


H'allo Taco
Met een uitgekiende sratcgie
hebben wij een echte journalist aan

de redactie kunncn verbinden: Tac<r

van der Mark. Hii zit regelmatig in
Den I Iaag en lJithuizrn (in zazen)
en zal zich gaan toeleggen op
intcrviervs en columns. We lkom!

Boeddha bezorE Christie's record
Het veilinghuis Chrisrie's in
Amstetclam hccft cen hoeddhabeeld
uit de achttiende eeu*, afgehamerd
voor 536.000 euro. De prijs voor
het 44 centimeter hoge vergulde
bnrnzen beeld werd opge<lreven
door de bijzondere herkomst.
I'Iet werd hoogstwaarschijnliik
gemaakt in de Chinese keizcrlijke
werkplaats.
(NRC I landelstiiad, 5 mei 2007)

Meditatie maaLt opmerkzaam
Intensieve metlitatietraining kan het
opmerkingsvermogeo versterken.
Mcnsen die drie maanden lang in
retraite walren geweesrr lnet t;en tot
twaaif uur mcditarieocfc u ing pcr
dag, bleken na afloop gemidcield
veel beter te scofen op een klassiehe
psychologische aandachttest. Het
experiment door de psycholoog
Sander Nier,rwenhuis en zes collega's
ven de lJnivcrsity of Wisconsin
(VS) werd begin mei gepubliceerd
in het wetenschappelijke trjdschrift
PLoS Biolog.y.
(NRC I'Iandelsblad, 10 rnei 2007)

Boeddha zij met ons
llet rnonotheisme van christendom
cn i,1:Lm is slcchrvoor dc dcm,rcr*tic.
De Grieken en Romeinen vereerden
veel goden cn dat is beter. Aldus Jos
de Mu1 \n Plurifcrruiteit doet pijn

die use nt.oeten leren oerda-en- De
NIul is hoogleraar filosofie mn de

Erasmus Universiteit in R,rtterdam.
Nederiand huisvest talrijke religies,
inclusief boeddhisten, r.rycca's en
cybersjnmanrn. Orn de loyaliteit
van de burgers te krijgen en houden
moet de staat dez.e pluriformiteit
cclrt erkelrnen. Coed voorde interrre
stahiliteit. Gocd v,ror de economic.
In een pluriforrn Nederiand past
gcen 'suprematie ran clc cluisteliike
symboliek'. I)e bede aan god op de

euro hoefi van De N.Iul niet weg. I{ij
schriifi: 'Maar daarnaast zouden *
voor rlliin part naar evenredigheid -
er ook euromunten moeten kotnen
met islamitische, hindoestaanse,
boeddhistische, humanistische,
cybersjamanistische en athcistische
credo's. Ook Nietzsches 'God is
<lood'past prima op de ran<l van de

euro.'
( Vr:lkskrant, 26 mei 2007)

Thema herfstnurruner
IIet volgenclc nurnme! gaat over
Zen in Nederland. We besteden
aantlacht aan dc zcnpraktijk in
andere scholen dan l)ana, Kanzeon
of Zst River. IIoe doen zij 'het'?
\Vic nog iets wil inbrenqen, i.
welkorn-



RpnncrroNEEL
I)e Loarsvijver wil een woiijke combinatie zijn van wijze raad, zitervaringen, discussie en

tips: lccstips, surftips, andere tips.

Een zonrcrnuntmer hceft geen thema, dus de inhoud is divers. Leeservaringen met John
I)aido Loori,'lrungpa Rinpoche, Kristoffer Schipper en Hein Thijssen afgewisseld met
reiservaringen. En zelfs Buddhism is stufid and eard ecn nogal gewatgde uitspraak in het

hol van Bodhidharma.
T-e r-rkei Roshi beantwoordt een vraag.Iemand reageert op het stakZen: inzicltt of?afu)inderij

uit het Lentenummer. Schriiver bespreekt besprekingen. Een Boeddhabeeld siuit het

nummcr al, z.rals hct hoort.

Spanneird? Saai? LiJi sucLs, het blifft behelpen. Veel leesplczierl

u:- De kgrool,van-hqt \wertaa! +t

I ntl
I \*::sj'"r.{



Acnr PooRTEN vAN zEN

Zenmeester en beroemd kunstenaar John
Daido Loori (7942) is oprichter en abr r-an Zen
Mountain Monastery in Mount Tremper in de
staat New York (VS). l)it is het moederklooster
van de Mountains and Rivers Order of Zen
Buddhism, dat hij in 1980 oprichtte. Hij ontving
transmissie van Tuza;it Maezumi Roshi. ?7e
Eigbt Gates of Zen (1992), Tbe Heart of Being
(1996) en The A* of !a* Sitting Q002) z;an
drie van zijn belangrijkste boeken. The ,lrt of
Just Siaing is een bloemlezing van basisteksten
over shikantaza- Dit artikeltje gaat or,er de rwee
andere boeken.

lVat verstaat hij onder 'iuiste actie', 'kunst',
'lichaamsoefening' en juist ievensonderhoud'?

Juiste actie is deelnemen aan onder andere de

National Buddhist Prison Sangha, HIWAIDS
meditatie-/ondersteuningsgroepen, ouderenwerk
en milieuactie.
Kunstbeoefening maakt het mogelijk diep tot je
zelf door te dringen. Beoefening van traditionele
zenkunst tot moderne vormen van kunst maken
deel uit van de training.
Vaak is de zoektocht naar zelfkennis een louter
geestelijke. Lichaamsoelening is een probaat
middel om eenheid van ademhaling, lichaam
er1 geest te vinden. N{et behulp van tai chi
bijvoorbeeld, of iets alledaags ais eten en het
wassen van je gezicht-

Juist levensonderhoud is een van de belangrijkste
aspecten van het Achwoudige P.ad. Zen gart
over niets anders dan het dagelijks leven. "The
sacred activiry of Iiving and working 'in the
marketplace'."

