Dag Sjoerd

Sjoerd Timmermans

werd

vormgever en websitebeheerder in
de zomer van 2005, en dit is zijn

dicren. Ma;u wat is daar nu eigenlijk
mis mee, wagen wij ons afr

laatste nummer. Wii zijn hem zeer
dankbaar voor die drie jaar. Sjoerd
zegt steeds 'dat hij alleen op tie
winkel heeft gepast', madr dlt zijrwe nict met hem eens. T{ij levert

De kunst van het geven is in het
boeddhisme de eerste var, de zes
vaardigheden. Alles wat je hebt
kun je weggeven aan anderen, ook
r+,anneer je denkt dat datgene watje
geeft voor jou van levensbelang is.
In het theravadische boek deJataka,

kwaliteit

waarin de 547levens varr de Boeddha

e:r is steeds accuraat en sne1.

Hij gaat naar Arnhem verhuizen.

worden beschreven die voorafgingen
aan njt verlichting, krijgt Boeddha

Hallo Pauline
Pauline Hunfeid raakt de hatste
jaren steeds meer betrokken bii de
Lotusvijver. Ze schriift shrkken,
maakt kunstr.verken, cn helpt bii
de verspreiding. Nu treedt zij
toe tot de redactie, en neemt het
penningmeesterschap van Karin
Kuipers over. Welkoml

djdens zijn eersrc incarnatie, roen
een koniin was, onyerwacht
bezoek van een brahmaan. Niet in
staat om de hrahmaan iets aan te
bieden, roo$tert Boeddha zijn eigen

hij

konij nenlichaam op ee1l vuur.

(Volkskrant, 7 januari 2008 en
BodhiTV, item over liefda&gheid)
Zen in Zeeland (correctie)

Onderzoe k naar mindfirlness
[ind 2007 heeft de Universiteir van
Amsterdam een onderzoek naar
mindfulness afgerond waartan 287
mensen uit Nederiand en Belgie
deelnamen. LJitkomst: hoe meermen
mediteert, des te beter men in staat is
mindful te z$nin het dageliiks ieven.

In. het he rfst/wi nte rrrummer 2007
ovct Zen in Nederland, staat op
btz. 16-77 een mooie tahel met
gegevens over de zenorganisaties
die reageerden. Helaas, bii Zen in
Zeeland staat een fout. De website

moet ziin:

w,taw,zeninzeeland.nl,

Excuusl

En mensen die hoger scoren op de
factoren 'handelen met aandacht',
'ecn niet-oordelende houding' en
'een non-reactieve houding' hebben
minder psychische klachten.
(Brief lIvA, Af<ieling Psychologie,
d.d.30 oktober 2007)

Contributie
In dit nummer is de jaarlijkse
contributiebrief bijgesloten. We
vragen de abonnees &e dat nog niet
gedaan hebben, nu snel jaargang
2008 te betalen (14 euro, mag ook

Mysticus denkt als een konijn

ietsje meer zijn). Postbank 68634L0
tnv De Ixlt.usvijver te Den Haag.

Kris

Verburgh betoogt

in

de

Volkskrant dat mediteren niet leidt

tot een hoger bewustzijn, maar juist
resulteert in het omgekeerde. Het
bewustziin daalt volgens hem bij
meditercn, omdat het zelfbewu stz ijn
wordt uitgeschaketd. De wereld en
het 'ik ' worden 66n, net zoal.s bii

Zornernummer
Het voigende nummer van de
Lotusvijver heeft geen thema. Dus,
als je altijd *-1 had willen rcager€n
maar geen kans kreeg omdat je
bijdrage niet paste in het thema:
grijp je kansl

RsoecTroNEEL
Kinderen van oudets dte aan zet doen, komen in aanraking met zen, o{ ze dat nu leuk
vindcn of niet. De vraag is hoe die ouders hun kinderen opvoeden en hoe ze zelf donr
hun kinderen worden opgevoed. Wat zeggen de boeken? Hoe actief brengen ouders hun
kimleren in aanraking met zen? FIoe gaan ze om met het gevaar van indoctrinatie? Wat
verwachten ze van boeddhistische organisaties? Het is boeiend om te horen wat ouders
doormaker.i als kinderen groot worden en hun eigen, soms gevaarlijke, weg gaan. En vooral
wat de kinderen zelf van dit alles vinden. I)at wilden we weten voor lve aan dit nummer
begr nnen"

We ziin wijzer geworden van dit flummer, en hopen voor de lezer varr harte hetzelftie.
Lees bijvoorbeeld het interview over kinderen en zefl in de Noorder Poort, de verhalen
ovcr we rken mct kinderen in l)harmatoevlucht en Zen River, het luchtige en aangrijpende
relaas van twee vaders over hun zonen, en de ingezonden briefvan onze adviseur. Kinderen
komen uitgcbreid aan het woord in een onthullend en hilarisch dubbelinter.-view tussen
ouders en hun kinderen, eu in een oogpietuigenverslag van iroe cen moeder boeddhist werd.
De belangrijkste literatuur rryordt kort en krachtig samengcvat" \tr/e starten een nieuwc
rubriek over film. Ook in dit ummer staan d.us bij&agen uit 'andere' zenscholen: deze
trend is met het vorige nummer ovtr'7,en in Nederland' i ngezet, e\ we gaan daar zeker
mee door.

Waar saat het uiteindeliik om bii zen en kindereni 'Kinderen pikken nvintig procent op
van wat we tegen ze ze;ggerr,..., tachtig procent van wat ze lcren, komt door hoe we zijn,'
zegt Jishin Hendriks. De indoctrinatielnvestie blijkt niet 'zo te leven. Kenneiijk vindt men
ilat de keuzevriiheid van het kind in r nze tijd wordt gerespecteerd.
N{aar er blijven altijd vragen.

r+' De k;voqLvap. het hwartaa! c*

Toen moesten \Me heeeeel veeeeel
buigingen maken
(Kaatje Bosma)

BonoDHANATUUR EEN GRoor wooRD
Jishin Hendriks is zenleraar in de traditie
van Gesshin Prabhasa Dharma (IZIAE) dn
ontwikkelingsprycholoog. Ze werkt eigen$k

'Kinderen vinden ze leuk, maar ik krijg vaak nog
meer reacties van ouders. Die vinden de verhalen
aansprekend en hebben er veel aan.'

al heel haar leven lang met kinderen. Prabhasa
I)harma ZenjiwoegJishin om kinderactiviteiten
voor de Noorder Poort te ontwikkelen. Vol
enthousiasme zegtJi shin:'Ikvind hetongeloofijk
fascinerend om deze activiteiten met kinderen te
mogen doen. Het is voor rnij een verrijking. Ik
ben er dankbaar voor!'

Prabhasa Dharrna Roshi kende Jishirx
achtergrond en woeEJ haar om activiteiten voor

kinderen te ontwikkelen. Met de Zen bhmi$t
Retreats heeft de Noorder Poort inmiddels naam

en faam verworven. De groep gezinnen die aan
deze retraites meedr:et groeit ieder jaar en Jishin
is er blii mee. Jishin: 'Onze familieretraites zijn
erop gericht om kinderen en ouders een aantal
gerneenschappetiike ervaringerl mee te geven
door ze samen bezig te laten zijn, bijvoorbeeld

via opdrachtjes. Bijvoorbeeld een toneelstukje
maken of een puzzeltocht. IIet gaat er niet om
dat er 66n vorm of opvatting van boeddhisme is,
vind ik. Wel dat ouders en kinderen met elkaar
een weg vinderl om met de essentie van het leven
in contact te komeu. Met de boeddhanatuur dus.
Maar 'boeddhanatuur' is een groot woord. I)aar
heh je het met kinder€n niet over.' l)aarbij zijn

bomen klimmen, circusje spelen en acrobatiek
ook fun voor zenkinderen. En goed voor het
sanghagevoel.

