualiteit in het dagelijks leven
Maison Urrutibdhdtia biedt de mogelijkheid om je enige tijd
terug te trekken en orde op zaken te steflen.

le kunt deelnemen

aan de dagelijkse zazen en aan de taken in
en rond het huis, indien gewenst kun je werken met technieken
als ademen, voice dialogue, zelfanalyse of meer theoretische
onderdelen als het bestuderen van teksten of de methodologie
van veranderingsprocessen.
Er bestaat ook de mogelukheid een gite te huren in het dorp en
alleen voor persoonlijk werk naar Urrutibehetia te komen.

Uitgebreide info is te lezen op www.stichtingjikai.nl

Jikai Consultancy
Marion Elichalt-Roesink
T/F +33 559285ss1
E marion.jikai. roesinkG)wanadoo.fr

You NEVER wALK ALoNE
Sinds ik aan langeafstandswandelen doe, ben ik
geabonneerd op het kwartaalblad 'l)e Jacobsstaf'

van het 'Nederlands Genootschap van Sint
Jacob'. Hierin verschijnen allerlei artikelen
over pelgrimeren, wandelen en fietsen naar de
bedevaartplaats Santiago de Compostella. ln het
nummer van december 2005 sta.at een artikel van
Marijn van Zon'De ziel gaat te voet'. Mariin doet
verslag van zijn onderzoek naar pelgrimeren in
het kader van zijn studie Ceestelijke Gezondheid
aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.
l!{arijn heeft voor zijn ondetzoek 26 pelgrims
geinterviewd, waaronder 18 die naar Santiago

Hij wilde inzicht te krijgen in wat
pelgrimeren en wandelen met mensen
doet. Hii stuit bij zijn onderzoek op twaalf
liepen.

'sle

utclwoorde n'.

Sleutels

Dit n1n: 1. Vertragen: je

levenstempo komt

dichterbij de menselijke maat.

2. Vereenvoudigen:

meer aandacht voor de elementaire zaken van het

leren. 3. Verdichten: meer ruimte voor jezelf en
reflectie. 4. Loslaten: je behoefte aan controle
en planning verruimen. 5. Verstillen: de stilte
toelaten en aandacht hebben voor wat zich
daarin bij jou 'aandient; 6. Verwondering: oog
krijgen voor het wonder van de schepping en de
goedheid van mensen. 7. \trbondenheid: ervaren
in een diepere laag betrokken te zijn bij de natuur,
mensen, jezelf enlof de schepper'. 8. Vertrouwen:
geloof in de medemens en dat alles wel goed
komt" 9. Yerbeelding: de bchoefte mooie dingen
te maken en te doen. 10. Symbolen en rifuelen:
bepaalde handelingen, die verbondenheid
symboliseren met wat niet te benoemen is, zo'als
het aansteken van een kaarcje. 11. Ontmoeting
met HEM: iets van het goddelijke ervaren op
een bepaalde plaats op een bepaald moment. 12.
Geestelijke begeleiding: het op zoek gaan naa.r
ervaringsgenoten of insiders'. De volgorde van
de'sleutels' is wiilekeurig.

Sint Jacobus

ik

ervaren dat de 'sleutels van Marijrl behalve

op de pclgrimsziel ook op het boeddhistische
'no-self passen. lk ben ervan or,ertuigd dat als
_ie zrzenners e enzelfde interview afneemt, je
vergelijkbare 'sleutels' vindt. Op de weg naar
Yerlichting ziin er veel mooie tussenstations, die
het ieven de moeite waard maken. Maar het lijkt
mij niet de tredoeling om op zo'n tus$enstation te
blljven hangen. Ooit zul je weer naar een volgend
station moeten reizen.

No self

Als

iangeafstandswandelaar

en zazcnner

heb

Rifiard Litbtendahl

Als

DE DooD vooR HET LEYEN?

Voor de meeste mensen die rle dood voelen
naderen kan geloof' een enorme steun ziln.
Een geloof in een of andcr v<.rortbestaan na de
dood kan de angst voor de dood sterk doen
vermindercn. Toch zijn veel mensen bang voor

gelegd op de 'maakbaarheid' van het leven. Er
wordt slim ingespeeld op de angst er niet bij
te horen, niet aantrekkelijk te zijn en voor de
dood. l)us worden we overladen met pillen en

de dood. De psvchologie ziet angst voor de dood
en angst voor l,erstoting uit tle groep ,a1s de twee
grote basisangsten. I)at wil zeggen: de angst om

om rimpels weg te werken en plooien strak te
trekken. I)at we daarna niet echt rneer kunnen
lachen moeten vir'e dan maar op de koop toe
nemen. In Amerika worden meer mensen ziek of

niet(s)-te-zijn en de angst om volkomen aiieen
te staan. l)ie twee bepalen voor eer groot deel
ons gedrag en onze manier van levcn. llaar de
meeste mensen zijn niet zozeer b:,Jrg voor de
dood zelf maar voor het stcrvensproces. Angst
voorai vor:r intense en langdurige pijn, angst voor
Iichamclijkc cn seestelijke aftakeling, angst voor
verlies van controle en angst voor het onbekende.
Angst voor de intense emoties waarmee hct
loslaten van dierbaren gepaard kan gaan. En voor
het loslaten van dit lichrram dat zo vertrouwd is,
dat we denken dat we ons iichaam ziin.
Wakker geschud

Mijn zenlcraar Genpo Roshi stelde eens de
vraag:'\Manneer kreeg het leven voor het eerst
jc vollc aandacht?' 'Toen ik biina doodging',
was mijn onmiddellijke antwoord. We zijn ons
er meestal niet za van bewust dat we leven en
nemen a1s vanzelflprekend aan dat er telkens
weer

ee

n

nieuwe dag komt.

Als er

echter

plotseling en onr..erwacht een goede wiend sterft,
als een familielid ofbekende de diagnose van een
ongeneeslijke z-iekte krijgt, din worden we ineens
wakker geschud. Dan besefl'en we plotseling
dat dit leven tijdelijk is. Nleestal waa:deren we
iets pas echt als we het dreigen te verliezen of
al verloren hebben. I)at geldt voor relaties en
vriendschappen, voor ons werk, onze gezondheki
en noem maar op. Pas als we iets mankeren staan

we erbij stil, dat het een ongeioofliik wonrler is
dat al die ingewikkelde processen en functies van
ons lichaam meestal zonder al te veel problemen

lverkenl

Natuurlijk proces
In onze westerse maatschappij wordt vecl nadruk
8

smeersels, fitness clefeningen, diiiten en methodes

sterven alur een overdosis vitamines,,mineralen
en combinaties van al die preparaten, dan van
tekorten in de voeding. Hoeveel kinderen die
nu sterven van de hnnger kunnen er niet gevoed
worden met de miljarden die wij in het Westen
jaarlijks uitgeve n aan middele n die r.oornamelijk

bedoeld ziin om onze angst voor verval te
bezurercn? Hoe gelukkig word je nu werkelijlq als
je voortdurend bang en krampachtig probeert om
het natuurliike proces te stoppcn)