Acht Poorten van Zen
Daido Roshi verraalde het Achtvoudige Pad
van de Boeddha in een hedendaagse versie.
Hij noemt het de Acht Poorten van Zen. Het
maakt onderdeel uit van het trainingsprogramma
van monniken en studenten in Zen Mountain
Monastery. Die acht poorten zijn: shikantaza,
persoonlijke sfu&e onder leiding van een
leraar, studie van de boeddhistische teksten en
commentaren, zenrituelen, juiste actie, kunst,
lichaamsoefening en juist levensonderhoud. John
Daido Loori: 'tken up collectively, the Eight
Gates provide a clear patlr for self-discovery to
those who are willing to engage them.'
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Een kostbaar cadeau
Zhe Eight Cates af Zen, is het programmaboek
vltn Zen Mountain Monastery. Het hoofdstuk
The Still Paint: Zazen gaat over zazen. VolpSens

Daido Roshi is zazen het absolute hart van

zenboeddhisme. Een stevigc basis in zazen is

noodzakelijk om de boeddha il je tot leven te
brengen.Zazen:'. . .g;ives live to the koan,the sutra,

the liturgy. It is the creative force, the body and
mind manifested as the activity of the universe

itsell,' aldus de roshi. \ti_j vertaald ntar Dogen:
'Zazen maa,kt het mogelijk om diep door te
dringen totje ze[ het zelfvervolgens te vergeten

en verlicht te raken door tle tienduizend dingen.'
Iedere keer dat we zitten straalt het uit naar onze
andere activiteiten: eten, drinken, slapen, waken,
r,r,ande1en, zingen, darsen, werken, . . I)aar draait
het om. Daido Roshi doet een oproep: '...don't
take the practice o{ zazen iightly It is by far the
rnost irnportant thinq we rnay encounter in our
lir,es. Take advantage of it, nourish it - it is a

precious gift.'

Vedichting ea moralite it is 6dn
The Heart oJ'Being legt tot in detail de ceremonie

van jukai uit. Tijdcns deze ceremonie belooft de

zenstudent om te ontwaken, onr als een boeddha

te leven. Kern daarvrn zijn de drie pure geloftes.
'Ik beloof te stoppen met het kwade. Ik beloof
goed te doen. Ik beloof aile waarnernende wezens

te bevrljden.'
De historische Boeddha gaf nazijn verlichting nog

47 laLar onderricht en praktische adviezen. Niet
alleen aan rnonniken, maar ook ambachtslieden,

zakenlieden, politici en koningen. Ziln adwezen

zijn onlosmakeii]k verbonden met de morele en

ethische aspecten van zrln 1eer. Daido Roshir
'...the precepts are the definition of the live of
a Buddha; they describe how an enlightened
being lives in the worid.' En: 'Enlightenment
and moraiitv are one. Enlightenment without
moraliry is not true enlightenrnent. Nlorality
w"ithout enlightenment is not complete morality.'
Met deze woorden zet de roshi zich met name af
tegen D.T. Suzuki, die beweerde dat zen boven

de clke moraal verheven is.

Niet eenvou&g
De drie pure geloftes zijn geen richtlijnen, maar

een beschrijving van hoe een boeddha lceft.
Richtlijnen zijn beperkt, omdat wat mensen

goed en kwaad noemen onder andere aitrankelijk
is van de samenleving, de cultuur en tijd rvaarin

:re ieven. Aanvankelijk bieden ze houvast, per

slot van rekening moet je etgens beginnen.

Maar langzaamaan verandeten ze in ons van

houvast naar een beschrijving van orls gedrag

als boeddha. N{ens-zijn is niet eenvoudig, maar

we zrjn al perfect zoals we zijn. Het gaat erom

te ontl,r,aken. Gelukkig is daar een succesvolle

methode voor. D,:or de tijd en de Boeddha zelf
bewezen, naneiijk: shikantaza.

Kees Moerhcek

Bronaermelding:

John Daido Loori,'lhe Eight Gates af Zen,Boston
and London, Shambhala, 2002

Jolrn Daido Loor\, The Art ofJznt Sitting,Boston,
Wisdom Publications, 2004

John Daido Loori,The Heart af Bein& Vermont,
Tuttle Publishing 1996



TuIJSSEN VoELT ZICH Goo-MENS
Ik heb in de L,otusviiver.a1 eens een stukje
geschreven over het eerste boek, L,eeg en beorijd,
van I Iein Thijssen. I".Iierin beschrijft Thijssen,
geboren tn 1922, hoe zijn ontwikkeling is
verk:pen van Rooms-katholieke pastor naar
een zijnstoestand die hij met 'leeg en bevrijd'
aanduidt.

Ik heb nu ziin twecde boek gelezen en ikvind het
u'eer een aanrader voor zenbeoeGnaren. Omdat
'lhiissen het gez-egde van zenmeesrer Dogen:
'Boeddhismebestudererr is jezelfbestuderen. . ..'z<>

radicaal toepast. FIij heeft zijn geest in alle hoeken
en gaten verkend, zo blijkt uit dit boek waarin
hij dieper ingaat op zijn onwikkelingsproces.
Daarbij geeft hij veel aandacht aan de therapie r.'an

de Amerikaanse psvchiater Janov, die neerkomt
op het herbeleven van berpijnen. Volgens Janov
heeft bif ua icdereen in zijn of haar vroegstc
kinderjaren &ngen meegemaakt die toen te heftig
waren om te kunnen worden verwerkt. Ilet jonge
kind heeft zich hien oor dan afgesioten, net zoals
het r:og zich sluit als het wordt biootgesteld aar-r

dkect zonlicht. Ais gevolg hiervan ging het kind
een aanpassingsgedrag onnvikkelen om deze
oerpijnen maar niet te voelen.

Hein Thijssen heeft ziin oerpijnen zelf herbeleefd
in sessies vat:. lanr:v's primal scream therapy.* (Dit
komtin het boek nietzo duidelijk naarvoren,maar
hij heeft het mij telcfonisch bevestigd.) l)aarna
was het vooral een proces vrn zrlfwerkzaamheid.
Dat komt dan neer op niets doen en allcen maar
kijken wat er is, zonder te oordelen. Hii be schriift
hoc er dan vanzelf een natuurliik therapcutisch
proces op gang komt dat leidt tot bewiiding
en in.tegratie. Dat het een natuurproces is, is
volgens hem ook altijd de vanzelfsprekende
overtuiging gel,ireest van de meesters uit de
boeddhistische traditie, de zenmeesters en hun
tallozr voorgangers in China.

