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Bart van Lent is al ettelijke maanden
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het werd hoog
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ficieel redactielid te maken. Waarom
hij naast de drukte in werk en gezin
iets wilde doen voor de Lotuwijver?
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der Mark, Kees Moelbeet, Bart r/".u
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Ach, hij was al langer van plan zich
te melden bij de redactie , en toen er
een oproep werd gedaar bU Kanzeon
Den Haag, leek hem dat wel wat. En
hij houdt van schrijven.

Advireur
Kees

van de Bunt

Diederik corvers

ildcrred<ers

aen dit numruer

Annetje rrun.oer, Blisabeth Chican
Zirkee, Tmkei Copp€ns, Astrid de
(eulena€r, $cbard Lichtendahl,
Egbelt Oostdbroet, Ruudwaij

Voolrlut

Het vervangen van vormgevers valt
meestd niet mee, maar deze keer
hadden we al suel succes. Een attente Lotusvijvergrmpathisant van
Kanzeon Rotterdam attendeerde zijn
sanghagenoot Diederik C,owers op
de vacature, en het was eigenlijk snel
geregeld. DiederilG grootste lcacht

gemaakt door Dierlerik Corvers, in
delapansetuir nClirgendeel.

ligt bij drukwerk en met name bU
typografie. Dat hij naast zijn bedrijf
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Advsteerdets woiden vefl ocht
contact op te nemer met de
redactie.
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per hah/e pagi!.a.

(opt
De sluitingsdatum voor kopij pij
voorkeur aanleleren via email ofop
distette) voor het herfstnunrmer is r
augxshrs 2oo8. De redactie behoudt
zich het rccht voo! adv€rtenties,

ongevraagd ingezonden artiklen
en mededelingea zonder opgeve
van redenen ta rrrEigereo.
De

atikelen in

de

Lotuwijver gsi,€n

det noodzakdijkena,ijs

het standpunt wrn de redactie weer.

In Afghaanse grotten zijn olieverfschilderingen ontdekt die
honderdenjaren ouder zijn dan de
woegste Europese olieverfkuEt.
Franse, Japanse en Amerikaanse

wetenschappers hebben de resten
van uitgedroogde olie gevonden in
schilfers van muurschilderingen
in de vallei van Bamiyan. Kleurrijke

boeddhaschilderingen bevinden
zich in grotten die schuil gingen

de

-i- -i.,,,,,.1 1'.

Talibaan.

(NRc Handelsbldd, 24 ilpril 2oo8)
MED ITATI EcURsUs
Joke Hommel (56)

werk bij

een orga-

nisatie voor maatschappelijk welzijn
en herstelt van een bum-out. De
meditatiecursus die ze deed, kwam
precies op tijd. De training bestond

uit

een

warming'up,

eerr

zit- en een

ons zeef.

loopmeditatie. De trrrrintig minuten
op een kussentje zitten duurden in
het begin erg lang. En haar gedach-

MYoHo SsNsrr

ten gingen alle kanten op. Joker 'Ik
kan het werk weer aan, loop mezelf

Tammy Gabrysch (Zen tiver) heeft
op ro mei in Salt Lake City (VS)
Shiho (dharma-transmissie) ontvangenvan Genpo Roshi. Ze heet nu
Myoho Sensei. Gefeliciteerd !

Etn oe,crrryrsE GEDAcHTE
De website

www.dagdijlaege-

darhte.net is bedoeldvoor mensen
fie met beide benen op de grond
staan en behoefte hebben aan

.:....".,,-..

achter twee enorme boeddhabeelden
die in zoor werden opgeblazen door

WELKoM DIEDERIK

V@rgevilrg

rr.r oLTEvERF

spiri-

tualiteit in hun leven. Op de website

kunjeje inschrijven voor een gratis

'.

niet meer voorbij en ben daardoor

juist productiever.'
(Pl

atfom A, lederlbl,rlt

ABUItKABO, mei
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HERTSTNUMMER
Het volgende nummer rran de Lotusvijver gaat over Zen in Nederland,
ded z. Na het herfstr,vintemummer van vorig jaar zijn nu zijn de
Kanzeonscholen aan de beurt. Er
korrt weer een rondvraag, en onze

e-mail, een dagelijkse gedachte
opsturen, een e-card versturen, een
persoonlijke inspiratiekaart trekken,

speciale aandacht gaat uit nafi
Kanzeon Rorterdam. Ook Zenpunt
Haarlem en ZIN in Vught willen we
in de schijnwerpers zetten. Wie aan

een link aanmelden en zelfs winkelen. Kijk zelf maar.