Ik ben een groot voorstander van een gezonde
ievensstiji. Dat we proberen te leven op een manier
die zo rnin mogelijk schade doet aan iichaam en
geest en aan de wereld om ons heen. Waar ik me
tegen verzet is een levensstijl die gebaseerd is op
angst en voorkomt uit een ontkenninp; van het
ieven zoals het is en op een taboe op ouderdom
en dood. Een levensstijl die het tegenovergestelde
eflbct heefi van r.r'at men eigenlijkwil bereiken: de
angst voor'vervzl'en voor de dood wordt daarmee
namelijk angst voor het leven zelf. We laten ons
zi bang en gek maken voor wat mogelijk in de
toekomst zou kunnen gebeuren dat we vergeten
zijn hoe we echt kunnen leven. Hier en nu, precies
zoals we op dit moment zijn. De overmatige
nadruk op een lichaam dat young and beautiful
moet zijn, zou ons haast doen vergeten dat we

meer zijn dat dit lichaam. Als we ons minder
met ons lichaam identificeren en mecr met wie
we werkelijk zijn, komt ouder worden en sterven
in een totaal ander daglicht te staan. Ik heb eens
iemand horen zeggen, dat als we tien procent van

is het niet zo moeilijk. Maar ais het tegen zit?
Ik heb mensen met kanker en met AIDS
indrukwekkende veranderingen zien doormaken.
Niet ondanks hun ziekte, maar jirist dankzij.
Mensen die dezr crisis in hun leven werkelijk
aangegrepen om meer mens te worden. Als we
onze kwetsbaarheid toelaten, onze pijn er angst
met anderen durven delen, merken we dat er niet
zo heel veel verschil is tussen mensen onderling.
Daarmee kunnen we ons eigen lijden in een
groter perspectret zien. En mededogen ervaren
voor iedereen die lijdt. Het verlangen komt op
dat alle menser, alle wezens wij mogen a1n van
lijden en harmonie en rryede mogen kennen. \Me
komen in contact met ons eigen vermogen om
liefte hebben, dankbaar te zijn, te vergeven, kalm
en vredig te zijn.

LEYEil

rS MEERVOUD VAl{
LEF

__f

/*,,
P6erbu!

10{5 6601 BAAdhem w!?loasi6.nl loosje@toosj6.al

de tijd die we besteden aan ons uiterlijlg zouden
besteden aan het verzargen van ons innerlijk, de
wereld er volkomen anders uit zou zien!

Mededogen

Eens komt voor iedereen de tijd, dat er een
einde komt aan dit leven, aan deze mens. Hoe
leven we tussen nu en dan? Kunnen we het
leven waarderen en ten volle Leven vanuit een
diep besef dn acceptatie van de onvermijdelijke
verrnderlijkheid en ein&gheid ervan? Waarom
zouden we daarmee wachten? Ons leven zelf is
per definitie termlnaall Het leven is een kostbaar
geschenk. Durven we dit leven werkelijk te leven?
Met alles erop en eraan? Als alles gladjes verloopt

Elke dag een goede dag
Tijdens meditatie kunnen we contact maken met
onze eigen intrinsieke goedheid, ons grenzeloze

goede hart, dat boven ziekte en gezondheid
uitgaat. We kunnen nu al oefenen om steeds
weer het onbekende te verwelkomen en binnen
te gaan. Niet'alleen als voorbereiding op onze
dood, maar vooral ook omdat het ons leven zoveel

boeiender en rijker maakt. Maar de angst dan?
Erken dat die angst er is, loop er niet voor weg,
maar accepteer dat dat op dit moment zo is. Kijk
er eefls mstig naar, r'erken het, kijk wat het je te

zeggen heeft en vraag jezelf: Waarin belemmert
dit mij om te leven zoals ik wil? FIoe mecr we
leren vertrouwd te zijn met de veranderlijkheid
van het leven, des te meer leren we ons over te
geven aan het leven zoals het zich ontvouwt. Door
steeds weer los te laten en het onbekende binnen

MsnlTEREN
vooR l)uvrnarEs

te gaan onstaat er een diep vertrouwen dwars
door onvoorspelbaarheid en de grondeloosheid
van ons bestaan heen. Elke dag is dan een goede
dag! Of, om met Loesje te spreken: Leven is het
meervoud van 1efl Een avontuur, een uitdaging,
een uitnodiging om met hart en uel te leven ...

Irlne BakLer

Dit

is cen bewerking van een artikel dat in 2003

in het

tlreman ummer Leoen is sterten van het
tijdschrift De Heraut verscheen.
IrBne Kyojo Bakker beoefent sinds 7986 Zen
onder leiding van Genpo Merzel Roshi en is
als gezins- en relatietherapeut verbonden aan
Psycho-oncologisch Therapiecentrum Het
Behouden Huys. Zie verder uzow.zenspit it.nt

In de bekende reeks '.... v<ror Dummies'is er
nu ook naast het Boeddhisme voor Dummi.es
een Mediteren xoor Dumrnies. Meditatie maakt
rustiger, gelukkiger en gezonder. Er zijn veel
verschillende vormen van meditatie. Meditatie
wordt beoefend in a1ler1ei culturen en religies
over de hele wereld. Alles wat met aandacht,
concentratie en belr.'r.rstzijn wordt gedaan is
eigeniijk een vorm van meditatie.
ln deze tweede editie ontdekt men stap voor
stap de rneditatiekunst en leert men welke vorm
het beste bij de persoon past. Naast mediteren
over moeilijke emoties en gewoontepatronen

worden veel praktische nefeningen gegeven hoe
te mediteren en hoe meditatie in het dagelijkse
leven te gebruiken. In de bijlage worden

meditatiebronnen, spirituele richtingen en

'Zan an dE kumt Yor h6t IlJn'

centra die gespecialiseerd zijn in uiteenlopende
technieken weergegeven. Bevat een li teratuuriijst
met boeken van de beste hedendaagse Oosterse
enWesterse meditatieleraren. Op de bijgeleverde
CD worden geleide oefeningen. ISBN: 978-9A-

430-1361-1.
Franca Daindart
10

ETN KOFFERTJE AANDACHT
Mindfulness is een belangrijk begrip als het om
zen en gezondheid gaat. Edel "lvlaex schreef er
een hr:ek over. I lie r volgt, rnet toestemming van
de auteug een bewerkt fragment.

in

een psychotherapeutische context. Je kunt
toch niet zoma r boeddhistische meditatie gaan
beoefenen in een ziekenhuis! Zen is in zijn
methode niet altijd even toegankelijk.

Kabat-Ztlr.
Ik hegon te experimenteren cn elemeriten van
meditatie in mijn werk te verwerken, totdat
iemand mij vroeg: Je kent toch het werk van
Kabat-Zinnil Ik had er nog nooit van gehoord,
maar spoedie daarna vond ik ziin boelg nog
ongelezen, in de bibliotheek van het Helen
Dowling Instituut, waar ik toen werkte. 'Dit
bespaart mij tien jaar werk', zo realiseerde ik mij.
Kabat-Zinn had vanuit dezclfiCe achtergrond en
motivfttie als ik een stressreductieprogramma
opgezet. Dit programma draaide in een ziekenhuis

en was onderworpen geweest aan

gedegen

wetenschappelijk onderzoek, waardoor het een
in de medische wereld acceptabele werla,viize
geworden was. Ik hoefde het wiel dus ni.et ze7{

Achtergrond

Toen

ik -

ondertussen alweer een hele tijd

geleden - als psychiater afstudeerde, zat ik zelf
met €6n grote vraag: hoe overleefik de dagelijkse

confrontatie met zoveel menselijk lijden, met
het verdriet, de angst, de trauma's, het verlies...i
Ik moest zien te varen tussen twee klippen.
Aan de ene kant het risico orn z-e7f overspoeld
re raken door alle pijn en ernotie, en op te
branden. Aan de andere kant het gevaar om afte
stompen en gevoelloos te worden, objectiverend,
ontoegankelijk, niet meer te raken door het liiden
van mijn patidnten.