Thijssen gebruikt wel het woord God maar dat
is voor hem een leeg begrip geworden. Hij is
tl'ruis gekomen in zijn natuurliike staat en die
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omschrijft hij a1s God-mcns. Een staat waar hii
nooit gescheiden van is geweest, maar doordat hij
zo geblokkeerd was had hij dat nooit gezien. En
dat geldt voor bijna iedereen.

Het boek zal wel weerstanden oproepen omdat
lrct zo rlrar leunt op dc psyciriater Janov.
ilhijssen zict dit zeli ook en hij gaat in een apart
hoofdstuk in op dczc wcerstanden. Maar alles wat
hij gcschrcven heeft, heeft l$ zelf meegemaakt
cn dat nraakt het boek z.o overruigend. Bij het
iezen err.an dacht ik nogal eens: dit gaat over mij.
lk denk dat meer mensen dit zu11en ervarcn ais

ze dit boek lezen.

Wim Davidse

* ln Nederland wordt deze therapic niet gegeven.
Thijssen vindt dat de Past Realiry In*gration
Thral,y @N) van lngcborg Bosch er wei wat op
lijkt.

Hein 'Ihijssen, Dr andere God, Ansterdam, S\MP,
2005, € 19,50



ons voor. lVe nemen waar met ons hi
oge$ - waardoor we leren haadelen met duizend armen. Sitw
ieft van oas, in feite smeken ze om aandacht. Ons leven rvordt



JN ucEN MEESTER ZIJN, WAT IS DAT?

Jc richt een plek binncn ^je huis in met een
boeddha,'n kaars, wieroc,k en bloemen.
Elke plek is <laarv<xrr qeschikt te maken. I let zijn
zaken die je makkelij k meeneemt .als jc op reis
gaat- L,;inge tijd geleden rnocht ik lrer senoesen
smaken enige tiid irr Indonesic te vcrtoevel) op
het eiland Sumatra. Ik had een stukje van mijn
rugzak ingemimd a-ls heiiige p1ek. I)aar woonde
miin kleine reisbocddha,wat r.vierook in een
vochtwerend zakie, en een enigszins gekreukte
f<rto l'an ecn lotusbloem voor als cr geen bloe men
v,rorradig ziin. Ze ruiken minder maar dienen het
doel, het waxinelichtje l:rg altifd in cen spcciaal
z:*.je bovenop.

Elke mr:rgen creccrdc ik mijn eigen altaar en ging
zitten in de lotushouding. I)e ochtend brlcht
<lauu,, vogels, oorverdovendc stilte, en een speciale
natuurlucht die ik a,lleen daar geroken heb.

Soms hoorde je hoe het water haar cigen weg
ging tegen de rotsen. Zo zrt 1k ure n, de tijd
vergetend en volmaakt gelukkig. Ik storid op
als ik voelde dat ik op wilde staan en deed mijn
eigen kinhin in het tempo dat op dat moment
gold. Vervolgens zat ik weer enige uren. Het was

alsof ik een schiklerij maakte zonder ver{ cle ene

beweging volgde automatisch oo de andere, geen
vragen of onrluiclciiikherien, ik volgrle organisch
mijn eigen weg.



Elke keer stopte ik zorgvuldig de boeddha weer
terug in mijn rugzak op de voor mij heilige plek.

Op een avond was het feest, ik had duidelijk te

veel gednrnken en viel als een blok op mijn bed.

De volgende morgen vervloekte ik mijzelf en

nam mezelf van alles kwalijk. Het was dit'ik dat
het deed en dat ervoor verantwoordelijk was. Het
was dit'ili dat mijn rugzak had laten staan.

Hoewel rnijn houten kop bonkte, wilde ik toch

gaan zitten. Ik greep naar de heilige plek in de

rugzak, maar deze was plat. Ik voelde me weemd
naar en leeg, gevolgd door boosheid, en daatna

onmiddellijk een gevoel van wede, overgave, ik
realiseerde me dat ik dit moest loslaten: zijn in
actie.

De plek bleef ondanks deze wisselingen van
emoties heelduidelijkleeg.Mijnboeddhawas weg,

de kaart verdwenen, het lichtje haast opgebrand.

Even was ik verbaasd dat zoiets kan gebeuren in
dit land vol met boeddha's. Toen dacht ik alleen

maar: ik hoop dat de nieuwe eigenaar gelukkig is
met rnijn reisboeddha.

De behoefte om voor iets te willen ittten dat
ik als heilig bestempel is groot, het maakt me

creatief. Ik ging op zoek in de omgeving en

herkende in een steen de vorm van een itttende
bocddha. Op weg naar mijn eigen zendo kwam
iemand naar me toe en reikte mij een prachtige

lotusbloem aan. Trots met deze mooie nieuwe

ingre&inten zette ik mijn eigen altaar op er ging
zitten. l-lren zat ik achtereen terwijl het water
stroomde onderaan de rotsen en de zon soms fel
scheen, en fijn zand wild door mijn haren waaide.

Ik voelde mij meester in mijn eigen rcndo tussen

de insecten en de vogels.

Saigen

ZEN RTVER

lnternationaal Centrum voor Zenboeddhisme
gelegen aan de 6roningse Waddenkust

o.l.v. Tenkei Coppens Roshi

Zen River, Oldorpsterweg l, 9981 NL Uithuizen.
Tel: 0595 435039 Fax: 0595 435071 email: zenriver@zenriver.nl web: www.zenriver.nl



Wg,C UIT BORDKARTONNEN LEVEN

Ir 1998 lcwm The Truman Shou van regissetrr
Peter Weir uit. De Canadees-Amerikaanse
gekkebekkentrekker Jim Carrey (1962) van
71te Mask en het benauwende 7/:e Cable Guy
is de hoofdrolspeler. Maar de film is meer dan
vermaak, er zit ook een boodschap in.