Verhaaltj es

De retraitcs hebben veel weg van sesshins, maar

dan wel aangepast aan kinderen en zonder
langdurig zitten. De kinderen die er samen met
hun ouders komen, varieren in leeftijd van enkele
maanden tot een jaar of 13. 'In de 'middenjaren'
van de puberreir hebben ze geen zin om met
hun ouders mee te komerr . Ze zr\t met andere
dingen bezig en dat is heel normaal. Vaak zie ik
zx. weer terug als ze een jtar of 19 ziln.,Jishin
schrijft ook verhaaltjes voor kinderen in het blad
Zen, waarover ze veel positieve reacties kriigt.
4

Mckugl,o

Babyblessing
B4 balry blessing denk je a1 snel aan 'doperi. Niets
van waaf, want daarrnee kun je het echt niet
vergelijken. 'Het is een voornernen van ouders
om hun kind in de geest van het boeddhisme op
te voeden en te begeleiden, waarbii de baby een
blessing ontvangt.'
Geloftes is niet echt iets voor kinderen, vindt
Jishin. 'Vaak zijn ouders met boeddhisme of
zen bezig en willen hun kinderen daarvan latefl
proeven. Soms zijn er kinderen die geloftes willen
doen, omdat hun ouders het deden. Maar dat
moedigen we niet aan. Voor geloftes vinden we
dat ze beter een 1nr o{ 13 moeteu zijn, .a1s ze echt
heel goedweten wat ze zeggen.Llit de tien geloftes

die wij hanteren kiezen we er dan een paar. Het
is Sauwekui als kinderen van 13 jaar beloven zich
niet seksueel te zullen misdragen, want ze weten
dan amper waarover ze het hebben.'

Aandacht
Kinderen pikken twintig procent op van wat
we tegen ze zegger.t zoals 'snuit je neus, was je
handen, e et met mes en vork'en zo meer.'Tachtig
procent van wat ze leren, komt door hoe we zijn.
Verbazingwekkend wat ze allemaal oppikken
in de zendo en hoe de sf-eer ze rneeneemtl In
2007 waren cr 50 gczinnen met kinderen bij de
retraite. De Noorder Poort is niet groot en we
zaten op elkaars lip. Drie kinderen naast elkaar
op een matje, maar het ging heel goed. Er viel
geen onvertogen woord. Als er eentje praatte,
draaide een groter kind zich om en zei ssttt of
nam zo'n kleintjc op schoot. Dat vindcn ouders
heel opvallend. Zen biedt kinderen een maniet
om te leren hoe zij met aandacht kunnen leven.
Maar eigenlijk hoefje ze daarover niet zoveel te

zeggen, ze pikken het vanzelf op, als de ouders

het maar 6cht ieven.'
Nadere informatie:

- Sinds 1998 heeft Jishin een eigen bedrij{,
Anaguia. Het houdt z,ch vooral bezig met
bemiddeling (mediation) van ex-pa.rtners, of bijna
cx-partners met kinderen. Samen met Cees l'an
Leuven heeft zij in 2003 hierover het boek Kind
in hemiddeling geschreaen.
- Voor meer informatie over Noorder Poort

(International Zen Institute of America and
Europe): wustt. zenins ti tute. org
- Voor meer informatie over het blad Zen: www.
zenklausen.de
Kees

Moerbeert

Ollzr
Toen ze pas in de kleuterklas zrten realiseerden
onze jongens zich dat de ouders van de andere
kinderen niet mediteerden en dat ze in andere

gezinnen niet met de Iloeddha bezig waren.
Telkens als er kind.ies kwamen spelen werd
het boeddhabeeld uit het meditatiekamerrje
naar beneden gehaald om het hen te tonen"
Dat stopte toen een wieodje na enkele keren
sch'amper opmerkte: 'Ben je daar weer met ic
boeddhabeeld.'
Feest

Mrj"

zoontje had een gocd idee voor
verjaardagfbestje. 'Ierwijl ze allemaal
pannenkoeken aan het cten waren, zou hij een
voor een elk van zijn vriendjes naar boven strrren
naar het meditatiekamertie, waar ik hen rlan zou

z4r"

leren mediteren.

JoNGENS
Mara
Mara bleek toch een fascinerend personage. We
legden uit dat hij staat voor het boze,bij voorbeeid
als je heel hvaad bent. Later hoorden we hem dat
op de achterbank van de auto tegen een vriendje
uideggen. 'Mijn papa kan soms heel boos zijn',
zei het vriendje. 'Dat is Mara', bevestigde mijn
7frofitje.

Mijn zoontje woeg ook:

'Pzpa, jtl gelooft toch in
de Boeddha en op school leren we over Jezus. In
wie moet ik nu geloven?'. Hier jongen, hier, en ik

legde mijn hand op zijn hart.
met het anovoord.

Hij

was tevreden

1)elen

Ecn belangrijk principe bij ons thui.s is: delen
doen we altijd. Als er discussie is over wie nog
een stuk taart krijgt of het laatste snoepje wordt
daar naar teruggegfepen. Laatst kwam mijn
zoon{1e terug van schoo]reis en trots toonde hij
wat hij met de rest van zijn zakgeld nog had
kunnen kopen.'Iwee lolly's, een voor hem en een
voor zijn broer.

Edn

In

Bijbel

Voor het slapen gaan

laz-en rve v<ror uit het
levensverhaal van de Boeddha. We hadden dit ook
al met een kinderbijbel gedaan. Mijn zoontie rl.as

bijzonder gefascineerd door een afbeelding van
de Boeddha onder de bodhiboom mer N1[ara en
zljrlboze geesten die hem i<r,yamen bedreigen, en
hoe de punten van de speren en pijlen in bloemen
veranderden. Vanuit zijn bed riep hij ons terug.
'Dat verhaal van Mara is toch hetzeltiLe als dat
van Jezus in de woestijn?', wou hij weten.
6

Technopolis was een tentoonsteiling over

optische illusies. Er was een kamer opgesteld
waarvan alle wanden, de vloer en het plafond
spiegeis warcn zodtt je jezelf overa-l oneindig
weerspiegeld z'ag. Aan tafel thuis volgden lange
discussies over onein&g. Bijvoorbeeld hoe je niet
tot oneindig kan te1len omrlat, als je dat kon, het
eindig zou zijn en dr.rs niet oneindig. 'Ik kan tot
oneindig tellen', merkte mijn zoontje plots op.
'Hoe dari, woeg ik.'Wel, zei hij:'6dn ....'.

Nietbang
Thuis was het me nooit gelukt om de kinderen
eens te doen mee mediteren. Toen we de eerste
keer op kinderweek vertrokken naar Vimoutiers
vertelde ik dat de kinderen, als ze dat wilden,
altijd vijf minuten met de volwassenen mochten
meezitten. Toen we aankwamen, insisteerde mijn
zoontjc dat hij meteen vij{ minuten wou gaan

mediteren. \Me zaten vijf minuten. Hij deed zijn
uiterste best om niet (te veel) te bewegen. Ziln
gezicht stond geen seconde stil, maar hij deed
het. Toen we daarna rustig in het ggras zaten zei
hij plotsr 'Papa, als ik mediteer ben ik niet bang.'

Dieren

De kinderer leren ook zotg te dragen voor
dieren. Een kleine slak die per ongeluk op het
voetpad gesukkeld is, wordt voorzichtigS terug in
het gras gezet. En een wesp of een spin wordt
onder een glas gevangen en terug naar de tuin
gebracht. Laatst riep hij naar zijn vriendjes die
een insect hadden gevangen en er mee aan het
spelen waren: 'Niet pijn doen, want ik hou van
die diertjes.'

Mijn zoontie
kerstfeestje

veroorzaakte een mini-rel op een

in de famil,ie door

ostentatief te

weigeren van de kalkoen te e trn. Anders eten we
we1 gewoon vlees, maar 'het is voor die dieren
ook kerstmis', vond hij.
Edel Maex

He:r KeNzeoNPAD
Deze z<tmer wordt het Kanzeonparl, het ccrstc boecldhistiscire pclgrimspad in Europa, verlengd tot in
Spanie. In 2007 is de route al geiopen en gedetailleerd beschreven v'an Zen River in Uithuizen tot en
met Ccntrc Dana in Parijs"
ln april wordt het pad verlengd tot Les Gavatxes (het zencentrum var Corrie Koppedraijer en Loct
de Wolf in de Spaanse Pyrenee0n).
De pelgrimaqe voert langs het bcroernde zencentrum La Gendr<innidrc bii B1ois. l,a Gendronnidre is gesticht
door Deshimaru, de eersteJapanse zxnmeester die in de jaren vijftig naar Europa kwam. Ookwordt het centrum
van 'Ihich Nhat Hanh, Plumvillage , aangedaan.
Het padverbindt nuverschillcnde boeddhistische centra en kloosters: Zen River (Uithuizen, NL), Maha Karuna
(Croningen, NL), de Noorder Poort (Wapserveen, NL), de Slangenburg (Doetinchem, NL), Institut Tibctain
Yuenten Ling (I Iuy B), Ce ntre D;rna (Paris, FR),la Gendronnibre (Valairc, FR), Dojo Limoges (Limc,ges, FR),
I)hagpo Kagyt Ling (Saint l.6on sur V6z.dre, FR), Sor.r Ha, Plum Village (Pu1'gui1hem, FR), Dojo Toulouse
(Toulousc, FR), Lcs Cavarxes (Bcget, ES).
Ook dit gedccltc van dc rcis zal gcdctaillecrd rvorden beschreven, opdat ook anderen het pad kunnen 1open.