Op mijn

zoektocht kwam ik door een
samenloop van omstan&gheden in aanraking
mct zenmeditatie. Meditatie was <luidelijk'mijn

dins'. Ik heb er ongelooflijk veel van geleerd.
Het vormde mij niet alleen in mijn manier van
werken, maar ook in mijn persoonlijk leven.
Na zo'n tien .iaar bekroop mij steeds rreer een
gevoel van: 'Het is niet fair, ik hou het beste dat
ik heb voor mezelf.'Maar ik had er geen idee van
hoe ik zoiets a1s zenmeditatie moest overbrengen
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uit te vinden. lk nam contact op met Kabat-Zinn
en startte met een achtwekentraining, gebaseerd
op zijn programma.
Sindsdien heb ik ticrrtallcn trainingen gegeven
aan honderdel mensen. I)e context van de
training varieerde. Afhankelijk van de plek
waar de training liep, testonden de deelnemers
uir mensen met ernstige ziekten 'als kankeE
zorgwerleners, vrijwilligers in de palliatieve zorg,
mensen met recidiverende depressies en angst,
mensen met chronische vermoeidheid enlof met
stressklachten, werknemers van bedrijven, ... In
iedere context ontmoet ik in mijn trainingen
telkens opnieuw mensefl die geconfronteerd
worden met dezelfde ftlndamentele wageo.
Dit boek vormt een neerslag van al deze
ontmoetingen. i let is geschreven met de
bedoeling het beste dat ik heb te delen zonder
iets achter te houden.

Mindfirlness-training
De acht weken durende mindfulness-training is
gebaseerd op het werk van Jon Kabtt-Zinn. Het
is zeker niet de enige manier om mindflilness

te leren, maar het is wel een heel didactische
methode. We noemen het een training en niet
een kuur of een cursus. Het is een training. We

erom je grenzen te verkennen zonder eroverheen
te gaan, maar ook zonder ai te woeg af te haken

gaan iets oefenen.

beperken.

en jezelf nodeloos in je bewegingsvrijheid te
Ondertussen voerefl we beetje bij beetje
zittende meditatie in. Hierbij ligt de nadruk
zowel op tot rust komen als op onderzoeken
1,an wat er in en rondom jou gebeurt. Naast
omgaan met je iichaam krijgen nu gevoelens
en communicatie met anderen meer aandacht.
Ook in de huiswerkopdrachten gaan we vragefl
om systematisch stil te staan bij kleine dingen
van het dagelijks leven en te onderzoeken hoe je
hiermee omgaat.

De training bestaat uit acht wekelijkse
bijeenkomsten van elk tweeenhalf uur. Als je
deeineemt, verbind je je ertoe om gedurende die
acht weken dagelijks dri.e kurartier te oefenen.
De ervaring leert dat gedurende acht weken drie
h,vartier oefenen voldoende is om te leren waar

het over gazt efi kort genoeg om'behapbaar'te
zijn. Beschouw het als een experimert met jezel{.
Na afloop van deze acht weken kun je bij jezeif
nxgaan wat ie uit dit experimcnt geleerd hebt en
hoe je er verder mee wilt.
Tijdens de sessie worden je verschillende
oefeningen aangereikt. Er zijn 'fbrmele'
oefeningen znals zittend mediteren en eenvoudige
lichaamsoefeningen. Daarnaast z4n er ook
'informele' oefeningen, dingen waar je in het
dagelijks leven op kunt letten, zoais bij het eten
of in de file. Er zijn ook 'huiswerkopdrachten',
zoals letten op wat er met je gebeurt, bijvoorbeeld
bij prettige of onprettiee gebeurtenissen.

Tijdens de laatste sessies gaan we verder in op
het inbouwen van de formele en informele
technieken in je dagelijks leven. Na afloop van de
acht weken kun je zelf kiezen voor wat het beste
bij jou past. Dat kan zittend rnediteren zijn of
de lichaamsoefeningen. Maar het is ook mogelijk
dat je meer de nadrukwilt leggen op de informele
praktijk, of dat r.andaag de lichaamsoefeningen je
het meest aanspreken en dat je na enige tijd meer
zin lu4gt in het zittend mediteren. Iemand vafte
het na acht weken aldus samen: 'Ik besef dat ik
nu aan het begin sta, maar ik heb een ko$ertje.'
Edel Maex

Bron:

E.

1\4aex, Mindfulness;

leven,Wamsveld, Terra

in

-

de maalstroom oan
Lannoo, 2006

Achtweken
De eerste twee weken rverken we met de
bodvscan. Dit is een liggende oefening waarbij
je systematisch aandacht schenkt aan ieder
stukje van je lichaam. I let kan r.verken als een
diepe ontspanningsoelbning en brengt je dichter
bij je lichaam. De volgende twee r+,eken gaan
we actiever met het lichaam aan de slag. De
bodyscan wonlt afgewisseld mct eenvoudige reken strekoefeningen. Hierbij leren we om aandacht
te geven aan & sensaties in ons lichaam rvanneer
we in de buurt van onze grens komen. Het gaat
1J

je

Baes oyER ErGEN BRErN
Dmotionele stoornissen kunnen voor iemand en
zijn omgeving een ware kwelling zijn. Dr. David
Servan-Schreiber is professor in de klinische
ripsychiatrie aan de Universiteit van Pitsburgh
(VS). Zijn boekUw brein ak medicijnbehtndelt

moderne alternatieven voor methoden

als
en het gebruikvan antidepressilz.

ie alternatieven leveren hun resultaten via
lichaam en ziin vaak doeltreffender dan de
traditionelere methodes. De auteur bespreekt
andere: fleuro-emotionele integratie
o ogb ewegingen (EMDR), lichtenergie,
ctuur en omega 3. Hooftlstuk vier,
entie belexen, behandelt hoe je door
r,zn'meditatie'je depressie de baas kunt.

beinvloeden elkaar wederziids. l'Iet autonome
zenuwstelsel dat beide verbindt is bijzonder

belangrijk en bestaat uit twee subsystemen.
llet ene versnelt de hartslag er activeert het
emotionele brein, de ander rcmt beide juist af.
Bij stress, angst, depressie of woede wordt de
h'artslag onregelmatig: 'chaotisch'. In een situatie
van weibevinden regelmatig: toherent'. Ook is
bekend dat bij hartcoherentie de hersenen beter
en sneller werken. De lichaa msprocessen zijn in
evenwicht en het lijkt dan of we vrt hebben om
de otngeving.

Z elfge *ezend verm olte n
In het hart van onze hersenen zit het limbisch
stelsel: het 'emotioneie brein . Dit beheerst
emoties en overlevingsreacties, zoals bloeddruk
en hartfunctie. Nog dieper zit het he rse ndecl

waar alle angstreacties vanda.an komen,
amygdala. FIet emotionele brein wijkt af van

de
de

neocortex, waar de taal en het denken huizen.
Ilet emotionelc brcin is heperkt beinvloedbaar
door taal en denken en werkt feitelijk vaak
ona{hankelijk van de neocortex.

Emotionele storingen hebben dikwijls te maken
met een slecht werkend emotioneel brein. Vaak
konren die storingen voort uit pijnlijke ervaringen
in het eerleden. I)eze hebben hun sporen
aclitergelaten in dit hersendeel en kunnen lang
doorwerken in iemands gevoelsleven en gedrag iz
het beden" Punt is om is het emotionelc brein op
het heden af te stemmen. Het emotionele brein
kan zichzelf genezen. Door controle te krijgcn
over dit brein is het mogelijk om stoornissen die
voortkomen uit sprnningen, angst of tlepressie
zelf te genezen Servan-Schreiber beschrijft een
aanta] moderne methoderr.