Barstjes

Jim Carrey spcelt verzekeringsagent tuman
Burbank, die mega-soapster is. Vierentwintig
uur per dag registreren 5000 cernera's ziln leven
en miljoenen kijkers leven intens met hem mee.
De televisiemaatschappij had hem al voor zijn
geboorte geadnpteerd en sinds die geboorte
verschilnt hij dagelijks op het scherm: Werkeliik
alles om hem hecn is nep en gespeeld, alleen
hiizelfwee"t het rriet. Als Truman ongeveer ilertig
jaar oud is komen er barstjes in ziin perfecte
bestaan in Seahaven.

Uit het decor
Een toneellamp v-alt naar beneden, een lilideur
blijkt een decorstuk en fgurante Lauten op wie hij
verliefd wordt, vcrtelt dat hij in een schijnwcrcld
leeft. Truman probcert dit te verklaren, maar er is
geen ontkomen aan. En ondanks zijn rvaterwecs
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- regisseur Christof van de soap liet tumant
vader verdrinken - zeilt'fnrrnan naar de vrijheid.
Plotseling wrirdt het daq en steekt er een zware
storm op, dle hij overleeft. Hij stapt uit zijn boot
en opent een deur in het decor. Christof probeert
hem te overtuigen in Seahaven te blijven. Maar,
zegttuman:'\tr/e11, in case I don't see you... Good
afternoon, good evening, and good nightl'Onze
held buigt en neemt afscheid van ztjn publiek.

Thema's

De fiim is een kritiek op de invloed van de medi,a/
commercic op ons leven. Dat is in de film enorm
uirvergroot. maar sonrrnige merrsell zijn graag
bereid zichzeif te kilk te zetten. En de kijkers
maar smullen. We w6rden gadegeslagen, dat is
wcl zeker. Alleen al in Groot-Brittaniii staan 4,2
miljoen camera's: 1 op de 14 bewoners. l)at 6lm
maakt van dat observeren een karikatuur, hoewel
sinds '9l11'overheden steeds meer mogen om de
eigen burgers (hinderlilk) te volgcn.Truman is een
voorbeeld van de eenling die het opneemt tegen
autoriteiten. Maar god (= regisseur Christof)
jaagt tuman niet het paradiis uit, integendeel.
Truman stapt er zdlf uit! Hi! heeft ook iets van
Siddharta Gautama. Zou Tiuman kunrren zijn a1s

jij en ik? In Nederland hebben we wat ons ha-rtic
begeert. Waar komt die leegte dan valdaan?

Kees Maerl;eek

Jim Carrey



VEx LEERLING TOT MEESTER

'I"Ioe w< nderbaarlijk! Alle levende wczens zijn
boeddhas. Helaas realiseren zij zich dit niet,
omdat ze zich vastklampen arn een verkecrde

manier van denkenl'Dit riep Sa\,amuni Boeddha

toerr hij ve rlicht werd. Anders gez-egd: alle

wezens hebben een aaugeboren boeddhanatuur

en zijn absoiuut perfect. De Japanse ftnrneester
Soko Moriaaga (1925-1995) was abt van het
Daitokrliiklooster in Kyoto" In dit boek iartelt
hij op een eenvoudige manier zijn levensverhaal.

In drie delerr schetst hij zi]n weg van leerling tot
meester. Het boek beschrijft de weg van moeilijke
lcssen, beproevingel, irlzir:kingen en irnekdotes

tussen lera';tr en leerling, met alle verwarring van

dien.'Een doorlopen<le confrontatie met mijn
eigen snrpiditeit,'zegt de zenrneester openhartig.

Maar het belangrijkste is deze lessen in het

dageLijkse leven toe te passen. 'Het doel van Zen

beoefenen is nict om je kennis te vergroten' maar

om de schellen vanje ogen en de oordopjes uitje
oren te halen. Door voottdurend met 7.en bezi,g

te zijn ga je de werkelijkheid zien zoals hii is.'

Franu Duindam

Soko Morinaga, Yan leerling tot fieester,

Anrsterdam, Sarnsrra, 2006, ISBN 90-77228-
38-1



LINKS EN Rrcnrs
Een vaste gewoonte die bij het schrijven van
Links en Rechts steeds de kop opduikt, is
het intypen van een aan boeddhisme verwant
zoekwoord in Google en dan te kijken wat er
boven komt drijven. Bij het zoeken op zen komen
er zo'n 70 miljoen verwijzingen, vele waawan
er niets met het boeddhisme van doen hebben.
Tlr vergelijking: zoeken op buddhism levert nog
geen 17 miljoen verwijzingen. Wellicht speelt
taalafhankelijkheid een rol, zouden er talen zijn
waarin men zen in het Romaanse schrift op een
andere manier weergeefti Hoe dan ook, het is
een erg populair woord dat veel voor producten
en diensten gebruikt wordt. Al eerder viel mij op
dat de Creative Zen video- en muzielcspelers [1]
altijd hoog in de Googleiijst staan.

Dit soort spelers wordt met muziek gevuld
door ze op de computer aan te sluiten en de
muziekbestanden in het appaLra t op te slaan.
Moderne spelers hebben een opslagcapaciteit
van honderden uren. Daarna kun je met je kleine
speelkastje de straat op om met oortelefoons
de opgeslagen muziek afuisteren. Het hoeft
naruurlijk geen muziek te irjn, we kunnen ook
naar stichtelijke toespraken luisteren! Op Zencast
12) zijtt meer dan 100 toespraken te beluisreren,
r"an zo'n 15 sprekers.

Nog omvangrijker is de bibliotheek van
Audiodharma [3]. Metmeer dan 1100 toespraken
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van ieder zo'n half uur tot wel over 6dn uur kun
je een hele muziekspeler vullen met leerzaam
materiaal. Omdat men waarschijnlijk zelf ook
wel inziet dat het in deze enorme lijst moeilijk
kiezen is, heeft men een lijst met Recommended
Taiks [a] gemaakt. Dit is een veel kortere l-ijst met
daarin bij elkaar horende toespraken, gegroepeerd
naar onderwerp. Er zijn ook series van toespraken
over een bepaaid onderwerp. Over Concentration
kan in twaa]f toespraken zomaar acht uur worden
uitgewijd. Ik was onder de indruk van de serie
over de F.rve Hindrances van Gil Fronsdal van
het Insight Meditation Center [5]. De Frve
Hindrances [6] zijn de geestestoestarden die het
bereiken van verlichting in de weg staan. In zes
toespraken (waaronder een introductie) worden
in vierenhalf uur alle hindrances besproken en
van alJedaagse voorbeelden voorzien.