1"f0,
xau

us.

lop enin s t i lte - n

l

info@ I ope nins ti I te. n /

.Itc

OENK DAT HET SoMS wEL HELPT,

Pascal van

de Knokke en Josien Mitchell

mediteren bij Kanzeon in l)en Haag. Speciaal
voor &t nummer interviewden Pascal en Josien
zijn kind en haar kinderen. Qran van der Knokke
{7 jaar), Kate Mitchell (9 jaar) en Cammy
Mitchell (12 jaar) gaven de antwoorden.

om nergens aan te denken, maar dan niet meer.
Als je erin zit darr is het wel lang. Maar als je toch
blijft zitten, dan niet meer. Nou, ik wou liever een
halfuur zinen. Ik vind het altijd zo stom om op
te staan. En ik deed het samen met Kate en dan
voelt het een beetje als een wedstrijdje wie het
langst kan blijft zitten.
Kate; En toen moest ik keihard lachen.
Wat is Zen? En denAje dat ltet lukt?
Cammy zegt: Zen is de leer van de Boeddha.
Je nrediteert om jezelf beter te voelen en zelf
rustiger en gelukkiger te worden. Ik denk dat het
soms wel helpt. Bij sommige mensen helpt het
wel, bij anderen niet. Maar het hoeft niet altijd

te werken.
Wat is het oersdtil tussen boeddltisme en zen?
Czmmv: Ze geloven allemaai in de Boeddha. Zen
is een kleinere stroming in het boeddhisme en je

hebt andere sfukjes van het boeddhisme, zoals
Tibetaans boeddhismc. Dan heb je ook weer
allemaal goden. Die heb je in zen weet niet. Dus
binnen het boeddhisme heb .ie eigenlijk groepjes
mensen die dan hetzelfde geloven, naast het idee
van de Boeddha.
Cammy

Me&teren
Wat is meditercn? Mediteer

jij

Boeddha
wel

eens?

Qran: Mediteren is stil zitten en nergens

Wat geloven

aan

denken. Luisteren naar de geiuiden om je heen.
Nou, soms ga ik bii mijn vader zitten, maar niet
lang. Vanochtend heeft hij het nog gedaan. Nee,
ik heb niet bij hcm gezeten. Ik was boven aan hct
speien. Ik
het leuk dat hij mediteert.
"'ind
Mediteert .f e vader sinds rtort? Waarom funk je dat
hij dat doet?

Qran: Hij mediteert al wel lang. Hij doet het
omdat hij het belangrijk vindt en om rusrig te
worden. Ik denk dat het goed voor hem is.
Heb jij uel eens gemediteerd? BleeJ'je dan een halJ'
uur zitten?
Cammy: Ja, ik heb wel eens gemediteerd. Soms
voor ik naar bed ga,.aIs ik niet kan slapen en als ik
onrustig ben. En ook op kindersesshin. Ik bleef
dan een halfuur zitten. In het begin lukt het wel

I

zt dan?

Cammy: Ze geloven dat Boeddha heel bijzonder
e n verlicht was en dat je verlicht kan worden. En
dat kan je bereiken door veel te mediteren en
goed voor anderen te zijn.
Kate: \Mas of is de tsoeddha verlicht?
Cammy: Ja, dat hangt ervan af of je gelooft dat
als je dood bent je dan helemaal weg bent. Dan
is het was, maar als je in reincarnatie gelooft, dan
is het is.

is er wel een nieuwe
Bocddha.
Denk je dat er mitschien een nieuue Boeddha is?
Cammy: Ja, er stond in een boekje dat er wel 200
Boeddha's ziin. Misschien is er wel weer een en
misschien komt er weer een.
Kate: Ja, misschien

Ben

jezelf

de Boeddha? Kun

Boeddha bent?

jijzelf

ooelen dat

jij

dt

Kate: Nee, dat denk ik niet.
Cammy: Ja, misschien wel. Iedereen doet wel eens
wat goeds. Als je goede dingen doet, dan ben je
Boeddha, maar als je slechte dingen doet, niet.
Qran: Iedereen is een Boeddha, denk ik Je denkt
het gewoon, maar je weet het niet zeker. Ben je
dan een soort knipperlicht?
Cammy: Nee, dat niet. Je hebt eigen stukjes van
aiie dingen in je en als ie goede dingen doet dan
is het stukje lzn de Bocddha eigenlijL aan het
woord. Als je slechte dingen doet, dan is het een
ander stukje,je ego, zoals jii het altijd noemt.
Kate: Mag ik nog een koekjei

ging en een kluizenaar tegenkomt. Dan gaat hij
zitten cn komt er ecn mel'rouw met een melkkan
en die gaat hem dan pesten en dan voelt hij
opeens dat hij verlicht is, ofzoiets.
Cammy: lk heb het stripverhaal ervan gelezen. Er
was eens een koning en zijn wouw was zwangef
en de volgende ochtend zou de wouw een kind
krijgen. De koningkreeg eenvoorspelling te horen
dat zijn zoon ofwel een hele grote koning zou
worden of een religieus leider. Dus de vader ging
ervoor zorger dat het jongetje geen dood, ziekte
of ouderdom zrlu zien. Tot zijn 18de verjaardag
groeide hij op in de prachtige paleistuinen. Op
zljn 18e verjaardag mocht hij naar buiten, en
toel. zag hij aile wrede dingen en toen wiide hij
kluizenaar worden. En toen ging hij heel veel
mediteren. Hij heeft 1,2 dagen onder een bodhi
boom gezeten en toer was hij verlicht.
Kate: Nou, dnt ga ik ook doen.
Vedicht zijn

util je verlicltt n:orden?
Kate: Nou, dan zie ik de dingen helder, in plaats
Waarom.

van een beetje wazig.

Cammy: Ik denk dat dan het stukie Boeddha
in je dan heel groot is geworden. En dat je dan
helemaal Boeddha bent.
Wtt jfu' wat vtrlicht zijn is en uaarom
u;ilJm rrorden?
Qran: Ik zou hct nict weten.

Onder de Bodhiboom
'lben de Boeddha onder

die

bodl:iboam zat,

gebeurden er al/emaal dingen: eerst zag

tnlnstffs

op

zih

afkomen, am hem

hij bhef rustig zi/ten. En
(}uar
Het verhaal r-an de Boeddha
Tbntg naar het otrbaal tan de Boeddlta. Was dat een
mijttheer? En,.Lat deed
Qran: I {et was een jongen. FIij glng goede dingen
doen voor andere mensen, zoals rnensen helpen,
I Ioe hij dat deed heb ik wel gcwe te n, maar ik ben
het weer een beetjc l'ergeten.

li?

Ik hcb hcel vcel verhalen van iou sehoor<i,
maar ecn u'eet ik nog. I)at hij was geboren en
dat icmand hem liet vallen. Toen kon hij op ziin
benen staan en rveglopen. En ook dat hij op pad
Kate:

je dat zott

te

hij allemaal
Maar

paAften.

toen zag ltr.j allemaal

clsocaladetaarten en lseerlijke dingen maar
ze niet.

Hij

l:ij grtelt

bleef rustig zitten. En toen kwa.m Mara,

van de onderuereld en een bme geest. En. die
liep op hem af en begon bem uit tt luchen. Hij zei
tegen de Boeddha, doe tach niet zo gek. Je zuordt
toch nooit verlicht. Het zal je nooit hrtken. En de
de gad

Boeddha bluJ'nog steeds zitten. En toen dacht hij
terug aan een de tijd dat l:ijzelf hind ql)as. Toen
hij op een uarme zandagmiddag in het grat zat in
de schadutt ,oon een baom en dat lsij *.eert naar de
menstn die bet land aan bet betterAen nsaren en lsij
keel< ernaar en btj vand hel za'n prettig ge oel oan te
ftijAen hoe dingen gebeuren en dat uas de ervaring

hij

Llaar hij aan terugdacht. I)aarom zijn kinderen heel
be langr ij L. Kindere n zij n oerlich t.