Hartcoherentie toepassen is te 1eren. Bijvoorbeeld

door middel van bio Jbedbacrt, waarbij

Oosterse meditatieoeli:ningen die zich volgens
Servan-Schreiber richten op de ademhaling en
het 'l.egcn van de gecst'. De onderzoekers en
borduurden daarop verder richting het hart. Uit
onderzoekblijkt dat de methode werkt. Misschien
een gewaagd standpunt, maar de raakvlakken met
shikantazr lijken me Froot...
Bron:

l).

Meditatie
'Iegenwoordig r,,reten we dat het hart el de
hersenen ecn 'hart-hersensysteem' vormet. Ze
1.4

een

computer het hartritme registreert. N{aar het kan
ook via 'meclitatie'. FIet lleartmath Institute in
Californie heeft een speciale rneditatietechniek
ontwikkeld en getest, aldus Servan-Schreiber
in I"Iartcoberentie beleten. Uitgangspunt waren

Schreiber, Uqs brein ak medicijn,
UtrechlAntwerpen, Kosmos- 28.K, 2A06
Serr,an-

Kce.r MaerhecA

OunsR woRDEN: HELPT zEN?
Nico Tydeman wordt dit jaar 65. Hij zei in
Rotterdarn dat wij er als zenstudenten rekening
mee moeten houden dat hij er niet altijd zal zijn,
I)aarom hebben wij Nico geinterviewd over
ouder worden.

manier kan afr<rndcn, en ik moet ook denken over
mijl opvolging. Als je transmissie krijgt, beloofje
datje voor een opvolger zorgt. Dat luk niet altijd.
Sasaki Roshi - een Japanse zenmeester - is in de
negentig eir heeft nog geen opvoiger. Als leraar is
het belangrijk om op je vergankelijkheid te wijzen.
Dat is heel. concreet. Het is een uitnodiging om
gebruik van me te maken zolang ik er ben.
Of we nu we1of niet formeel transmissie knjgen;
de transmissie is altiid gaande. Tiansmissie begint
rls er de eerste keer datje in een zencentrum komt
tegen je gezegd rvordt: ga zitten op dat kussentje
en telje adem. Elke koan is transmissie, eik gesprek
in het theehuis is transmissie. Elke zenstudent
is verantwoordeiijk voor deze transmissie. Dat
betekent niet dat iedereen zenleraar moetworden,
maar je leven zelf is transmissie.

Hoe gaat ltet met het zencentntn ,4msterdam?
Ilebbenjullie al een andere ruimte?
We hebben een probieem: we moeten hier uit. Er
Gaan zenmeesters met ?ensioen?

Ik

ga niet met pensioen. 7,r:a1s rk me nu voel,
ga ik gewoon door. Ik wi1 wel uitkijken dat ik
ovcr cerl aantal jaren niet kwijlend en mezelf
herhalend v<.ior dc grocp zit. Maar cr zijn mcnsen
in miin omgeving die me dat duideiijk zullen
maken. Ik wil zeker nict doorgaan tot ik cr dood
bij neerval.
Ik heb nog veel plannen: schriiven en met miin
leerlingen verdergaan. Ik heb een bepaalde
leeftijd hereikt, maar wat zs:gt dat? Iir zal echter
eer moment zifn dat ik er niet meer ben. lln
het is vocrr rniln lccrlingcn belangrijk dat ze dat
weten, e, daar ook aan dutven dcnkcn. Er is eeu
z-ergezegde: 'A1s jc niet vaak aan de dood dcnkt,
zul je het in zen niet ver brengen .
Ben

je al aan het organiseren dat de zaken

straks

door kunnm gaan?
We zijn wel bezig om met elkaar na te denken
over het onderricht: over wat ik nog kwijt wil
en wat ik nog 'wil on 4'ikke1en. Ik wil er over
nadenken hoe ik in de tockomst op een goede

is een investeerder die irteresse heeft in dit pand.
C)ver twee maanden beslist hij of hij het gaat
kopen. Het is lastig om iets te vinden vanwege de

oppervlakte die we zoeken, en de huizenmarkt
staat onder druk. X'{i]n leerlingen zijn hiermee
bczig. Ik kan alieen maar dankbaar zijn voor
leerlingen mer eeo goed hart voor de Dharma. Ik
heb er vertrouwen in dat het goed komt.
Wat kan zen bijdragen aan gezond o?n.gaan anet
aaderdom?
Er is een lijden waar geen oplossing voor is. Het

iijden dat we kunnen oplossen iyn we verplicht
op te lossen, zowei van onsz-elf als voor anderen.
Het meest interessante is dus het lijden waar we
gr:cn <;plossing voor hebben.
Ik ben behoorlijk gezond, maar ik merk we1
een paar dingen. Ik ben stram aan het worden.
Een trein die ik net wil halen, snel het trappetje
oprennen, dat iukt niet meer. Ik kan behoorlijk
geconcentreerd studeren, maar ook dat gaat
minder"

Het leven zal altijd blijr.en wringen: je krijgt
dingen die je niet wilt en dinsen die je wel wilt,
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die krijg ie niet. Ik vind de dood ook niet leuk.
Maar ik hoop dat ik tegen die tijd kan -zeggen:
'Het zrj zo'. Een groot zenleraar riep echter op
z'n sterfbed: 'Ik wi1 niet dood, ik wil niet doodl'
Dat is een mooi verhaal. ik heb door z-entraining
geieerd om letterlijk te berusten in mijn werk. Ik
heb een wij drukke agenda, maar het lukt als je
een beetje rust

viadt in wat je te doen hebt.

Wat denkje van bet beeld qan ouderen, die 'sthter
de geraniums' zitten?

Ik

denk dat

dit

een groot maatschappelijk

probleem is. Van de ene kant zrln we gezegend
met een maatschappij die ons lang gezond houdt,
maar aan de andere kant geeft dat een probleem.

lk

denk dat er veel lijden is onder ouderen.
Niet alleen de mentale aftakeling, maar ook het

sociale isolement. Er zijn ook ouderen die het een
prachtige tijd vinden. Zolang ouderen vitaal zijn
en met de kleinkinderen kunnen spelen en voor
ze kunnen zorgen is het fantastisch, Maar wat

gebeurt er als ze moeizaam uit de voeten kunnen?
Dat is een angstig perspectief. Ik heb het bij mijn
eigen moeder gezien, die raakte ook steeds meer
geisoleerd. Alle broers en zussen waren overleden
o{ zaten ook al ergens in een verzorgingstehuis.
Dat is een groot leed.

Het leven credert voortdurend pnrblemen. We
z4n

x;er

dat we bijna 86 kunnen worden. \ffe

hebben een groot probleem met Alzheimer, maar
er zit een medicijn aan te komen. Je zult den:
dan worden we 110 en dan 2il. zich vrel \ryeer een
nieuw probleem voordoen.

Ik zou wensen dat

Sasal<i

Roshi

mensen die zen beoefenen
oog hebben voor het probleem van ouderen. En
het vooral opbrengen om de eigen ouders naar
vermogen goed te verzorgen. Ik ben zelf erg blij
dat ik de laatste jaren goed voor mijn moeder
heb kunnen zorgen, maar het is een opgave. Een
verpleeghuis: je gaat er enthousiast naar binnen
en je komt er bekaf uit. N{aar het is de moeite
waard, Dat wens ik zenstudenten toe: zorg voor
je ouders, ga het niet uit de weg, wees je bewust
van het leed. Dat is een goede oefening.

Ga jeje ab je ouder

uordt meer taeleggen o? wat je

belangrijfr. vindt?

Helpt xen?