De nieuwste hlpe op het internet is video. Zo
kocht het bedrijf Google het bedrijf YouTube
voor maar liefst 1,65 miljard euro. En dat allemaal
omdat je op YouTube.com [7] f,lmpjes kunt
bekijken die anderen er geplaatst hebben. Door
de grotere bandbreedte die internetverbindingen
tegenwoordig hebben, wordt dat massaal
gedaan. Er worden uiteraard ook filmpjes over
het boeddhisme geplaatst. Sommige hebben de
charme van het zelfgemaal<te,zoals een video van
vijf minuten waarin de vier nobele waarheden
worden uitgelegd met behulp van een bewegend
kleipoppetje [7]. Over hetzelfde onderwerp
zijn ook uitgebreidere videot te zien. ln 1996
onderwees de Dalai Lama gedurende twee dagen
over de vier edele waarheden in de Barbican
Hall in London. Dit deed hij op uitnodiging van
de gezamenlijke boedhistische organisaties in
Groot-Brittanni6. Dit leidde tot vier fllms van
ieder zo'n 90 minuten die vervolgens op YouTube
geplaatst zij n 19,70,L1,121.

Dat het boeddhisme niet voor eenieder het
pad naar de verJichting is, is te zien in de video
Buddhism is stupid and evil. Ook hierin komen
de vier nobele waarheden aan bod, maar "Cap'n



Awesome", de maker van deze video, komt tot
de conclusie dat desire goed is, omdat in het in
rijke landen beter toeven is dan ia arme landen.

Ook heelt hij in zi]n acht minuten durende video
negatieve opmerkingen over ieder van de landeo

waar het boeddhisme de staatsgodsdielrst is.

Dat zyn negatieve gevoelens zich niet beperken

tot het boeddhisme, bliikt uit zijn website die

vr:urreligionsucks.net 113] a1s raam hceft.

Anderen hebben weer video's semaakt die als

antwoord dienen op Buddhism is stupid and evil,

en zo kom je tr:t grote hoeveeiheden fiLnpjes

waar je misschien niet naar wilt kijken.

Door op YouTube als zoekterm 'boeddhisme'in

te tikken, h,vam ik tot wei drie Nederlardse
video's.'livee d*arvan staan op de weblog van

Jampa f 14'1, een Nederiander die de Tibetaanse

traditie volgt. L)p deze website keek en luisterde

ik met ontzag naar het op ze$ lage toon zingen

van de Hart Soetra.

l)oor te kijken naar de bijschriften op YouTube

vind je weer nieuwe sites zoais die van Dogen
Sangha in Japan. I)eze is opgericht door Gudo
Nishjirna. Het is wel grappig om deze man,

die in alles De Oude Zenmeester verbeeldt, in
een video te zien vertellen o1'er hoe je zazen

kunt beoefenen. Zelts deze oude meester heeli
z\n eigen webiog waarop boeddhistische

onderwerpen aansnijdt. Het is mogelijk orn op

deze schrijfsels corrnlentaat te €ieven en \rraplen

te stellen. Hier geelt Gudo Nishjima dan weer

:rntwoord op, waardoor het geheel lvat van e€n

gesclrreven zentoespraak krrjgt, compleet met de

rnogelijkheid tot hct stellen l,an vragen.

41 klikkend kwam ik ook ineens op de site

Crooked Cucumber 1161, waar de naiatenschap

van Shunryu Suzuki beheerd wordt. Deze

Japanse zenleraar lvas eefl van de eersten die in
de Verenigde Staten gingen iesgeven' Via de'ze

site kun je ook T-shirts bestellen, en dit vond ik
r.r'el een erg leuke:

Ruud Waii
( I o tusv ij u t(?ut aij. c o m)

Links:
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GounoES EN cHARTsMA- DE oNTvANGST

Vorig jaar oktober verscheen mijn boek Goeroes
en eharisrna - het riskante pad van leraar en
leerling. Op basis van mijn jarenlange erv-aring
met spirifteel leraar Andrew Cohen (maar ook
met boeddhistische leraren) wilde ik mijn visie
delen op de raadselachtige dans die leraar en
leerling met elkaar verbindt. Het boek werd zeer
gevarieerd ontv-angen.

In het middelste deel van mijn boek had ik een
Iilosofisch onderscheid gemaakt russen fl.vee
temperamenten: dat van eros en dat van scepsis.
llet temperament van eros doet ons verlangen
naar eelheid, heelheid, het Goede, verlichting.
Boeddhistisch gezien zouden we het kunnen
vcrt'alen als bo<lhicitta (hct verlangen r-raar

verlichting). Het temperament van scepsis stelt
ons in staat om een kritische blik te weroen
op onszelfl en orze orngeving, en onderscdeid
te maken tussen echt en onecht, heilzaam en
onheTlzaam.

Nlensen met teveel eros en te weinig scepsis
lopen grwaar oln zich totaai en onkritisch over te
leveren aan een leraar. Omgekeerd komen mensen
met teveel scepsis en te weinig eros vaak niet eens
toe aan de relatie met een leraar: ze blijven liever
kritisch aan de kant staan.
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C)ok onder boekrecensenten komen deze
verschillende temperamenten voor. In De
YolAskrant en .A/RC (waar het sceptische
temperament overheerst) vonden recenserten
het intrigerend dat ik de relatie met een spiritueel
leraar als een mogelijk posirieve zaak afschilderde.
ln de Pat ar-'isie van aplil 2007 verscheen een
uitgebreide spread, waa;rin in onovertroftbn
Nieuwe Revu-still miin avonturen bij Andrew
Cohen werden beschreven. Met mooie grote
foto crbii. Mijn moeder was erg blij mct deze
publicatie.

h Diep, tijdschrift voor ongebonden spirituelen,
verscheen een mooi genuanceerd stuk van Frank
Visser (die als voormalig Ken Wilber adept ook
de nodige ervaring met goeroes heeft gehad)"
In het Advaita-tijdschfift Inzicht (waar het
verlangen naar verlichting overheerst), vond de
interviewer dat ik in deel 1 van mijn boek wei
erg negatief over goeroes was. En de 'gezonde
goeroe', dat is in de Advaita-opvatting iemand die
het bestaan als onpersoonlijk ervaart, en dat naar
zijn omgeving uitstraalt. Iemand die ook geen
verlangens meer kent. Wat mij betreft heb.ie met
zulke 'gezonde goeroes' geen ongezonde goeroes
mcer nodig. Een gez.onde leraar durft juist zijn
mercelijkheid ten volle te laten z\en. H4 of z\j is
een echt 'mensch': bereikbaar, open, iemand die
relaties en wiendschappen onderhoudt en in staat
is intimiteit te ervaren en te delen. De kortste
'goeroetest' luidt: is hij een warm en meevoelend
mens?