is zeer welkom.

dit nummer een bijdrage wil lweren,
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maaltij d bereid je met wat in de keuken voorhanden is, instrueert ons
de zenmeester. Dit nummer kent hetzelfde recept, het bestaat uit behoorlijk
verschillende bijdragen uit alle hoeken van de zenkeuken.
Er is geen thema, zoals gewoonlijk in een zomernummer. Maar wel een rode
draad: de Lotuwijver is een licht en loodzwaar blad van en voor zenstudenten.
Dus hebben wij stukken over Japanse en westerse zenmeesters, gestorven
vaders en zonen, spirituele zoektochten van Average Frustrated Chump's en
Alpha Males. Daarnaast betogen vol trarijfel en gemeenschapsdrang (sangha),
besprekingen van boeken en f,lms. En poEzie, en politiek.
Het zal ongetwij feld opvallen, de keuken heeft een frkse renovatie ondergaan. De vormgeving is met onze vormgever geheel vemieuwd. We hopen dat
ook dit in de smaak valt.
Een

Wij wensen je

een heel

fijne madtijd, met stukjes tofu en zo

(naar dominee Gremdaat, Sensei).
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Stephen Batchelor (Schotland, r953) intrigeert
me. lk las voor€7,5o de pocket Boeddhisme
zonder geloof; een nieuwe cultuur van het
ontwaken (Asoka, 1996) en ik was verkocht.
Recent stond er een interview met hem in
Vorm&Leegte (Dorine Essers, Boeddhisme is
een vervolgverhaal, winter zoo8).
Zijn website (wv"stephenb.tsh€lonorg) is
zeer informatief, net als zijn pagina in Wikipedia.

raalt me? Kortweg zijn seculiere en agnostische berndering van het boeddhisme, niet als
kamergeleerde maar alspraktiserend boeddhist.

Wat

Zijn aansluiting bij de Europese Verlichting: het
zoeken naar bewij zen op basis van waarnemingen
is belangrijker dan 'geloveri en de autodteit van het
gesproken woord. Zijn heldere manier van spreken
over dharma-beoefening.

GoosorsNsr
Deskunfigekamergeleerden genoeg. Laatst nog een
interessant interview gelezen met Jonathan Silk,
hoogleraar boeddhologie, over het softe beeld dat

in het Westen heerst over het boeddhisme. (Kloost er s en koningen, NRC Handel sblad s ma zoo8).'In de
prakijk is het boeddhisme een gewone godsdienst,
met macht en rijkdom.' Van die 'gewone godsdienst'

juist na

een leven van studeren in
Hoosters in India en Korea en meer dan tien jaar
monnikschap in zowel de Tibetaarxe als de zentraditie. Volgens hem gaf de Boeddha praktisch onderricht in het lijden en het bedindigen van het lijden,
en nam hij geen standpunten in over metarysische
kwesties, zoals de oorsprong en het einde van het
universum, het leven ofniet-leven na de dood. Hij
was agnost, hij wist het niet. Blz. 3o-3r: 'Historisch
gezien is het boeddhisme zijn agnostische dimensie kwijtgeraak toen het steeds meer gerrstitutionaliseerde religie werd (d.w.z. een geopenbaard
geloofssysteem dat voor alle tijden geldig is, onder
toezicht van een elite van priesters.)' 'Deze verandering van het boeddhisme in een religie verduistert
en vervormt de ontmoeting van de dharma met de
agnostische cultuur van onze tij d. In feite heeft de
dharma misschien wel meer gemeen met het goddeloze secularisme dan met de bastions van religie.'