Wat ga ik doen met de rest van rn n leven) Ik ken
die gedachte heel goed, maar ik kan niet kiezen.
Ik wil nog heel veel doen: een boek schrijven, en

Of zen voor jezelf werkt, dat moet je maar zien.
lemand vroeg eens aan een zenmeester: 'Helpt
zrn in je angst voor de dood'? Toen zei hij: 'Ik
denk dat naarmate je meer zen beoefent, je angst
alleen maar erger wordt'. We biijven mens. De

ook veei lezen.
Wat ooor boek wilje sebrijwen?
Mijn wens is een boek te schrijven over de geest.
In het boeddhisme gaat alles over de geest. Ma.ar
lvat is de geest? Daar heb ik w'el wat materiaal
over. Niet alleen boeddhistisch, maar ook
christelijk. Wat is de heiJige geest? En dan het

pinlsterverha'al: wat is daar gebeurd?
1.6

angsten r"an mensen blijven we houden. Misschien
ben ik tegen die tijd wel ontzettend chagrijnig en

opstandig. Zen maakt ons niet imrnuun. Is het
leven een hel, dan gaan we door de hel. Is het
Ieven hemels, dan zijn we in de hemel.

De koan van Hisarnatsu, dat is een mooie koan:
'Als niets werkt, wa! doe je dan?'

Het kan best zijn dat zen een fysieke invloed heeft
op je gczondheid, maar er ziin geen li',Irtnties.
Suzuki Roshi is overleden aan kanker. Zen is
het leven. FIet leven heeft te maken met geboren
worden, ouder worden, ziek ,uvorden, dood gaan.
Niets werkt, dus je kunt l.rij zen beoefencn.
En hoe verschikkeiijk het leven ook is, het is
ook van een onyoorstelbare schoonheitl. En dat

vind ik ook van zenbeoefening. Ik hoop clat mijn
leeriingen het'w'onder v:rn het leven kunnen zien,
inclusief de verschrikkingen.
Karin Kuipers
Jelle Seidel
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ProNrBns
Here, man is no longer the center of the world,
only a witness, but a witness who is also a
partner in the silent life of nature, bound by
secret affinities to the trees.
Dag Hammar s kj 6 ld ( I 9 05 - 1 I 6 1 )

In de Alta Garrotxa (Catalonid), een beschermd
naruurgebied in de Spaanse Pyrenee€n, ligt
tussen Beget en Oix het landgoed Les Gavatxes.

Verspreid over

vijftig hectare grond staan

een

boerenhoeve, een cabafra (schuur), ruines van een

kasteel, een blokhut en een boomhuttcnkamp.
Er loopt een riviertje met een zwemplaats, er

is een waterbron, bos- en weidegrond en

een

moestuin. Meer en minder bekende wandelroutes
doorkruisen het gebied.
Les Gavatxes ligt op circa 600 meter hoogte; het
dichtstbijzijnde dorp is Beget, op 3 km. afstand;
de stad C)lot iigt op 25 km. afstand.

Les Gavatres is een plek in opbouw. Leo de
Wolf en Corrie Koppedraijer wonen en werken
daar sinds het voorjaar van 2005. I{et plan is een
zendo te realisererr in de traditie van Kanzeon
Zencentrum Amsterdam en daarnaast een
rustoord voor acht i tien personen. Een plek
om te hcrstellen van bovenmatige inspanning of
ziekte, om tot jezelf te komen en geinspireerd te
lvorden door stilte, de natuur, maar ook om met
anderen te mediteren, te werken en samen te
leven.

Net als vorig jaar leidt i,ida Kerssies komend
voorjaar een werk-zenretraite in L,es Gavatxes.

Zii is sinds 1987

leerling van Genpo Roshi en

geeft reeds jaren les in het Kanzeon Zencentrum
Amstcrdam onder leiding van Nil<o Tydeman
Sensei.

Programma
Gemiddeld vier uur per dag meditatie en drie i
vier uur werk. I'Iet programma start om zes uur
's ochtends.

In het voorjaar is het al aangenaam, warm weerEr wordt zowel binnen als buiten gemediteerd.
De :rendo is nog in verbouwing maar al wel
geschikt voor de beoefening van zazen. Kussens
en matten zilrr aanwezig.
Zowel ,Je meditatie als de maaltiiden worden in
stilte doorsebracht.
18

II

De werkzaamheden betreffen ondermeer:
tuinieren, aanleg n paden, onderhoud
bos, klussen in de bouw, huishoudel-ijke
wcrkzaamheden. Daarnaast is er tijd voor luieren,
wandelen en samenzijn.

Periode
De werk-zenretraite start op zondagmiddag 13
mei en eindigt op zaterdagmiddag 26 mei.
Met het oog op de accommodatie en organisatie
is er plaats voor maximaai 12 personen.
Je kunt je inschrijven voor de periode van 66n
of twee weken. Aankomst op Les Gavab(es op
zaterdag12 o{ 19 mei.
Kosten

Edn week
140 euro
TUee weken 210 euro

Accommodatie
De accommodatie is divers en cnigszins primitief.
Er wordt geslapen in het nog te verbouwen
woonluis, in diverse tuinhuisjes, de blokhut, of
in tenten. Er zifn enkele buitentoiletten en er is
een buitendouche.
Neem eigen slaapza.k enlof tent mee.

Bereikbaarheid

Vliegen op Girona of Barcelona. lhnuit beide
plaatsen rijdt een bus naar Castelifollit de la
Roca. I)aar word je afgehaald.
Voor goedkope vliegreizen: zie toww"transa'uia.
com o{ uww.,uueling.com
Les Gavatxes is goed bereikbaar per auto en is
circa 1400 km. vanaf Amsterdam.

BOnHISATTVA

Compassie
is recht door zee.
Een w<rordeloze e* ontastbare
openbaring var"r liefde.
l)e enige garantie.
Wat valt er te verwijzen
Erik de

Yries

lnternationaal Centrum voor Zenboeddhisme
gelegen aan de 6roningse Waddenkust
o.l.v. Tenkei Coppens Roshi
Zen River, Oldorpsterweg

l, 9981 NL Uithuizen.

Tel: 0595 435A39 Fax: 0595 435CI71 email: zenriver@zenriver.nl web: www.zenriver.nl

ZeN: INZICHT EN PADvINDERIJ
De Lotuwijver is een podiumvoorzenstudenten.

Het zijn momer)t€n. Ik word er wel erg blij van:

Dat betekent dat er ruimte is om af en toe
eens achterover te leunen en - ongeacht de

een soort genade.

geformaliseerde praktijk van zenscholen - na te
gaao watje aantrekt in de zenbeoefening en wat
je daarin tegenstaat. Dat zal nogal uiteenlopende
beschouwingen opleveren. Niks nris mee! Met
Evert Dekker - die &t idee lanceerde - sporen wij
lezers (leken en monniken) ran omvoor zichzel{
de afweging te maken tussen de eoors en tegens
oan xenbeoeftning. Als eerste levert Evert zijn
bijdrage. Dat er veel bijdragen mogen volgen!

Inleiding
Ikzelf ben wat je noemt cen buwe rot' . Ruim

4. Noem het voor mi.in

p aft aerlichtingsmzmeflten.
Volgens Nico Tydeman is het doel van mediteren
verlicht te worden: het kleine ikje is dan opgelost.

Maar wat verlichting precies is kunnen we niet
aangever]. Whatewrl
5. Veel van wat ik hiervd6r beschreven heb van
iets wat me aantrekt in zen, heb ik te danken aan
mijn zenleraar Nico'l1dem'an Natuurlijk moet ik
het zelf waarmaken, maar toch. Van hem leerde
ik ook dat die r:ude Chinese en Japanse verhalen
van de koans gewoon op mijn eigen leven slaan,
hier en nul Dat was een doorbraak.