In de Lotusaijver van lente 2007 stond een
uitgebreide recensie van Jelle Seidel, waar ik
het grotendeels mee eens ben. Mijn boek was
inderdaad 'een oproep aan leraren om hun
persoonlijk gezag op een goede manier te
gebruiken. En aan leerlingen om een volwassen
relatie met een leraar aan te gaan.' Zeker nu
ik zelf studieklassen ben gaan geven bti Zen
Centrum Amsterdam, zic ik duide$ker hoe de
verantwoordelijkheid aan beide kanten 1igt.

Jelle zou de term 'goeroe' lier.er reserveren voor



ongezond handelende leraren. Het nadeel daarvirn

is, dat het dan een soort scheidwoorcl wordt (net

als 'sekte'), waar je automatisch de associaties

'geva:rriiik' e n 'crtg' bij kriigt. Binnen de Indi:ise

en Tibetaanse traditie betekent 'goeroe' ongeveer

hetzelfde als 'roshi'. Nloeten we dat woord dan

ook mairr afschai{en}

In een gesprek met Yorm en Leegte (wordt deze

zomcr gepubliceerci) hn'am een nieuw aspect

van de gezonde leraar aan dr orde, namelijk het
onmogelijke verlangen:

"Leerling en leraar vinden elkaar in wat ik het
'onrnogelijk verlangeri wil noemen. Dit is van

een andere orde drn onze dagelijkse hui-q- tuin-
en keukenverlangens, die meestal wel venT rld

kunnen 'wordcn. Bij ons r:nmogelijke veriangen

lukt dat niet, het is nameiijk principieel oneindig
en onverl.ulbaar. Voor mij is dit verbondcn mct
de Gelofte van de Bodhisatn a, waarbif je de wens

uitspreekt om alle levende wezens te bevrijden.

Vanzelfiprekend is dat onmogelijk en t6ch kun
je het verlangen."

Een gezonde leraar kan het onrnogeliike verlangen

van de leerling open houden. Een ongezonde

leraar vult dat veriangen voortijdig in, met allerlei

plaatjes van verlichting. Een van de moeilijkste
dingen voor een lerazrr is <xr de leerling, die vaak

wanhopig smeekt otr plaatjes van verlichting, te

weerstaan.

In lret zomernummer van de Zensor, mijn eigen

thuisbasis in Amstcrdam, sfaat een recensie van

Kees van de Bunt. Als eenvoudige zenstudent

moest hij even omschiLlielen naar het 6loso6sche

vertoog, schrijft hrj, rnaar uiteindelijk kon hij het

bock gerustgesteld dichtslaan. De verloren zoon
is tenLggekeerd naar de vader, die Niko heet'

Voor mij is er nu wel wat rust in de tent gekomen

wat betreft het leraar-leerling waagstuk. lk ben

nu vooral bezig met de vraag hoe het boeddhisme

in het Westen vorm kan kri]gen. Welke rol de

leraar ook speelt, uiteindelijk staat of valt het

toch allemaal met de leer.

,4ndri van der Braak

Et. Rrm\r;ndt r'.rrr Rijn, tc'uqkcrr v'rn ,li'v(rl(tr( n ./.o(,n



I)e ECHo vAN ZuueNc Zr
Kristofler Schipper (1934) is emeritus hoogleraar
sinologie en taoisrische meester. Hij vertaalde
de geschriften van Zhaang Zi, die leefde in
de vierde eeuw voor Christus. De geschriften
hebben grote invloed uitgeoefend op taoiiten,
confucianisten en boeddhisten. Ook nu zijn ze
nog erg geliefrl in China, Korea enJapan.

Grappig en diepzinnig
l)e geschriften i4n een verzameling korte en
langere teksten in versvorm of proza. IJet is
een frisse combinatie van anekdotes, parabolen,
allegoriedn en mystieke teksten. Ze grappig en
diepzinnig en vol opbouwende lcitiek op de
Chinese samenleving van die tijd. Hoewel, de
kritiek geldt netzo goed onze tijd en samenleving.
C)p geheel eigcn manier wijst Zhuang Zi ons de
$€g naar lichametjke en geesteliike gezondheid,
van spontane levensvreugde van de 'ware mens'
(= heilige mens). Die weg is er een van leven in
eenvoud en stilte, werken en mediteren.

De heilige mens
Wie is de heilige mens over wie Zhuang Zi her
heeft en hoe staat hij in het leven?
O pbladzijdef7 -68 van hetboekeen karakterschets
van de heilige mens (= ware mens).
'Ik heb Confucius eens horen zeggen dat de
heilige mens geen bepaald doel nastreeft.
Hij beoogt geen voordeel, noch vermijdt hij
nadeel. I{ij houdt niet van achter iets aan gaan,
hij volgt geen bepaalde methode. l)oor zijn
zw4gen spreekt hii; door zijn spreken zwijgt
hii, en aldus averft hij rold buiten het aardse
stof Voor Confucius was dit vage praat, maar
naar mijn mening is dit de prachtigste Tao die
je maar kunt volgen.'