wil Batchelor

af,
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BEwTJzEN
Batchelor doet tekstueel, boeddhologisch onderzoek. wie was de historische Boeddha? Waarin stak
de Boeddha af tegen de hem omringende wereld?
Welke soetra's gaan echt terug op de Boeddha? We
weten maar heel weinig, hou je vast ! Wat citaten
uit Vorm&Leegte: TIet verhaal van de prins die zijn
paleis onvluchtte om de werkdijkheid te zien is
volgens mij gewoon nietwaar."Zo vermoed ik dat
het geloofin karma en wedergeboorte in feite een
erfenis is van de Upanishadische cultuur. Het is
niet een idee waar de Boeddha zelf mee gekomen
is.' 'Teksten als de Diamantsoetra en de Hartsoetra
beschouw ik als ook niet oorspronkelijk afkomstig
van de Boeddha.' Waarom is het belangrijk om dit
allemaal te onderzoeken? Om tot de kem van het
boeddhisme te komen: een proces van ontwaken
eerder dan een vaststaande leer. Het boeddhisme
moet zichzelf herformuleren in de nieuwe omstandigheden waarin het in het Westen terecht is gekomen, zodat het in herkenbare taal op de behoeften
van westerlingen kan reageren.

TAAL
In de pocket staat klare taal over zaken als ontwaken,
lijden, aandacht, leegte, vastbeslotenheid, integri
teit, uiendschap, vrijheid en verbeelding. Batchelor
gebruikt geen vreemde woorden, technische termen
ofjargon. Alleen om het woord 'dharma' kou hij niet
heen, een woord dat zowel de leer van de Boeddha ds
aspecten van de werkelijkheid aanduidt. Een proeve
van verbeelding (blz. ra-rz5):
'De niet-wetende verwondering waarmee je naar

kijk, lijkt erg op de
niet-wetende verwondering waarmee je naar een
vormeloze klop klei, een blanco vel papier, een leeg
computerscherm kijk. In beide gevallen balanceer
je op het punt tussen niets en iets, vormloosheid en
vorm, passiviteit en activiteit. Je balanceert met een
stille, vitale alertheid op de drempel van de schepping, wachtend tot er iets komt (de volgende inademing of de eerste poging iets van Hei te maken) dat
er op die manier nog nooit is geweest ofweer zal
de adem, de regen, een stoel

komen.
En in beide gev-allen

lijn

zijn stuk
gebracht worden door de watervd van ervaringen
die het volgende moment losbarst. Pottenbakkers ofschrijvers h:nnen betoverd worden door
de eindeloze creatieve mogelijkheden van ieder
moment, maar ook verlamd raken omdat ze niet
kunnen kiezen. Zoals degene die mediteert vlucht
4s ysiligheid n een tloostende herinnering
offantasie, zo springt de kunstenaar op om nog een
kop koffie te gaan halen.
Je zou kunnen besluiten om gewoon ondergedompeld te blijven in het geheirrzirurige, vormloze wij e
spel van de werkelijkheid. oat zou de keuze zijn

wijheid van de werkelijkheid,

sta

je te wiebelen op de dunne

mediteert
kan tegelijkertij d vemrkt zijn van de intrinsieke
h-rssen vreugde en angst. Iemand die

en van

*.,

het zoeken naar bewijzen op basis
van u/aarnemingen is belangrijker
dan'geloven'en de autoriteit van
het gesproken woord
van een mysticus die helemad wil opgaan in God
of Nirwana - analoog misschien aan de neiging van
kunstenaars om zichzelfuit te wissen met alcohol
of opiaten. Maar daarmee zouje een belangrijk element van je menselijkheid ontkennen, de behoefte
om te spreken en te handelen, om je ervaringen met
anderen te delen.'

TEpUG NAAR DE BRONNEN
Satchelor ordent zijn on line beschikbare artikelen
(1993-zoo3) met de rubrieken The AgnosticBuddlnst,
Buddhism md tle We st, The D alai Lama dtld Tib et, et
Here andNow.
Zijn werk is belangrijk voor de ontwikkeling van
westers boeddhisme, Daarbij gaat hij raficad terug
naar de bronnen, zowel van het Westen als het
boeddhisme. Dat spreek mij, Nederlander opgevoed in een cultuur van humanisme en rationalisme
en voortdurend op zoek naar de zin van het leven,
zeer aan.