Kate: Of

Kate: Hd, zijn wij verlicht?

Familyweek
Dat doet me denken aan de ft.indersesshins affamily
week. Gaan jullie uel eens met je ouders mee ak deze

zou ze kunnen meenemen.

op sesshin gaan?

Qran:Ja, ik ben meegeweest naar Zen River. Dan
is er ook iets dat kinderen in de zendo kunnen
komen. Met muziekinstrumentjes. Fluitjes en
dingetjes.

Kate:

Wii

hebben een keer de boze geesten

weggejaagd.
Wet je uie daar de baas is in Zen Riaer?

Quan: Roshi.
En hoe heet hij verder?

Qran: \{ et ik niet.
Kate: Genpo Roshi? Nee, Genpo Roshi is de
mijnheer uit Amerika.
Kate: Frank Senseil Nee, Frank is de mijnheer
uit Belgie. ln Zen River zit Tenkei Roshi.
Hoe vond

jij

de

familie

sessbin

bij Frank

Sensei in

Cadzand?
Kate: Ikvond vooral leuk dat we &e ene keer in de

zendo gingen eten. Oryoki. En de toneelstukjes.

Kleine Willem verkleed met een doos op zijn
hoofd, maar zonder ooggaten, dus hij botste

Kate

Achterlaten

Maar een ding ueten jullie

niet

en

Maar wat

de

misscbien

ntisschfun is bet een hee$e een schoi.

Boeddha.uel heeJi gedaan, am te gdan mediteren, is

ltij

zijn

ro !)

Wisten

jilllie

ddt? En boe oind jullie dat?

dat

en zij n hind /teeft achtergelaten.

Qran: Ja, dat wist ik Ik vind hct niet zo leuk,
maar later zocht hij ze we1 op, tochi
Ja, dat is waar. IIoe lang was hij bij ze wcg?
Qran: Heel lang.
Kate: Hi.j kwam als oudc man terug.
Cammy: Ja, misschien weet je dat als je verlicht
bent, dat je dan zovee!. andere mensen gelukkig
kan maken. Nog steeds maakt de Boeddha heel
veel mensen gclukkig met zijn 1eer. Ais je nou
weet datjc honderdduizenden mensen gelukkig
kan maken, cn a1s je dan twee mcnscn moet
achterlaten, dan denk ik toch dat je voor die
honderdduizenden kiest.
Zelf zit ik daar een beefie mee in mijn maag. Wat

overal tegenarn.
Wie is de leraar in Cadzand?
Kate: Frank.
Wat voor een man is dat?
Hij heeft grijs haar,geen bril en hij heeft altijd een

jurk aan. En hij heeft een paars slabbetje.
Hif is een wiendelijke man en kan heel goed
gekke

voetballen.

Cammy: En hij houdt een beetje saaie dharma
talks, maar wei beter dan die van Genno Roshi,
die mevrouw uit Parijs. Genno Roshi heeft een
keer een half uur gepraat over een bakje rnet rijst.
En toen ben ik weggegaan omdat ik het te saai
vond. Frank had het een keer over een pijl. Schiet
hem nu of schiet hem over 30 jaar. Die was wel
grappig, maar ik begreep hem niet.
Kate: Ik begreep hem wel.
Cammy: Ja, ik begreep hem ook wel een beetje,
maar net niet helemaal.

ltad hij dan anders Aannen doen?

Cammy: Ja, hij had het eerlijk kunnen zeggen en
nict in stilte vertrekken.
10

Paral van der KnokLe
Josien Piek

Ingeznr:den brief
Na de Big Mind trainiog op Amelanri, waarin de
schaduwkanten l,an orx zelf werden behandeld,
hesef ik hoe onvolwassen en r:ndenrntwikkeid
de stemmen van jealousy en asshole bij rnij zijn.

I{ebbcn al <iic jarcn van meditatie dan niets
geholpeni lk hoor geregeld hoe ondraaglijk ik
v<:r:r mijn omgeving ben. Als ik op het punt van
opgeven sta, ontvang ik in een e-mzril van het
zencentrum in Salt l,ake City waarirr ik lees over
een nieuwe activiteit van mijn ieraar.
De 5-5-50 MahasattL'a retruite is een vijjdaagse
retruite ooar aijfpersonen, die een giJi van $ .10.000
of meer lsebban gedaan. Deze retraites n:arden
ge[even in een mooit en areedzame omgewing en
uinden elke dag tan 8.00 tzt 22.00 uur plaats.
Genl:o Rothi is de helt r::ee& met "iullie sarnen, nxet
tijd voor ae.Jeningen, me ditatie, gezonde maaltijden,
en ruet \ morgens en i middugs drie uur Big Mind

training. ': Ar.,ondr fld hdt etefi zal ieder van julli-e
priti-anderhaud met Genpo Roshi hebhen aru
persoonlijke zuft.en te znderzzeien en am diepgaand
en intensief samen met eut grote zefinxeesttr aan de
eigen spirituele praLtij& te uerAen.

mij. Ik voel dat dit de laatste kans
karr ziin, nee lS! Wat zau het een opluchting en
een zegening voor miin omgeving zijn, a1s ik deze
intensieve workshop kon volgen. Helaas, mijn
financidle middeien hiervoor zijn ontoereikend.
I)aarom zoek ik sponsors. Elke gulhartige gever
die minimaal € 1000 biidraagt, kan rekenen op
mijn eeuwige dankbaarheid. En wat is er mooier
dan een Dirk Beemster, die nooit meer jaloers,
nooit meer een asshole is?
Dat

is wat voor

Dirfr Beemster

INzrcHT
Lijden mae, maar hoeft niet. I)at ervoer l]oeddha
ook persooniijk. In Beeldstil, een prachtig
{otoboek rnet podzie, staat een foto (van Geert
Verbeke) van ccn vastcnde Bocdrlha uit Ncpa1.
Naast de foto ecn gedicht geheei in stiji van onze
L, o

tusvijr.cr.

hct langc vastcn
brengt de magere jaren

maar ook dit inzicht *
het melkmeisje za1 komen
om stcvig van bil te gaan

Ileeldstil is een uitgave van A3 boeken, Geesteren

(NL),
d, ISBN 978 90 77 4i8 45 2.
van Ceert Verheke en Jenny Ovacre
en tanka's van Ceert Verbeke.
tt:'us-rt:A3boeAen

Mct

foto'.s

Ktes Maerbu:h

MryN JoNGEN
Op oudejaarsavond 2006 sprong mijn 23-jalige
zoon in de Amstel in eerr poglng zwernmend
ziin geboorteland Italie te bereiken. Haiverwege
besloot hij tcrug te keren; het water was hem
waarschijnlijk te koud. )CIC, dcohol, cocainei
Blootwoets en tot op het bot verkleumd stapte
hij in de woegste trein naar Iloorn en zo belde
hij nieuwjaarsdag acht uur 's ochtends aan bij
ecn vriendin van zijn moeder, die onmiddelli.]k
een dokter belde. Zo raakte hii in handen van
de geestelilke gezondheidszorg. GGZ-Hoorn,
adolescentenkliniek van het AMC, verschiliende
diagnoses, uiteindelijk geitiketteerd,.rls schizoaffectief.
In mei werd hij naar huis gestuurd. In september
besloot hii de medicatie van het pslchofarmaca
Zyproxa te stoppen. Zijn levcrl verloopt nu met
ups en downs" Af en toe scheert hij gevaarlijk
langs de randen r"an het raviin van een tweede
psychose. Nlaar ik wardeer het dat hij de moed
kan opbrengcn z,4n ziekte zonder chemische
rniddelen te lijf te gaan.

voorbij gekomen als ikop mijn kussentje zat: dood,
genezen, voor altijd ziek, knettergek, levenslang
pillen, zwerver, opnarne in psychiatrische ldiniek,
crimineel, heilige, zelfmoord; ik heb ze omarmd

en mede daardoor verdween mijn angst,

de

paniek, het slapeloze malen om het zorgenkind.
I loeveel zonen en dochters, hoeveei vaders en
moeders r-oeten dealen rnet het lijden van hun

kroost? De bron van mededogen

krijgt

alle

gelegenheid om te sftomen, niet alleen naar mijn

kind, maar naar alle ouders met dezelfde pijn.
Het zijn er meer dan ik vermoedde. Ock in Zen
River kwam ik ze tegcn: ouders, maar ook jonge
mannen die door dezelfrle hel gingen, en soms
opnieuw moeten gaan.