30 jaar geieden begonnen met zen, veel sesshins,

(bijna) dagelijks zitten, enkeie maanden in een
zencentrum, talloze koans 'gepasseerd', en nog
steeds maandelijks een persoonlijk gesprek met
Nico'fydeman, mijn zenleraar. Ik voel vaak dit
is het mooiste dat ik in mijn leven heb gevonden.
Waar komt dat door) Hieronder mijn voors en
tegens van zentraining.
Zen: de voors
1. Ik verlang vaak naar het kussen omdat ik er
halmie, rust en linpuntigheid q.,ind.Door de diepe

(buik)ademhaling te volgen groeit er rust en
kal mte.I kvolg daari n een middenweg: geen dwang

of schuldEJevoel als gedachten opkomen die me
in beslag nemen. W61: lieftlevo11e zelftliscipline,
terugkeren naar de buikademhaling. Resultaat:
diepe weldadige ontspanning!

2. En relatitering. Yaak kom ik door het zitten
wat losser yan oordeler, verlangens ell verwijten
en de opwindlng, die deze oproepen. Niet .a1tiid,
maar vaak wel. Door mezelf voor te houden
'het zijn maar gedachten groeit er ruimte en
openheid voor alles en ietlereen. Leuk of niet
leuk. I-{et mediteren relativeert dus en maakt me
toierar'ter.
3. Zo ontstaat er inzicht in het proces van

ontspanning en relativering in en door milzelf.
Ik hoef geen Weg buiten mijzelf te zoeken. Maar
dat inzicht is er niet altijd, daar ben ik eerlijk in.
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Zen: de tegens
1. Tegenover de openheid van de persoonliike

zenbcoefening van hierboven staat de
geslotenheid van de geinstitutionaliseerde zen.
Zodra mensen binnen een organisatie hetzelfde
beoefenen ontstaat er iets r,an institutionalisering.

Nict tc vermijden. lV1aar boeddhistische schrijvers
als Lathouwcrs en Govinda waarschuwen voor
vcrstarring van hct zenboeddhisme in vastc
verhoudingen en vormen, ontleend aan ZuidoostAziatische zen. Zen kan daarmee een gestolde
spiritualiteit worden. Frlosoof Jan Bor zei me
eens: 'Ik mediteer graag, maar heb een hekel aan
de'zenkerk'.

2. Dat er sprake is van een 'zenkerii blijkt uit de
ltirirarcltisthe structuur van de sangha. In de 'kerli

is een verticale Lr.in van transmissie \an meester
op mecstcr gegroeid. Ik pleit voor een meer
horizontale, platte organisatie. Dat past beter bii
onze westerse waarden van democratie. Toen ik
dit eens tegefi zenmeester (ienpo l.{.etzel zei,
wees hij me op de kwaliteitsbewaking die in de
verticale organisatie zit. Daar heb ik geen bezwaar

mening wordt door dit soort leraren uitgelegd
als weerstand en moet worden vernietigd. \1bor
mi| kan echter van onderwerping geen sprake
zijn. Wel van liefdevolle en soms confronterende
begeleiding van de leerling op de Weg. De Weg
die uiteiridelijk resulteert in het vinden van de
meester in jezel{
Ten slotte

tegenr er wordt al genocg gebeunhaasd. Verder
moet filen uiet vergeten dat iedere institutie met
een rangorde uitnodigt tot carriErisme. Wil1en
we datl We hebben leiders nodig die doorkneed

Een paar ja'ar geleden heb ik een artikel
(Kwartaalblad Boeddhisme, iente 2002)
geschreven waarin ik onderscheid maakte

i* de therrrie en de praktijk van het

aandachtsvoi leven, de leer van de Boeddha, de
soetra's en de leraar-leerling relatie) en de sociaalculturele context waarin zen beoefend wordt (de

zrjn

zenboeddhisme. Z4 moeten een voorbeeld zijn
voor hun leerling;en. Maar de sclcctie van dezc
leiders kan objectiever en meer westers gebeuren.
Door middel 1,an exarnens met openbare criteria

en met participatie r,an gevorderde leerlingen
bijvoorbeeld.
3. Waar ik ecirt moeite mee heb zijn de rangen
en graden die tot uiting komend \n L,ersthillende
soorten Aleding en ,sersthillentle lleuren van de
rakusu\. lEen soort slabbetje, dat door dc lcraar
ceremonieelwordt uitgereikt,red. I Zenpadvinderij
noem ik dat. Bij de padvinderij van mijn jeugd had
je groepsleiders, hopmannen, v*andrigs etc., ieder
met verschillende uiterlijke kentekenen van hun
waardigheid, hun rang zogezegd. Als relatieve
buitenstaander vind ik het nogal potsierlijk, a1 die

onderscheidingstekenen binnen zo'n overige s
mooie spiriruele traditie. Het dragen var rakusu's
laat zien datjij al of niet 'verder'bent dan :rnderen
die dezc felbegeerde rakusu (nog) niet hebben.
Het kan bij de drager een gevoel van superioriteit
oproepen ten opzichte van 'minderen' en bij de
niet-drager een gevoel van achterstand enlof
jaloezie opwekken. Was dit nu de bedoeling van
de Boeddha?

4. Ook \n de wrbouding leruar-leerlitxS. moeten
de westerse waarden van democratie en
individualisrne meer tot uitilg komen. Zo gruw
ik bij de uitspraah dat de ieerling zich dient te
ondcrwcrpcn aan de rneester,zoals Cenpo Merzel
ecns zei. Het doet me denken aan de ervarinl{en
van Andr6 van der Braak die meer dan tien jaar
een volgeling van Andrew Cohet was. (Zie
zijn boek Enlightenment Bhtes; my years uith an
American guru. ) Iedere vorm van tritiek ofeigen

tussen de kern van zen (nameliik de oefening

in

uiterlijke vorrnen van de zenbeoefening in de
Zuid-Oost Aziatische landen, met name inJapan).
Ik bepleitte een kritische irouding ten opzichte
van deze sociaal-culturele context, zeg maar: de
schil om de kern, en daarnaast het zorgvuldig
bervaren va;n de Aern vtLn het zenboeddhisme. De
bovenstaande voors en tegens zijn een uitwerking

van dit onderscheid.

Ik heb geprobeerd in dit artikel zo open en eerlijk
urogelijk te zijn. En laat er geen misverstand over
bestaan: de 'voors'wegen voor mlj r,eel zraraarder
dan de'tegens', die ujn uiteindelijk voor mij toch
bijzaken.

Herken je wat van iezel{ in dit artikel, neern je
aanstoot aan bepaalde uitspraken, heb.je andere
ervaringen of meningenl Prima! Reageer, scluijf

je eigen 'voors en tegens'.
E,L'ert Dekker

NIet dank aan Nico Tydeman voor
comme ntaaf
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Frruup:
Ik heb een D\D

BRoKEN FrowERS

aangeschaft, een film van Jim

Jarmusch, wiens Doun fui Law Ik op video vele
malen bekeek zonder dat het me ging vervelen.
Eigenlijk werd mijn aandacht bij deze nieuwe
Jiumusch, .Rral en Flowerl, vooral getrokken door
de acteur Bill Murray. E6n van mijn favoriete
acteurs, die on<ier andere speelde in Groundbog
Day en Lost in Ti'anslation- Op de achterkant
staat dat Murray in deze film cerr rnan speelt
(Don Johnston) die financieel binnen is, maar
verder eigenliik niets van zijn leven weet te
bakken. Wanneer hij een brief kriigt waarin
staat dat hij een zoon heeft, besluit hij een tocht
langs zijn ex-gelie{des te maken.

me: Don Johnston verblijft in het absolute waar
alles v':ur waarde of geen waarde is, waar alles
eenvoudigweg is. Zonder oordeei, zonder plan,
zonder verlangen.