Bladzijde 213 gee{t ons een idee hoe de heilige
mens in het leven staat.
'...smart en vreugde bederven de deugd,
wolijkheid en woede schenden de 'fao,
voorliefde en afkeer berokkenen schade aan
het hart. Als het hart noch smart noch vreugde
kent, bereikt de deugd ziln hoogtepunt; door
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het line te bewaren zonder enige afleiding
bereik je de aLlerdiepste kalmte; a1s er geen
opstandigheid meer is bereik je de uiterste
leegte; door geen enkel verkeer meer met de
dingen te ondethouden bereik je de hoogste
staat van rust, en als er niets meer tegen de
draad in gaat, dan kcn je de meest volmaakte
zuiverheid.'

I)eTao en Boeddha
Taal en boodschap van Zhuang Zi uit de vijfde
eeuw voor christus zijn heel herkenbaar voor
zitters. Vergelijk de vorige citaten van hierboven
eens metde volg ende]uit De oorsprongtanzen {b12.
43-49) van Bodhidharma. Hij leefde ongeveer
900 jaar na Zhuang Zi en trok vanuit India naar
China. Daar bestonden toen al bioeiende en
invloedrijke boeddhistische gemeenschappen,
maar Bodhidharma gaf de Dharma een Chinees
uiterlijk.

'De ware Weg is volmaakt. Hij kan niet in
woorden worden uitgelegd... '
'Een boeddha is iemand &e wijheid vindt in
geluk en ongeluk. . . '
Armoede en ellende worden geschapen door
een verkeerde manier van denken. C)m deze
geest te begrijpen moet je doen zonder te
doen. Alleen dan z-ul je de dingen zien vanuit
het perspectiefvan een tathagata. . . '
'Een boeddha is iemand die niet doet. Hij rent
niet achter rijkdom en roern aan.. . '

'Als je stopt met vastgrijpen cn de dingen laat
zt1n, zul je wr1 z4n, zelfs vtn geboorte en dood.

Je zult a-lles transformeren.'

Kees Moerbeek

Bibliografie:
Bodhidharma, De oorsprong oan xen, AmsterJam,
Karnak, 1993

Kristoffer Schipper, Zbuang Zi; de aolledige
gexhrifien, Amsterdam-Antwerpen, Augustus,
2007



ApvrEzEN YooR MoEILTJKE TIJDEN

Dit is de ondertitcl van hct bock Als .ie ruereld

instlrt va:r. Pema Chiidriin, een leerlingc ran
Chiigyarn Trungpa, de bekende Tibetaans
boeddhistische leraar. Het boek bchandelt in 22

hoofdstukken moeilijke situaties waarin ieder
r-an ons zich van tijd tot tijd geplaatst wect. Per
probleemwordt ccn oplossing aangeboden vanuit
boeddhistisch perspectief. Voor dczc bcspreking
selecteer ik een aantal van de belangrijkstc
thema's. Samen gcven zc een goede indruk van
dit waardevolle boek.

Chiiglam Tningpa

lntiem met onze angst€l.
We zijn geneigd voor onze angsten weg te 1open,

afleiding te zoeken, een. pilletje ol. cen glaasje

te nemen etc. Maar, zeg;t C)h<idron, angst is een

universee.l verschijnsel. We zouden onze angsten

moeten toelaten, leren kenneu en recht in de

clgen zien. Niet als een manier <;m problemen
op te lossen, maar als een volmaakte a{braak vln
or.rde manieren van zien, horen en denken. Zoals

in paniek raken. onszelf opjagen o{ veroordelen,

o{de siruati.e vermijden. In plaats van vermijden,
nemen we de arrplsten 'als uitgangspunt om orrs

inzicht er-r mcdedogen te vcrgroten. Daarmec

ontstaat ruimte om onszelfte relativeren en 1os te

laten, I"Iiermcc is de tr:rr:n gezet voor de overige

thema's.

Geen vaste grond
Toevlucht zocken bij de Boeddha, I)harma en

Sangha betekent de hoop opgeven vaste grond
ondcr dc voeten te krijgen. Als we zen benefenen

om zekerhcid te vinden, slaan we de plank
volkomen mis, zcgt Chijdr<jn. We zouden ons

beter kunnen aanleren om te ontspannen met de

hopeloosheid en de naderendc dood. Dit is feiten
onder ogen zien. Zonder vluchtgedrag.

Eenzaamheid: dc middenweg
Als we ons ee nz-aam voelen, willen we naar

rechts of naar links, weg r-an dat nare gevoel.

L,Iaar, zrgt Chridriin, dc middenweg biedt een

betere oplossing. l)ie wcg kunnen we beoefenen

tijdens onz.e meditatie, nanrclijk dnor tc biijven
waar \{/e zijn en niet krampachtig vast te houden

aan onze eigen versie van eenzaamheid. Wc
gaan dan een niet-bedreigende relatie aan

met onzc cenzaamhcid: een ontspannende

en onverstoorbare eenzaamheid. Chiidron
noemt zcs vcrsshilleirdc manieren orr dit soort

onverstoorbare eer:za*mheid te preciseren,

namelijk mindcr rerlangen, tcvrcdcnheid met
de onverstocrbare eenzaamheid, vermijden van

onnodige activiteiten, volieclige zelfdiscipline
(ik spreek Iiever van 'liefdevolle zelfdiscipline'

- dat is minder streng en werkt ook), niet
ronddolen in de wereld van begeerte, en tenslotte:

niet probercn zrkcrhcid te ondencn aan de

redenerende gedachtcn die rnen hee{i. Voorwaar,

ecn uitdagend programr:ral

Opvattingen
Opvattingen (wie heeft ze nietl) zijn niets minder
cn niets rneer dan opvattingen. Maar, ir hoevcrrc

bijten we ons er'in vxstJ Kunnen u/e niet gewoofl

bcginr-ien met opvaftingen als opvattingen tc
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zien? Net zoals we gedachten benoemen ais

gedachtenl We hoeven opvattingen niet te laten
verdwijnen of onszelf te bekritiseren omdat we ze
hebben. Opvattingen hebben hoort erbij. Waar
het om gaat is dat we olts ervan bewust worden
en onszelf onderzoeken op openheid voor andere
opvattingen, anders gezegd op de hardheid van
onze opvattingen. Daar kan meestal wel een
laagie vanafl

Tonglen en compassie
Tonglen is cen oude, Tibetaanse, methode
om compassie ten opzichte van onszelf, onze
medemens en cle hele wereld te ontwikkelen- We
beginnen ermee op het kussen door bij iedere
inade ming het lif den in zijn verschillendc vormen
tot ons te nemen. Bij de diepe (buik)ademhaling
laten we het lijden los en zenden ontspanning en
geluk uit naar diegenen wier lijden we hebben
'ingeademd'. Een prachtoefcning, die ons bre ngt
bij het laatste thema.