lUle misdaden begaan hebben, behalve die van
vadcr worderi, schrijft de Frans,Roemeense
schrijver E.M. Cioran in ziin aforismenbundel
Geboren zijn is ongemai. Ik denk daar wel
eens aan als ik me in het leed van mijn jongen
verplaats. Zijn manie, zijn dcprcssie. [-Ioe kan ik
het goedmaken, wie vergeeft me mijn misdaad?
I'"Iet liiden accepteren, het ongemak aanvaarde n, je
onderwerpen aan je karma. Shalryarnuni Boeddha,
alle grote leraren, zoveei soetra's verkondigen
deze bevrijdende stelling. Hoe doe je dat met de
pijn die een ouder voelt als zijn kind lijdt? I{et is
de grootste pijn die er bestaat, beweerde Genpo
Roshi tijdens de laatste Big Mind Gailstring op
Ameland. Ook al ben ik niet katholiek, op een
fiegeven ogenbtk ben ik op mijn knieen gevallen
en heb ik tot God gebeden. Je begrilpt dat mijr
wanhoop toen op het diepste punt was beland.

De Dharma is een o,rrd v"an troost, dat is mijn
ervaring. Ik heb me niet laten verslinden door
miin verdriet. Wel zijn alle mogel-ijke scenariot
1)

Met veel liefde en respect ben ik dichtbij,

ondersteun ik hem met de cornpassic die ik
heb ontwikkeld door mijn oefenen. Ook hier is
het goed opletten, je niet laten meesiepen door
bedrieglijke gedachten en gevoelens, je niet te
iaten vcrzwelgen door ang$t en verdriet. Het
heeft gedurende een .iaar al mijn aandacht en
tijd gevraagd. Ik kon gcen grappige stukjes meer
schrijven voor de Loruwiiver. Mijn gevoel voor
hurnor heb ik echter nooit verloren; dat zou het
definitieve einde hebben betekend.

Dirk

Beetnster

Esx

cuRSUS yooR KTNDEREN

Vorig jaar hebben we in het boeddhistisch
stadstempeltje de Dharmatoer..lucht in
Apeldoorn voor de eerste keer een themacursus
georganiseerl voor kinderen in de leeftijd van
acht t/m twaalfjaar. Doel van deze cursus was niet
orn de kinderen boeddhisme te leren, ma2lr om
hen te stiuruleren en te helpen om op een andere
w1ze dan ze gewend ziia naar zithzel{ en hun
orngeving te kijken. Ook op deze leeliijd kunnen
kinderen a1 probhmen hebben met bijvoorbecld
onzekerheid, eenzaamheid, angstige of verdrietige
gevoelcns. Deze probiemen doen zich soms r.oor
in de huiselijke sfeer, maar ook vaak op school of
in de relatie met andere kinderen.

het geleerde in praktijk brachten en ze et zxlf
enthousiast van werden. \6or 66n val de kinderen
was dat het voor de eerste keer tegen de ouders
vertellen hoe geisoleerd ze zich op school voelde
en hoe ze daaronder 7eed, Ze was na de middag
over 'verbondenheid' in staat om haar ervaring
op school onder woorden te brengen. I)e ouders
hebben toen contact oplrenomen met de school
en het probleem was snel opgelost, waardoor we
een week l:rter een bijzrnder gelukkig kind in de
groep hadden. We hopen in de toekomst door te
gaan met deze cursus en ook een programma te
ontwikkeien voor scholen.

Op zeven woens<lagmiddagen zijn we met tien
kinderen mer thema's als 'op een positieve nranier
omgaan met gedachten en gevoelens', 'stil zijn

in

jezell'','verbondenheid','vrijgevigheid' en
'ecrlijkheid' aan de slag gegaao. Met behulp van
het vertellen van verhalen, allerlei spelvorrnen,
discussie, toneelspel en het maken van allerlei
dingen werden deze thema's verder uitgewerkt,
waardoor rle kindere n op een speelse manier voor

zrchzelf gingen ontdekken hoe ze anders met
moeiliike situaties kunnen omgaan.

Ilet

is eerr bijzon<lere ervaring geworde n, rooral
omdat een aantal kinderen al tijdens de cursus

Meer informatie over deze kindercursus vindt u
op : tt w w. ftinder- cur s u s. n l.
Bnldtoin Scltreurs

EN NOG EEN
De Stichting Leven in Aantlacht, die zich ten
doel stelt om ondersteuning en bekendheid
te geven aan het werk van Thich Nh*t I{anh,
organiseert rniniretraites voor kinderen en hun
ouders. 'Om stil. te staan bij de waag hoe rve
aandachtiger kunnen leven a1s ouder en hoe we
dit door kunnen lleven aan onze kinderen, ra,ordt
op twee zondagen een progyamma aangeboden.
I{ierbij zal o.:r. aandacht gegeven worden aan de
betekenis vln opvoeden, omgaan mer irritaties
en conflicten, gezinsrituelen, plezier en weugde.

Het

prograrnma

is

o.a. geleide meditatie,

uitwisscling

in

drietallen, loopmeditatie, tien
bewegingsoefeningen en zingen. Door aandacht
kun je wakker worden en je hart openen, begrip
en lielde in je gezin helpen ontwikkelen.'
7,ie as,uw

-

aandaclJ t. net -

IJit betrouwbare bron vernemen wii verder dat
de theemeditatie tijdens deze bijeenkomsten

verandert in limonademeditatie , en dat er
meditatieoefbningen worden gedaan met
zelfgevonden kiezelsteentjes.
(Red.)
-t

-,

Denkend over Zet en rtinderen, gingen mijn
geCachten uit naar het kind dat ik hecl lang was,
en misschien nog we1 ben. Hoe ging dat ook
iilweeri Ik heb het verhaal vaker verteld, geloof
ik.

om de therapie op te zeggen en met meditatie
te beginnen. Ik deed meteen een zevendaagse
sesshin bij Nico Tydeman (toen nog geen Sensei)
en l{ogen Daido Roshi in de Amsterdamse
Kosmos. \{e schrijven zomer \981.

'foen ik rnijn leven niet meer zag z\tten, ben ik in
therapie gegaan. Alles kwijtgeraakt en ik dronk
meer dan goed voor mij was" Ik was aan het eind
van mifn Latijn en vroeg om hulp. Ik deed de
eerste sta?, tweedndertig jaar oud.

I)e rest is geschiedenis" Iligenwijs als ik was, ging
ik toen een beetje lezen om mijn ervaringen te
ordenen en anderen daarmee lastig te vallen.
Ik ontdekte dat er inwijdingen bestonden voor
kinderen. Dat die inwiidingen iets te maken
hadden met de verschuivende verhouding tot

i,ater in die therapie ging ik de confronratie
met mijn moeder aan. Ik weet het nog precies:
ze offreerde me een kopje thee en ik weigerde.
Dat was een keerpunt in mijn leven, niets meer
of minder. lk had me aan haar macht onttrokken.
Wonderlijke situatie, de therapeut had alles in
scBne gezet en mijn moeder zelf was vijf laar

de ouders.En dat het achterwege blijven van die
initiaties tot rxmpe n leidt. Want hoe breek je de
macht van je mammie als je na tientallen jaren
niet beter wee t) Of die van paps?

eerder overleden.

Na

driedneenhalf jaar therapie kwam er een
eind aan mijn inspanningen. De aanvankeliike
wanhoop was nu complee t, ik ve rtrouwde
helemaal niemand meer. Een uitgelezen tijdstip

Voor een open discussie over opvoetling is er
aanleiding genoeg, a1s ik om me heen kijk en de
kranten lees. We zullen het boeddhisme, zeker
a1s het over kinderen gzat, opnieuw moeten
uitvindenKees van de

Bunt

Steun Tibet en
de Dalai Lama.
Teken de petitie
op deze link:

ltttp://rtn:za.
auaaz.org/nU
tibet_end-the_
aiolence/

slagwerkinstrtrmenten uit zodar ze actiel mcc kunncn doen. Het belangriiksre initiatief dat we mer
ouders cn Lirrderen hebben ontwikkeld, is de Famij Wcek,wa.rrbij iedereen wordt uirgenociigd om

samen
boeddhistische wailrden te onderiroekcn en te belel'en. Het prograrnm
a
vltn
7.en
[ir.,er
b"erust
op
vier
*,le
piilers: meditrtie, ritueel, snrrlic err sociale interactie, en rijdens
FamiLy WecL probcren *. *l .1"r.