Jelle Seidel
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Mijn vader is overleden. Dat

is op zich niet
opmerkelijk; eens gaan ve allemaal, en alles is
steeds aan verandering onderhevig. Voor mij
betekende hij veel. Dat hij echter ook voor anderen een leermeester ryas, ontroert mU zeer.

Mijn vader was

de

kleinzoon van een predikant.

Deze cvergrootvadeS naar wie hij ook vernoemd
was, was een erudiete man die graag Latijn en

Grieks las en hield van verhalen vertellen. Hij was
het die mijn vaders interesse in geschiedenis, theologie en talen opwekte en hem stimuleerde naar het

Srmmsium te gaan, wat zijn eigen vader als man
van de spoorwegen niet nodig vond.
Mijn overgrootvader stierf op straat aan een hartstilstand terwijl hij op weg was naar het postkantoor om een boek aan mijn vader te zenden, dat hij
ledig had voor een werkstuk. De titel van het boek
wast Hetlevmvan deboeddha- naar oud indischn tehst,
door A. Ferdinand Herold. Het was 1946 en mijn
vader was toen 17 jaar. Later - toen ik zelf die leeftijd
had - zou dit boek mijn eerste kennismaking met
het boeddhisme worden.

'Geloofjij in reincamatie?' vroeg mijnvader mij
vlak voor de operatie die zou leiden tot zijn dood
twee maanden later. 'Ik weet het niet,' zei ik. 'tk ben
agnost, ik ga uit van niet-weten.'Mijn vader vond
reincamatie een onzinnig, maar vooral somber concept. Het boeddhisme leek hem een zeer zwarte kijk
op het leven te hebben: het leven is lijden enje moet
steeds maar weer terugkomen om verder te lijden.
In de loop van de jaren had hij de neiging om zijn

opvattingen op deze manier steeds meer te simplificeren, vaak ook om discussie uit te lokken. In dat
gesprekvoor zijn operatie ging hij alle grote wereldgodsdiensten langs en vertelde me wat de verschillen waren in opvattingen over wat er met de mens
gebeurt na zijn dood en over het al dan niet bestaan
van een hemels paradijs. Zelf dacht hij dat er niets
was, je hersens houden ermee op en dat is dat.
Na veel zoeken inzijnjonge jaren was hij uitein-

delijk overtuigd atheist geworden. Wij kinderen
werden door onze ouders humauistisch opgevoed:
je hebt verantwoordelijkheid voorje eigenlwen, je
hebt wije wil en je eigen keuzes bepalen je richting.
En een sausje calvinisme: je doet je plicht voor de
maatschappij, voot het nut van het algemeen, luxe
is onzin en trots zijn op je prestaties staat gelijk aan
opscheppen. Eo dat is d helemaal uit den boze.
Mijn vader was in een aantal opzichten de laatste
maanden van zij n leven voor mij een groot leermeester. Hij kon niet goed meer praten en was
gedesoridnteerd, zag slecht en had pijn. Hij verzette zich ook, trok sondeslangen uit zijn lichaam
en uiteindelijk leidde dat ertoe dat zijn enige nog
bruikbare arm gefxeerdwerd. FIij schrezuwde en
protesteerde luidkeels. Ik merkte hoe moeilijk het
is om er op zulke momenten met een open hart bij
te blijven, want dat deed weselijke pijn. Maar ik kou
ook zien dat dat mijn eigen pijn was, niet de zijne.
Ik kon me ook verbinden met zijn verzet. Ik zei een
keer: 'Wat ben je aan het schrezuwen', waarop hij
hard riep: 'Dat mag!' , en daar had hij ook gelijk in.
Dat was nog de enige autonomie die hij over had,
zijn reacties en protest op alles wat hem overkwam.
Hij zei ook een keer dat hij zich gernaltraiteerd
voelde, en dat was ookprecieswat het was. ik oefende me erbij te blijven, met een sterke rug en eer
zachte voorkant (stongback, softfront), zoals ik dat
geleerd had van Roshi Joan Halifax 'rn d,e Being with

Dgi4g training. Maar ik was machteloos.Ik oefende
me bij mijn eigen machteloosheid te blijven. Ik zag
dat erbij blijven het enige was wat ik kon doen. Op
andere momenten was hij in staat volstrekt liefdevol
te zijn, dan was er een intens contact, valr hart tot

hart. Een van onze laatste gespre$es ging zo:
'Dagpap...
Dag

dochtmje...