In de film zien we inderdaad deze Don, die met
een holle blik voor zich uit zit te kijken op de
bank en niet veel omhanden lijkt te hebben.
Hii lijkt niet echt een besluit te nemen om zijn
vermeende zaafl te gaan zoeken, maar wordt
hier meer toe aangezet door zijn Ethiopische
buutman die vcror selfhade detectir.e
speelt. Deze maakt een hele routeplanning
voor hem. Don gaat op pad maar lijkt niet
echt geinteresseerd, meer lijdzaarn zijn lot
ondergaand. Als kijker krijg je steeds meer het
idee dat Dorr reageert op wat er zich op dat
moment voordoet. Hij bezoekt vier voormalige
vriendinnen, we krijgen prachtige inkijkjes in de
levens van deze wouwen (gespeeld door actrices
als Sharon Stone en Jessica Lange). En steeds
zien we Don terwijl hij ergens zit met die lege
blik. Ik vind het fascinerend en zit op het puntje
van mijn stoel, terwijl miin partner ondeffussen
op de bank in slaap is gevalien.

Er is iets met deze man, iets dat mijn aandacht
vnsthoudt. Hij gaat niets uit de weg en doet wat
hij moet doen op het moment dat een impuls
tot handeien op zijn pad komt. Er zit een lijn in,
maar die is door zijn buurman aangebracht. Don
initieert geen actie.
Pas als de film is afgelopen en ik me afvraag
wat nou de clou is van het hele verhaal waar
eigenlijk geen plot in lijkt te zitten, realiseer ik
1')

Bill Murray in Broken Flowers

In

d6n van de laatste sclnes

zit hij met een

jongen die zijn zoon had kunnen zijn op een
kistje een broodje te eten en waagt de jongen
hern flosofisch advies. A1 surlbnd op internet
naar onderbouwing van mijn idee datJarmusch
iets met zen van doen heelt vind ik een
interview met hem \ryaarin hij het volgende zeg:
'When Don is asked: "Do you have anv
philosophical advieel" his first rcaction is:
"Youte asking me?"And then he comes out
with the only thing that het learned - which
is, I think, the only thing one can ever learn,
philosophically: "Ihe past is gone, thef$ure\ not
lsere and I mn't control it, so I guess itijust tbis."
To me, if ycru can live that wap then you're a
f*ttd Zen Master.The highest thing I could
aspire to is to be in any given moment, at that
moment. Reai easy to say, real hard to do.'
Annetje Brunner

DOB DE GOERoETEST
Hoewelikalj'aren zenstudent ben en leerling van
een echte rneester, word ik aog stceds een beetje
wec van de adoratie die sommige leraren ten
deel valt. V<rlgelingen hangen massaal en devoot
aan hun lippcn. Ik vertrouw dat niet, alleen
al r,anwege het adagium 'geel goeroe zonder
giro'. Ben ik als westerse se mi-intellectueel te
wantrouwend en durft mijn krampach nge zelf
zich niet over te geven aan het hogerel Of is mijn
argwaan zeer gezo*d" en ben ik beter af zonder
lera'ar, geheel autonoom op mijn eigen wegl
Het zijn spagaati.ragen. Andrd van der Braak,
cen bekende voor de Lotusvijverlezers, schreef
hierover een boek dat helpt bij het vinden ran
een middenweg. Het heet (]oeroes en cltarisma;
bet rishante pad oarz leraar

en.

leerling.

Ongezonde relaties

l)eei

I

gaat over goeroes en hun leerlingen. De
schrijver baseert zich op veeisoortig onderzoek,

maar vooral

op zijn eigen

ervaringen

a1s

filosr:of cn leerling van de Amerikaanse goeroe

Andrew Cohen en de Amsterdamse goeroe
Nico Tydeman. Goeroes wijzen hun leeriingen
de weg naar waarheid en het goede 1even. Het
zijn leermeesters met [Jroot persoonhjk gezzg.
f)e goeroe rloet een beroep op overgave van de
leerling" Als dat eebeurt vinden heiden vervuliing.
l)e goeroe in zijn goeroeschap, de leerling op zijn

cloor eros (verlangea naar een diepere betekenis
in ons leven) gedreven levensweg.

Ongezonde relaties zijn vaak het gevolg, omdat

goeroes dikwijls narcistische trekies hebben.
Zrj zien zichzel{ als god en hun leerlingen
ontlerrverpen zich maar al te graag. Yan der Braak
noemt alierlei ontsporingen bij onder andere
roshi Richard Baker van het San Francisco Zen
Center, larna Chcigyarn'lrungpa, Bhagwan Shree
Rajne esh en Andrew Cohen: misbmikvan macht,
financi€le nalversaties, clandestiene seksueie
affaires, alcoholvcrslar{ng, gedesillusioneerde
leerlingen.

de leerling geen stap vooruit. iTet

lijkt

allemaal

sterk op psychoanalyse, mits de analvticus opr
een goede nranicr nret prcr-iecties en over.dracht
wect om te gaan. Het }:oek eindigt met een
handleitling yoor het herkennen varr gezonde
leraren, bestaande uit drie clusters van vragen. ln

relatie met de leraar aan te gaan. Hoe verleidelijk
het ook is deze op te irernelen en te gaan'sabbelen
op ziin rvijzende vinger'. De leraar wiist naar de
maan, het gaat niet om die vinger. ()vergave hoeft
niet biind te zijn. Autonomie niet halsstarrig.

het bijga;rnde lcrder een seiectie.

Boeddhistischc goeroes

Westerlirgen hebben er een handje yan om
boeddhisti.sche goeroes op een voetstuk te
plaatsen. Dat heeft volgens Yan det Braak te
maken met de interpretatie van verlichting als
volmaakte zuii,,erheid. In het Oosten is men
vaak nuchterder. IIet ver:liclrringsideaal heeft als
ongezonde bijwerking dat het persooniiike als
onbelangrijk w-ordt gezien en de leerling moet
dat niveau zo snei mogeliik ontstijgen. lnteressant
zijn de verschillen trrssen "Ilheravada-boeridhisrne,
zenboeddhisrne en Tibetaans boeddhisme als het
om. de positie van de leraar gaat.

In het Theravada

is het persoonlijk charisma lnn de leraar relatief
onbelangrijk, r'vant alles draait om de Bocddha. In
het zenboeddhisne is de leraar als verloskundige
de enige autoriteit. I)harrnatransmissie maakt
hem uniek. In het Tibetaar:s boeddhisme lvordt

de leraar

-

lfoeroe

is zijn naam - letterlijk

beschour.vd 'als de Boeddha.

Opmerkingen
Amster<lan1se goerae Nico '[deman', dat
klinkt nogal tegenstrijdig. Zeler niet ais dsze
Niko Sensei latcr wordt bescilreven ,ils kalyana

'f)e

mitta,begeleider e n goede vriend.'De 6loso6sche
S,aarzr Socrates' ldinkt net zo lreemd. Goede
leraren hebbel een groot persoonlijk gezag, maar
lopen daarmee niet te koop.

In dit boek ryordt zoveel structureel

belastend
ik de

lrateriaal tegen goeroes ingebracht, dat

term goeroe liever zou reserveren voor ongezond
handelerrde leraren, hoeveel pcrsoonliik eezag
z-e ook hebben en wat voor grote dir:gen ze ook
op persoonlijk cn organisatorisch r4ak tot stard
gebracht hebben.