I
I
I
I
I
I

lacetten op een speelse rnlrticr aan de orde te laren komen. Lichamelijke oelbning en geleide mediraties,
schilderactiviteiten, speurtochten en dienster-r. studie in de vorm ..an verhalea uit de boeddhistische
lireratuur, die dan verwerkt worrlen in een toneelstuk dat latcr in de week uitgevoerd wordt. Zo hebhen
I
we Sbtrk.yamuni urttl the ,\4 ansters ges|eefi,1y22rLij iedereerr in een zelfgekor.nin -g.*^^kr kostuum een
I
in diepe mcditiltie rerzonken lroeddlra mocht proberen te verstoren. \6rig jaar behelsde her een tocht I
door de :z,es hestairnsoorden. die bcvolkr rverden door zrer oi,errrrigend uirgedoste bewoncrsl
I

Het mooiste onderdeel vind ikzelf de Segafi ceremonie, r,+.aarmee we mecsral ric Farnily lMeek afronden
I
alvorens a;rrr het eindfeest te beginnen. S?gaki is een uitgebreide..r.*onl" o* o*rf.Jln f-;;[;il;;.
I
gedenken, en wezcns die in,de wereld van ile hongerigc gccslcn verkere:r voetlsel aan-te bieden. Het altaar
dat daar speciaal voor uordt of,gezet en \/oorzren van gchcimzinnige tlecoraties en favoriete lekkernijen, I
I
is op zichzclf al een feest ioor de kindcrcn. Vorige keer Jeden ze allemaal mee in hun toneelkostuum.
I
Zo r+ordt cett dienst voor de r'rver]edencn ..n .n.ru.r.rrd evenement voor,le jerrgd. Al deze activrteitcr, I
makerr hc1 duidelijk voor zowel orrders als hun kinderen dat zen verder gaat dan cen meclitatickussen en
I
stilte. Alhoe\yel we steeJs naar dic stilte kunnen rerrigkeren, is hetjuist Je be.loeting dat ,le openheirl en
I
intimite.itrlieweda*rvinden'zichtbaargemaakt*o,i*.,inai1easpectenvanhetlev.en.
tTe

a.
nlagi

I lclt

jt

aa*

t rn)q dit je |bn Aei Rcsli t:ilt stellen?
Din lton in bij de reilartie.t

tn

rcdatri&lotus,t,ijnennct

Boeddha en Monster

I

I

]

Jurar
LIet was vrijdagavond ongeveer halfacht.
lk, mijnvader en mijn twee zussen waren in Klein
Vaarwater.

(l)at was de plaats op Ameland waar

mamma

boeddhist werd.)

Iir

was

ee

n

gvmzaal met allemaal matjes en

kussentjes.

Er waren twee kaoten, aan beide kanten waren
matjes.
En er tussenin was een soort l,.an open piek, best
k1ein.

Er stond een taleltje en een soort van kast achter
het tafeltje.

Voor het tafeltje waren vijf matjes drie voor het
tafeltje lagen en nog 2 er voor.
Er stond ook nog een klein zit tafeltje best laag.
Daar lag ook een kusser-rtje op; ilat was de z-itplaats
van de leraar.
Even later begon het.
AJJe kussen tjes waren bezet.
lien paar mcrlscri vcrplaatsten het tafeltje waar
het kussentje op lag.
De le raar giog toen op het kussentje zitten.

'loen moesten we

heeeeel veeeeel buigingen

maken.
Soms zong de leraar iets en iedereen zong mee;
ik had geen {lzruw idee wat we r"noesten doen.
Ik probeerde mee te zingen. Maar het lukte rriet
echt.

Toen deed de leraar een soort spulletje op elk
hoofd van de mensen die op de vijf matjes z-aten.
Toen ging hij iets op een slabbetje maken, (die
moesten die mensen maken die boerldhist
werden).

Toen moest iedereen nog een paar huigingen
maken, en toen wils het a{gelopen.
Kaatje Bosm.a,

8

jaar
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foto: Martijn Muider

Op 18 januari werd onzre moeder boeddhist.
Dc ceremonir was op Ameland.
Het was in een soort gymzaal waar alTem*al
kussentjes w"aren neergelegd.

Mama moest een heieboel dingen beloven met
vier andere mcnsen, cen he]eboel buigingen
maken en een soort liedjes zingen op 66n toon.

Wij

vcrnden het een mooie ceremonie.

Maar iedereen sprak wei Engels dr"rs konden wij
nlet al1es verstaan.
Soms ging iedereen meedoen met a1 dat buigen
en zingen, <lan deden r.r'ii ook maal mee,
ook al wisten we niet precies lvat er mee werd
bedoeld en rvat we nou eigenlijk moeste n doen.
Zelf rnediteren wij h66i af en toe, het is best
mocilijk om zo lang stil te blijven zitten (vinden
wij), maar je wordt er wel geconcentreerd van.
Lies tL2) en Mette

{7t)
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WNT VERTEL IK MIJN KINDEREN?
Invo&ing Reality van John Daido l-oori gaat
over de boeddhistische 'leefregels'. Het boek
is een prakisch kleinood om zelf mee aan het
werk te gaan en om'mee te geven'aan onze
baby-, peuter-, ldeuter- of puberboeddha'.s. Een
veelzeggend citaat van l)aido Roshi: 'Zen is not
beyond moraliry but a practice that takes place
within the world, based on moral and ethical
teachings. Those moral and ethical teachings
have been handed down with the mind-to-mind
transmission ftom generation tot gefleration.'
De tien boeddhistische'lee{regels' (grave
?re

ce? ts)

beschrijven hoe verlichte mensen (= boeddha's)
leven in een wereld vol lijden, goeri en kwaad.
Het zijn g66n geboden voor zondige wezens
(erfzonde) om een (jaloerse) go,J te pleusen. De
tegels geven een beschrijving van hoe boeddha's
wijs en medcdogend spontaan doen wat ze doen.
Ook geven ze aan hoe de l)harma gereaiiseerd
kan worden in het leven van .rlle dag. Die regels
irln:.

Ik beloof niet te doden;
Ik beloof niet te stclen;
Ik beloof mij te oothoud€n van

4.
5.

lk beioofgeen leugens te vertellenl
lk bclcrofniet verdoofd en onwetenrl

6.

te ziyt;
Ik beloof niet over amleren hun

8.

mogelijkuit te voeren. Soms
uit mededogen welteverstaan.
De roshi neemt zichzelf als voorbeeld toen hij
nietdodenzo goed

als

is doden noodzaak,

per ongeluk een wasbeer aanreed. Hij reed tenrg
en zag dat het stervende dier weselijk leed. Hij
kon het niet over zijn hart krijgen om het uit zijn
lijden te verlossen. Blijkbaar, en dat concludeert
hr1 zelf, stond zijn 'ili in de weg om juist te
handelen. Een ander voorbeeld verwijst naar

wantoestanden

in

spiritueie gemeenschappen.

Wanneer mensen misbruik maken van hun macht
en anderen kwaad berokkenen is het noodzakelijk
om hierop de vinger te leggen, uit mededogen.
Maar is dit 'kwaad spreken' ingegeven om het
eigen 'ik' ' te verheffen, da-n gaat het om een z\ /are
overtreding.

Yerlichting
Aanvankelijk beoefenen we de leefiegels als
riclrtlijnen. Door ze actief toe te passen in ons
dagelijks handelen, worden we ons ervan bewust
wanneer we ze overtreden. Als r.a'e ze overtreden

1.
2.
3.

7.

te kunnen overleven. De crrrx is de regel van het

ongepast seksueel ge<irag;

vergissingen en lbuten te praten;
Ik beloof niet miizelf te verheffen en
anderen de schuld te geven;
Ik beloof niet gierig en egoistisch tc

erkennen we dit, beginnen we opnieuw en
uiteindeliik z4n we ddn met ze. Daido Roshi
vergelijkt dit leerproces met de ademhaling
tiidens zazen. Gczetcn op je kussen, richt je .ie
concentratie op je ademhaling. Je dwaalt af en
pakt de draad wcer op, tot je 6€n bent met je
ademhaling. 'That is how you practice the breath,
and that is how you practice the precepts. That
is how you practice your life. Practice is not a
process fur gettiog someplace; it is not a process
that gets us to enlightenment. Practice is, in itself,
enlightenment.'

zr.in;

9.