Hoe gaathet?

Nia goed, ik geef
Hebjehet
1d....

amtr?...

het 0p...
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paar dagen ndar Zwitserldnd...

oh?...
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een

van een hooggeleerde, om van de gebaande paden
af te wijken en zelf een oordeel te vormen op basis
van argumenten. Dat bracht oru, studenten, tot de
uitspraak: Ona I etrmeestet Brumer ngt:twijfel aan je

gamediterm...
Onan!...

M aar ik hom morgm no g bij j e...

.

-..--

Het zalme em grote rtreugde

-

leermeester.'

zijn!'
Ha ! Mijn vader was geen boeddhist: hij was een

....-'..'-.'-'-'

Mijn vader is overleden. Iemand schreef

aan

mijn

Boeddha

!

moeder:
'Een van de belangrijkste lessen was wellicht dat

t,.

hij ons leerde tr,uijfelen aan
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In dankbaarheid,

juistheid van de visie

AtmetleBrunnn

I..

l::'.-'

1.....-

|"
I

l...._---'.
:.

.-r.,

-..--.-,-.,-.

..

CherryBlossoms

't-,1 .

,.:

.-.'.-,..- ,

't_...

_

..

'

.

'

ln Uithuizen (Zen River) vond eind april een
Ryokan putry workhop plaats De workshop
verd gepresenteerd en begeleid door een
kleine dynamische vrouur Eido Carney Roshi
uit de Amerikaanse staat Washington, waar haar
Olympia Zen Center (Soto school) gevestigd is.

zondagmiddag om vier uur eiudigde de workshop, en alle werkstukken werd€n opgehengen in de
glazen gang tussen het oude en [ieuwe gedeelte van
Zen River. Er waren prachtige uitr,trerkingen bij.
't Was erg leuk om aan deze workshop mee te doen.
Hier 66n van mijn eigen probeersels.

Ryokan (r7Ss-r8lr), een Soto zenmeeste! leefde het
grootste gedeelte van zijn leven als Huizenaar in een
hutje en werd van voedsel voorzien door merxen uit

Wandelend in de tuin vol vogelgelutden,

nabij gelegen dorp.
Hij besteedde bijna al zijn tijd aan het schrijven
van po€zie , waarvoor hij werd geimspireerd door de
natuur.
Haibun, zo vertelde Eido Roshi, is een traditionele combinatie van proza en haiku. Een lang of
kort stuk proza, dat iets beschrijft waar je persoonlijk door wordt getroffen, wordt afgerond met
een haiku, een kernachtig ilrieregelig gedicht. Zij
raadde ons aan om in de tuin te gaan dwalen, ons ergens door te laten verrassen en daarmee vervolgens
aan het werk te gaan-Wij kregen de opdracht om
ieder drie werlatukjes te maken: haibun (proza plus
haiku), geiillustreerd met tekeningen in pastelkrijt.
Hetwas heerlijk weer en die zorgvuldig onder-

Zo hier en daar een kleine boeddha.

een

houden tuin, dat weten veel sesshingangers, is de
moeite waard. In alle jaargetijden, maar vooral nu
de

lente.

in

kon ik door het gedeelte waar al veel bloema bloeien.
Paadjes bedekt met houtsnippe$ slingeren er doorheen.

Dan kon

Zij

was

ik bij het gedenkteken voor Wil Schrppers.

hiu

Zr1 deed

inwonend en is ruim drie joar Eleden vrij plotseling overleden.

wat wij nog moeten doen.

Vogels en bloemen
Een stenen gedenkteken

Dierbaar sangha lid.