Yan der Braak levert een meetlat om gezonde
leraren te kunnen herkennen. Ik zle in dit
belangrifke boek vooral een oproep aan ierarelr
om hun persoonliik gezag op een goede manier

Jelle Seidel

te gebniiken. En aan leerlingen onl een volwassen

llecht,2006

A. ran der Bratk, Goeroes en cl:arisma; het riskante
pad ran leraar en leerling, Haarlem, Altamira-
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PmnrJE

EN wEGwEzEN?

I{oe kom ik hier wegl Dat moet Piergiorgio
elbyjarenlang hebben gedacht. I)e ltaliaan leed
zijn 33e aan spierdvstrofie en kon de laatste

tien jaar niet meer eten. Hij bracht zijn dagen
door in bed, kreeg voeding via een sonde en had
een oprechte wens: dat de stekker uit zijn
beademingsap paraat z,oLt worden getrokken. Een
_
probleernpje: er was geen arts te vinden die dat
ilde doen, want hulp bii zelfdoding is strafbaar.
Uiteindelijk besloot Welby vorig jaar een open
brief te schrijven aan de Italiaanse prcsident met
i.i. het verzoek te mogen sterven. Hij kreeg zijn zin:
, de arts Mario Riccio bleek bereid en hielp enkele
geleden de 60-jarige Piergiorgio naar
:

Er is een groot verschil in beleving tussen de
Italiaanse en Nederlandse euthanasiezaak. De
ene gaat om 'echt' ondraaglijk lijden, de ander
lijk wat minder ondraaglijk lijden zo op het
ecrste gezicht. A1 mag je daarover misschien niet
oordelen"

de andere oever.

Een handelwijze uit rnededogen kun je zeggen.
hecl Italid was in rep en roer. Zo weigerde
de RK-kerk zelfs een mis te houden voor de z-eer
gelovige familie van Welby. En ook dreigde er een
strafrechtel-ijke vervolging tegen de arts Riccio.
In Nederland werd een beetje vreemd opgekekcu

'achterhaalde' discussie. Wij zijn
inmiddels al weer een paar stappcn verder, zo
bleek uit een rechtszaak afgelopen januari.
Zelliiodingsconsulcnt Ton Vink van Stichting
I)e Einder moest voor de rechter verschijnen
omdat hij een 54-.jarige vrouw had geholpen bil
haar zelfmoord in juni 2004.
Vink adviseerde zijn clidnte grotere hoeveelheden
mediciinen in te nemen, om een snelle en zeker
intredende dood te verzekeren. De rechtbank
sprak hem wij omdat hij slechts informatie en
morele steun had gegeven. In een interview in
'lrouw meldde Vink iets over de achtergronden
van de vrouw. Zr1 had de dood van haar dochter
nooit goed verwerkt en kreeg $,sieke gebreken die
op termijn problemen op haar werk zou geven.
Ook was ze was bang iraar huis kwijt te raken.
Bovendien deed de wrede houding van mensen
jegens dieren haar veei verdriet. Om straks niet
helemaal alleen in de hemel aan te komen, zo
zei ze,Eet ze ook haar honden inslapen z*dat ze
straks, als ze'daar' was aangekomen, gezamenlijk
weer rondjes konden wandelen in het rimpelloze

van deze

en vlekkeloze leven dat eeuwigheid heet.
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Drion

Hoe dan ook rijst de vraag wat te doen als het
leven niet meer leuk isi Pilletje en wegwezeni
Het was de droorn van rechtsgeleerde Drion.
Elke Nederlander een pilletje in zijn nachtkastje
z-odat hr1 op elk willekeurig moment ertussen
uit zou kunnen piepen. Het zal er ongetwijteld
ooit ran komen. '\Ve' hebben immers recht op
een vuaardig leven met a1le toeters en bellen. En
als het feestje ooit wat minder wordt, luidt het
devies wegwezen,

oplossing zoeken we in heel strenge
regelgeving die dit soort uitwassen moeten
voorkomen. Zelfdodingsconsulent Ton Vink
vindt dat ook een goed plan. 'Toon mij maar
waar de grens is'. Intussen gaat hij door met
het in zijn ogen heilzame werk. Daarover geen
oordeel. Maar misschien dat zijn morele steun

De

aan ztjn clidnten eens zou kunnen beginnen met
een welgemeend advies:'Ca eens even ziften en
let eens op je adernhaling. Let op hoe 'het'ademt
in jou. f)oe dat nou eens een jaartjc en dan bellen
we nog eens, goed?'
Thco
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Kanzeon Zet C enter lnternational
(Salt Lake City, USA)
L)cnnis Ccnpo [4crzel Roshi
l)anir! L)ocn Silhcrhcrg Scnsci

De Lotusviiver komt vr:ort rit de Kanzcorr
Sangha, maar er zijl meer zenscholen in
Nederlan<1.

ljiane lVlLrslrrr Harrrrltt,lr Sensci
llichael Mugaku Zimmerman Sensei
lr,u,tt).zcfi

?xter

tnh.arg, +18013288174

Zen Centra in de Kanzean traditie (Europa):
Welke precies, en wat doen die andersi En wat
doet Kanzeon anders? Wat zijn de verschillen
en,rvereenkom:ten) \Ve zijn nier:lvsgierig.

I)ana Sangha (Montr-euil, Frankri jk)
Catlrt'rirrc Ccrrno P:rucs Roshi
tutLtul da n asanghu. o rg, +33
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Paris Zen Group

Hct

hcr{-stntLm

van

dit therna.

ner 2Afi7 za\ in het teken

staan

Wie hoort bii een andere school, of heeft
daar contacten? Wie wil biidragen aan het

Amy I lollowell

Sensci
http.://zenscribe.serahcnre.org, +33 1 42 87 96 30
BclqiI (groepcn in Antwcrpen, Bn4;ge en Cent),
Frank de Wacle Sensei.
,unt:rs. zrnsanga. be,

{\032 497 671198

Zen River (l lithuiz-cn, i\lederland)
i\nt, rr r Tenkci Coppcrrs Roshi
tut:to. zenri,uer.n{ +3 1 (0) -59( a35il39

herfstnummeri
Laat het ons weten.

Polska Sanga Kanzcon (Warschau, Polen)
r e d ar tie{? lo tus zt ij,u er.

ne

t

Nlllg,rsia Jiho Br.runck Scnsci
v;rru.kanze on.!l, +1822 427887
Zen Centrum Amsterdam (Nederland)

Nico Sojun ldeman Sensei
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Nan, y Crn<lrirr CaL'r-vseh Scnrci
ftan

n

ani i(nxs4all.
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t, + 44 799 5 -64A3 46

Lokale Kan zeon Centr/t (Nederland) :
r\peldoorn: Christiaan Kruijf'l; 0-5.5-541 72.51
Breda 8c Den Bosch: Stelan Coppens, 073-6427009
m m i e ts. h o mt. n L/co h c
Den I laag: Kees van de tsunt, 070-3"504601
e

.u.at,s. *anzeon.

nl

Hnschcde: Toon Fugers, 074-2434.5.51
brrnu :e.

t,t/ztn

Groningen: Irdnc Bakkcr, 050'3140059
u,uao.zefls?irit.nl
Hoorrr: L)irk B e emster, A229-217 855
tilte. n /, i.leemster@itersatel.n/
Rotterdam ; CJ retha Ae rts, 1',N ic o Tydeman, 0 7 8 - 63 17 6{) 6
t tuttu. zen ro tte r d a tn. n I
r::t;:za- /apenin

s

Zutplren: Hans lrrschet, 0575-546647
.fi t c h e r h(? ti.r t a I i. n I
Lo*,ale Dana Centra (Nederland

/ Belgii):

Dcn I laag: 1 Iclen Peltler, 070-360.+305
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