Ik beloof mij niet over te geven

10.

woede en haat;
Ikbeloof niet kwaad te spreken over
de Boeddha, de Dharma en de Sangha
schatte

aan

r-r.

Mededogen

Het bene{bnen van de regels is een leerproces.
Mensen'doden'. Het is een biologisch gegeven om
18

Bronaermeldittg:

John Daido Loori, Invoking Reality, Bosron en
Londen, Shambhala, 2007
Zomer 2007 verscheen eerder een artikel over
John Daido Loori in dc Lotusvijver.
Kees Moerbeel

It{ervrestf GnoBNE THEE
Kinderen en zenl Moeilijk iets bii voor te stellen.
Kinderen $ken soms niet stil te krijgen. Zodra
ze wakker zijn leiden ze een druk leven. En als ze
moe zijn worde n ze nag drukker dan gewoonlijk.
Toch kan je kinderen spelenderwijs in aanraking
brengen met zen, o{ je het nu zen noernt of niet.
l,enneke Bnrssee geeft in Vr:orburg yoga voor

kinderen van 8 t/m 11 jaar (vooral meisjes).
Daarnaast gee{t z4 een cur$us 'L,ekker in je vel'
voor kinderen vanT t/m 11jaar, die zoals al uit de
naam blijkt meer op een doel gericht is.
Yoga

'Wat derrken jul1ie dat yoga is?', vraag ik vaak
ais kinderen voor het eerst mec doen met de
kinderyogaies. Yeel kinderen antwoorden:'Nou,
dit 'ze gaa* zitterr in kleermakerszit, of halve
lotushouding, cloen hun duim en wijsvinger tegen
elkaar, hcffen hun armen op en zeggen zen, zen,
ze n. Leuke beeidvorming.
Ik leg uit dat mc<litatie inderdaad bij de yogales
hoort, en dat we ailerlei houdingen doen,
ademoefeningcn cn ook spelletjes" 'Willen jullie
dat we1 probercn, n:editatie; stii zitten?'
Proberen
Ja, dat wi1len ze wel proberen.

'Iloeveel minuten?

Een, twee of drie, kunnen jr.rllie dat?' Jal' 'Kijk
ju{ ik heb geoefend thuis, en ik kan de he}e
lonrshouding. En dan ook nog op mijn knie6n
lopen.' I Iet ziet e r leuk uit. De anderen probere rr

stil" Een minuut, twee mi.nuten, 66n van de
kinderen wordt a1 wat onrustig, andere ook, na
drie minuten s1a ik op de klankschaal. Meteen
doen ze hun ogen open en zijl weer helemaal
atnwezig.

Drie minuterr
'Hoe lang was hetl"Drie minuten."O, het leek
wel veel langer', zegt de 66n.'[Iet leek wel veel
korter', zegt de ander. lHoe was het, om stil te
ziin?', wil ik weten. 'Goed, stll, rustig.' Of: 'Ik
moest aall van al1es d.enken, ik moest steeds naar
mijn buurvrouw kijken.' Allemaal goed, het is
zoals het is. lk vind het zelf altijd heel bijzonder:
nrediteren met kindercn. Misschien wel voor het
eerst ian hun leven zittert ze in stilte, ervaren
ze het naar binnen keren van de aandaclrt. \bor
sommigen is het een weldaad: ik zie hun gezicht
zacht ,,r,orden, de stilte neemt bezit van hun
Iichaam. Wat heeilijk, als je dit op negenjarige
Ieeftijd al mag ervaren. Een belevenis die zich
hopelijk in hun lichaam en geest hectrt, en als het
nodig is weer herimcrd wordt als ze otxler zijn.
Gooien
I)e yogales gaat verder. De kussertjes blijken
ook geschikt ook mee te gooien, te vechten of
a1s een hoedje op je hoofrl te zetten (we hebben
Iosse hoezen eromheen) . De betovering is weer
vcrbrokcn.'Oke, ruinr de kussentjes maxr op en
kom staan.'

het ook. Plezier in de bewegingen die we maken
staat yoorop. 'Als u.e gaan stii zitten mag je ook
een (meditatie )kussentje als je wilt.' Iedereen

wil

een kussentle. 'We gaan zitten u>als

1e

boeddhabeeldjes altijd itet zrtten: handen in je
schoot, rug recht. Als iedereen zit sla ik een keer

Groene thee

op de klankschaal, dan gaat de tiid in, en als ik drie
keer sla is de tijd afgelopen. Ondertussen doe je
niets,je zit stil metje ogen dicht, gedachten laatje
voorbij drijven als wolkjes aan dc biauwe hemel,
en je zit stil.'ltia de eerste slag op de klanlschaal
gicchelt cr nog een kind, maar ..r1 gauw bliikt dat
de anderen het wel serieus willeu proberen, dat

Aan het einde van de les sluiten rve altijd af met
de handen voor de borst, en een groet voor het
hogere in lezelf en in de ander. Ju{, mag ik het
zeggen?"Mag ik het zeggenl'Jrj *ug het deze
keer zeggen"' Namastd.'Groene thee, wordt er

stil zitterl, e n hct wordt al gauw echt heiemaal

f ,enneke Brussee

geant.woord.
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INWoNENDE ZENMEESTERS
hij met zijn aandachtstraining doorbrak
tot ver buiten de grenzen vafl zen, schreef Jon
Kabat-Zitn in 1997 samen mer zijn vrouw een
dik boek over opvoeding. Het werd in 2001
vertaald in het Nederlands.
Ver voor

Wat is bewust opvoedenl
'. . .bewust opvoeden (kan) als een soort lange, en
soms zware, meditatieretraite worden beschouwd,
die een groot deel van ons leven omspant. En
onze kinderen kunnen vanaf hun babltijd tot
hun volwassenheid en daarna als onophoudelijk
interessante problemen biedende inwonende
leraren worden gezien, die ons voortdurend de
kans geven om door aan onszelf te werken, te
gaan begrijpen wie wij zijn en w\e zrj zijr', zodnl'
wij het beste voeling kunnen houden met wat
echt belangrijk is en hun kunnen geven w^t iL)

het meeste nodig hebben om te kunnen groeien
en gedijen.'
Grijp je kans, ouder. Zen aan huisl

Dit

boek staat vol met wijsheden als de
bovenstaande en vooral hun (soms wel een beetje
breedsprakige) uitwerking, maar daar blijft het
niet bij. Er staan ook persoonlijke ervaringen
van het echtpaar (&ie kinderen) in, sprookjes,
verhalen over de verschillende wegen van jongens
en meisjes, aandachtsoefeningen, brieven,
gedichten, zenverhalen, enzovoort.
Een spirituele Spockl

lelle Seidel

Jon

& Myla Kabtt-Zinn, Met ki,nderen

in opvoeding
Asoka,2001, 473blz.
oaer aandatbt

graeien;

en gezin, Rotterdam,

ZTI\' RIVER.

lnternationaal Centrum voor Zenboeddhisme
gelegen aan de Groningse Waddenkust
o.l.v. Tenkei Coppens Roshi
Tel:
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Zen River, Oldorpsterweg l, 99Bl NL Uithuizen.
0595 435039 Fax:0595 435071 email: zenriver@zenriver.nl web: www.zenriver.nl

It{aivru ANNIB ScHMTDT BUTSu
In

jaren vijftig waren Jip en Janneke 'stout'.
Kort geleden werden de verhaaltjes nog
voor truttig vetsleten en daarvoor waren ze
vrouwonwiend eliik Maar ze zijn hartstikke zen,
deze juweeltjes van Annie Schmidt (1911 - 1 995).
Ware dharmajurarelen zelfs. Hoezol
de

Mededogen

In de soetra leder een hapie moetenJip enJanncke
nog zes stukjes boterham eten, voor ze buiten
mogen spelen. Misschicn lust Beer de laatste
stukjes brood. Maar Beer houdt zijn rnond stijf
dicht. 'Ilii mr:etl' zegt Janneke. 'Hij moet gtoot
en sterk rvordel.'
Appels g'rat ook over mededogen. Jip zit in een
boom om appeltjes te plukken, m*ar durft er
niet uit. Vade r redt Jip. Eenmaal thuis mogcn de
kleuters ieder een appel kiezen.'l)e worm niet
opeten, hoor, roept Jannekc.' Ze gaan terug naar
de appelboom en zetterl de worm op een andere
appel.'Zttzo, zegt Jaaneke. Nou kan cle worm

zijn lijden te verlossen. Ilij ziet Janneke voor het
raam, maar durft niet naar binnen en het raam is
zo hoog.I {ij klimt op tle r.ruiinisbak. Als dat geen
gevalletje upaya isl 'Nu kan hij naar binnen kijken.
En hij kan zijn neus tegen het glas drukken. En
Janneke dmkt ook haar neus tegen het raam.