Leegte is openheid
I{et is eenwijdverbreid misverstand dat we zourlen
moeten streven naar gedachteloosheid tijdens het
meditere n, iets dat dan 'leegte'zou zijn. Chddrrin
wijst dit af Niet alleen omdat dit onhaalbaar is,
maar vooral omdat we met streven de kans laten
liggen open te staan voor het lijden, de pijn en
eenzaamheid van onszelf en anderen. Zij raadt
aan daawoor maximale openheid te ontwikkelen
en daarbij de methode van tonglen te beoefenen.
Leegte is dan loskomen van het egocentrische,
dualistische denken en openstaan voor alles wat
er is. En daarbij niets uit de weg gaan.
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Tenslotte
Tot zover het boek van Chtidron. Een aanrader.
Het enige dat ik zou willen opmerken is dat er
lijden en lijden is. I{an de Wit maakt onderscheid
hrssen existentieel lijden en neurotisch lijden.
Existentieel lijden is afiveren en ontkennen van
de pijn, de vergankelijkheid en de zelfoosheid.
Het is het soort lijden dat in principe ieder mens
eigen is. Het is het lijden waar Chodriin mijns
inziens vooral op mikt. Bij neurotisch lijden
bestaat er een sterke afiryeer van existentieel lijden;
dit wordt als ondraaglijk eryaren. Bij dit liiden
kan het existentieel lijden niet worden ervaren.
De Wit zegg zr-lfsi iemand die ztryaar neurotisch
lijdt, heeft geen baat bij het pad van de Boeddha.
Dat is een krasse uitspraak. Wellcht is er sprake
van een geleidelijke overgang tussen beide soorten
van lijden, en zou lemand die zwa:rr neurotisch
lijdt primair gebaat zijn bij psvchotherapie. In
aanwlling daarop zai geleide$k de beoefening
van meditatie zoals Chodr<in die aanbeveelt,
wuchten kunnen afwerpen.

Ertert Dekher

Literahnr:
Pema Chr.idrrin ,Als je wereld instort; adoiezen ooor
moe ilij ke tij den, U trecht,Servire, 1998
Han de Wit, Existentieel lijden eft neurotisch lijdefl,
In: R. Kloppenborg, Boeddhisme en ?slchothera?ie,
Rotterdam, Asoka,2005



IxcrzoNorN REACTTE op ZpN:
INZICHT EN ?ADVINDERIJ

Zen: inzicht en padainderij van Evert Dekker
(lentenummer 2007 l,otusvijver) heeft indruk op

mij gemaakt. Al een tijd heh ik twijfels aver z.en

in het u,esten. Veel zenleraren doen wel degelijk
h.un uiterste best om aansluiting te vi.nden hij
hun westerse leerlingen, nlaar soms lijkt de

betrekkelijk eenvoudige boodschap ian Boeddha
'versteend' door aileriei bijkomstigheden. In
hepaakie zenkringen w'i1 men bijvoorbeeld het

woord 'verlichting' liever niet horen, want het is
niet 'meethaar'. Allcrlei ritr-rclen en hanclelingen
zijn dat wel. U iteindelijk kan men diploma's

en examens gaan ver langen voor cen geslaagde

zencarriire.

Zen in het westen betekent voor mij dat de nog

steeds acfuele boodschap van Boeddha afgestemd

moet worden op de kritische westerling. Die
westerling moct z.cker nict onmondiger worden,
daawan ziin al slechte voorbeelden genoeg:

leerlingen i6rst idolaat van hun 'goeroe' en liter
hevig teleurgesteld.
Soms kan het inzicht van echt geinteresseerde

westerlingen te wensen r:verlaten, maar inzicht
is er altijd. I)oor koans kan dat inzicht zich
verdiepen, maar ook door te informeren naar

bepaalde e rvaringen, die nict 'mectbaar' zijn. A'rn
veel var die ervaringerr kan, volgetrs zenmeester

Jeff Shore in Vorm&Leegte (lente 2006) de wijze
en enigszins verlichte zenmeester goed zien in
welk stadium van de spirituele ontwikkeling zijn
leerling zich bevindt. Op gtond daarvan kan de

zenmeester beslissen om die student een 'graad in
de zen' te geven. Of deze dan de rinreie 'kunstjes'

tot in de punties bchcerst, r,ind ik persoonlilk
bijzaak.

Moeten wij niet tenrg naar de oorspronkeliike
Bodhidharma? Volgens tle overlevering zei ht1

tegen de k{rzer van China g66n idee te hebben
wie of wat hij vertegenwoorrligde.

Ritbard Lichtendahl

Kanzeon Zen Center lnternational
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Apeld,rorn: Christiaan lGuiiff, 055-541 7251

Brcda & I)en Bosch: Stefan Coppcns, 073-6427009
members.hotne.nUcobe

Den I laag: Kees van de Bunt, 070-3504501
zistmu.Aanzean.nl

Enschcde: Toon Fugers, 074-2434551
brczsse. to/ztn
Groningcn: Irine Bakler, 050-3 140069
,Lrf.,1 0. zenr?irit. nI
Hoorn: Dirk Be emstcr,0229 -277855
ttwtts. / a fien i n s ti ! te. n I, d. b ee m s tet@ners a te l. nl
Rotterdam: Gretha Aerts, Nico Tydeman, 078-6377646
."t:tu'to. zenro tterdam. n /
Zutphen: Haas Frscher, 057 5 - 5 46647

llischer h@t*cali.nl

Lohale Dana Centrc (Nederland/ Belgii):

Den Haag: Helen Pelder, 070-3504305
Antwerpen, Brugge en Gent, 0032 497 671798
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Alsje een hoedlba xiet: stbiet!