'I\vee neuzen tegen elkaar, met het raam ertussen.'
'Ioch met elkaar gespeeld en lijden opgeheven.
N{oeder ',,vas eerst boos, maar moest lachen toen
Jip het verhaal vertelde.Janneke kijkt in Steppen
hecl sip en wil niet metJip spelen. i{ij heeft een
step en zij niet. l)at doet arz. Gelukkig krij g! ze er
ook een en samen steppen z€ op het trottoir, toet-

toet.Jip en Jatneke krijgen tijdens het timrneren
lelijke splintcrs in hun vinger, schrijft Annic in
Splinters. Vader begint met de splinter van Jip,
die niet huilt. Janneke begint tevoren a1 te huilen
en zonder dat ze het merkt is de splinter eruit.
Lifden mag, maar hoeft ni.et per se. Dat weet
zelfs een kleuter-

En rlan de soetri. Eendje .'Wekkie, een vrn Siepie's
jonkies, heeft een eendje te pakken. I)e rakkers

Exegese toont aan dat de verhaaltjes over het
dekselse duo warc dharma.iuweeltjes zijn, Wat
zou Annie daarvan gevonden hebbeo? Namu

zetten het op een schreellwen en reddcn hct

Annie S&tnidt hutsu.

wee r verder eten.'

beestje. N{aar hii wi1 niet in het teiltje water in
rle biikeuken. I lij wil ook niets ctcn. Ceen brootl
en geen gras.'lin hij lust ook geen chocola, zegt
Jip.' Mocdcr vinrlt dat het eenilje een rnoe<ler
moet hebben, ar-rders wordt het ziek Ze gzan
naar boer Jansen en Jip z.et het eendjc in rle sloot.
Het beestje peddelt achter een moedereend met
zes jonkies aan. Een beer rcdilen of een worm:
beginnerszen. Een eendje r.rit de kaken des doods
redden en mcreder en kind herenigen: da's nog
eens levende wezens reddenl

Kees Moerbeek

Lijden
Dus flir'ee bodhisattva's in de dop. Ook de kleine
rakkers staar bioot aan dartkha. Dat komt door
hun hebzucht, hoog oplopende emoties, verlies
en angst.
Jannefi.e heeft een klein beetje griep en Jip is van
s1ag. Kapotte bromtol en een beer die alleen maar
wil slapen, MaarJip weet oplossing om zich van
27

Buopnds Losr

CHTLDREN

Buddbai Lost Childrm is een f,lm over initiatic
en opvoeding in een wereld van verslaving en
geweld. In de openingsbeelden verschijnt de
tekst 'Leven is een kunst die je moet leren.' I)at
valt niet mee, anno 2006 in de gouden driehoek
in Thailand, een centrum van drugsproductie
en smokkel. Een volledig getatoeeerde monnik,
Khru tsah reist met een groep kinderen te paard
door het gebied.

van hun eigen verantwoordelijkheden. Hij leert
ze weerbaar te worden, onder andere door het
thaiboksen. In de film zegt hij daarover: 'Liefde
die ik geef is krachtig, niet zwak. A1s we van
een kind houden, willen we dat het sterk is. Om
een kind liefde te geven moet je streng zijn.
'Ihaiboksen betekent een wij hart en lichaam
hebben. Het betekent niet verslaafd z4n arn

Tiger Monk
Khru Bah, bijgenaamd de Tiger Monk, is een
voormalige thaibokser. IIij u,erd 15 jaar gelede n
monnik na een wonderlijke mythologische
ervaring. Na afloop van een 15 dagen durende
droom werd hij wakker, liep de heuvels in en zag
de dorpen, de 'armoede van de bergvolkeren, hun
drugsverslaving. Terecht of niet, feit is dat K-hru
Bah wordt vereerd als een heilige. Aan het einde
van de 6lm is te zien hoe mensen van heinde en
verre ziin thuisbasis, het klooster -lhe Golden
Horse'femple, bezoeken.
In de film worden twee kinderen van dichtbij
gevolgd. Suk, een verdrietig en apathisch
weeskind dat doofstom lcek te zijn en door het
dorpshoofd naar het klooster werd gestuurd. De
ander is I'ee, cen jongen aan wie werd verteld dat
hij in het klooster nooit honger zou hebben- C)ok
Yee lijkt niet in orde, hij is als klein kind uit een
boom gevallen.

Dood zijn of leven
l)e kinderen leren dat ze zelf een keuze hebben.

Krachtige liefde
De kracht van de film zit in de verandering die de
kinderen Suk en Yee doormaken. Yee kiigt een
nieuwe naam en gaat gaandeweg met steeds meer
vertrouwen praten en leren. Khru Bah eiger:t
zich de vaderrol toe. I{ij is een ongcwoon harde
opv<reder, als dat nodig is. Filmmaker Van Collem

zri hierover in Tiouw: 'Ze

Teren tliscipline en

krijgen een liefdevolle en rechtvaardig opvoeding.
Doordat Plrra Kru Bah ze leert thaibolsen, gceft
hij ze concentratie en innerlijke kracht mee. Ook
krijgen ze allemaal een paard waair ze de voile
verantwoordelijkheid voor dragen."
Hij maakt de kinderen zo snel mogelijk bewust
22

verlangen, niet verslaafd zijn aan drugs."

Khruh Bah laat er geen misverstand

over

bestaan:

'Menscn dic lerrenloos zijn kunnen niets doen.
Geen bomen vellen, geen aarde omspittel, hun
paard geen water geven en laten grazen. Willen
jullie dood zijn of leven?'
Bart tan Lent

ItJrpr

oPVoEDENT

Voigens Jan Geurtz z)t er

in

:]l:

Kanzeon ZenCenter International
(Salt Lake City, USA)

Al1e

i:pvoe&ng',, die niet gericht is op het directe
weli\n van het kind, is gebaseerd op een beeld

(Europa):
Frankrijk)

Zen Centra in de Kanzeon traditie

dat we als ouders hebben over hoe een volwassen
mens zou moeten zijn. I)aarom'konden we beter
ophoudel uret het r>pvoeden van onze kinderen,

ophouden hen te manipuleren

Dana Sangha (Monueuil,

in hun latere

wutu. dana:angha.org,

hun kinderen continu moeten richten op vier

Dana

stappen: 1) kijken, 2) erkennen, 3) verrrouwen en

Frank de Waele Sensei
,ruusu- zens anga. be, 0032 497 67 1198
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Nederland)

Coppens Roshi
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Bart tan Lent
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Zen Centrum Amsterdam (Nededand)
Nico Sojun Tydeman Scnsci
ts,usw. zen amsterdan. nl, +37 (0) 20-627 8056

einde van rle opvoeding,

Sensei

Arnsterdam, Ambo,2004, 159 b\z.

Nancy Genshin Gabrysch

Zie

Aannonj i@xs4all. nl, + 44 199 5 -640346

ook-

i,l

tnkei

,ultuzu. kanze
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Lt

Amy H,'llowr.li Srnsei

4) ioslaten. Het boek geeli allerlei invalshoeken
vtror opvorders en hun kinderen. Het laatste deel
bevat een aantal praktijlvoorbeelden, over liefde
en duideliikheid, ruzies, pijrr en rerdrict, en over
verslavingen. Dit z\jn thema's die vooral spelen
bif grotere kinderen en puhers.

He

l.

+'-\3149889165

Wild Flower Zen Sangha

ur-, Geurtz,

il,

Catherine G.enno Llages Roshi
Michel Genlo Dubois Sensei

belang, ophouden dus met het bijbrengcn van al
die waarden.'
In plaats daarwan zouden ouclers zichzelf en

J
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Deanis Genpo N{erzel Roshi
Nadere informatie oycr Sensci's:
ut;tt:. bignrind.arg/KZC/ +7 801 328 8414
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van opvoeden een fundamentele fout.
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