ElisabethChikan
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Zen is een uitermate veelzijdig verschijnsel.
Recentel'rjk kwam ik in contact met een voor mij
nieuwe subcultuur. Deze min of meer ondergrondse beveging houdt zich bezig met het
verweryen van kennis en kunde om vrouwen
te versieren. Men wil de grote kans op falen
verkleinen en door trefzeker optreden de kans
op een relatie vergroten. Gezien de grote belangen die hier voor mannen op het spel staan,
wordt hier hard aan gewerkt en is er inmiddels
een grote collectieve kennis opgebouwd over
hoe het in contact komen met vrouuren urerkt.
De vrouwelijke lezers fronsen inmiddels de
wenkbrauwen, want van soepeler int€ractie met
mannen hebben ze nog niet veel gemerkt. Dit

komt (ofzou kunnen komen) doordat het overgrote deel der mannen zich buiten de subcultuur bevindt. Deze mannen worden aangeduid
als Averuge Frustrated Ciurnp (AFQ.
Voor wouwen zijn de belangen wen groot, maar
evolutionair gezien is het altijd aan de mannen
geweest om initiatief te nemen. Vrouwen reageren
over het algemeen erg positief op mannen met

daadl<racht. Deze worden in de versiergemeenschap
aangeduid als Alpha Mcles. Vrouwen zijn erg goed in
het verbaalen non-verbaal op afstand houden van
AFC's, dus mannen moeten
n alles aan doen
om als alfaman over te komen. Je kunt via boeken,

er

video's en workshops een uitgebreid arsenaal leren
aan scenario's, kundes en kunstjes om dit te bewerk-

stelligen.
Inrniddels is de gemeenschap qua doelstelling
aau het veranderen. In plaats van te leren om een

alfaman te lijken, begint men zich te concentleren
op wat j e kunt doen om een authentieke man te zijn.
Het wonderlijke effect is dat waar men zich woeger'

richtte op uiterlijkheden

als 'spreek

rustig en met

lage stem', er nu andere zaken aan bod komen. In de

dvd-serie The Blu epint Decod ed' wordt opgeroepen
tot het ons beken de Right Acnon, acceptatie van
de wereld zoals hij is, en wordt zelfs Eckhart Tolle

geciteerd.
Tolle 3 is spiritueel leraar en schrijver van de Hassleker ThePower o/Nou, dat inmiddels in 33 talen
vertaald is. Tolle's laatste boek A Neu Earth is door
Oprah winft€y uitgekozen om in haar Book Club a
te worden opgenomen. Je kunt er video's bekijken
waarin Oprah en Eckhart Tolle de hoofdstukken
van het boek bespreken. Daarnaast kunje via het

Message Board met andere clubleden informatie

uitwisselen over dit boek.
Een andere educatieve dvd-serie, uitgebracht
door David Deangelo, is genaamd OnBeing aMans.
Ook hij betoogt dat het mogelijk is om een man te
zijn die van nature vrouwen aantrek. Hij onderbouwt dit met diverse externe bronnen, waaronder
6.
David Deida

;e hoeft;e verplichtingen niet
op te geven, rnaar je rnoet v/el
tijd vrijmaken voor je passie
Deida is net als Tolle spiritueel leraar, en auteur
van tien boeken. Hij is wat meer geinteresseerd
in de seksuele kant van relaties en heeft titels op
zijn naam staan als WildNights, Dear Lover enThe
Enlight ened S ex Mdnr,ral. Zij n bekendste bo ek is The
wag of tfu supeior Mdfl1 .}{ieriil geeft hij in 5r korte
hoofdsfukken evenzovele adviezen aan mannen op
het gebied van man-zijn en omgaan met vrouv/en.
Zijn eerste advies aan mannen is meteen al
indrula,r,ekkend. istop hoping for completion of
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roept hij ons toe. Ons uitstelgedrag om de dingen te doen die we echt willen, wordt
gevoed door excuses. We houden ons voor dat het
echt nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen
en onze taken te volbrengen In werkelijk gaat het
hierjuist om een gebrek aandiscipline, want een
man die echt iets wil, heeft zich er nog nooit door
van de wijs laten brengen. Voor een man die de
wi1 niet kan opbrengen, vonnt hrt een waarachtig
excuus. De werkelijkheid is dat de wereld nooit
vrij zal zijn van obstakels, dus je kunt net zo goed
Life1, zo

vandaag nog begfurnen aan watje echt wilt. Je hoeft
je verplichtingen niet op te geven, maar je moet wel
tijd wijmaken voor je passie.
8:
Genpo Roshi zegt het volgende 'David Deida's
teachings on this central human concern, sexuality,
emanate from a deeply trustworthy sou]ce. He has
undergone his own rigorous training and practice,
which manifests in precise, gentle, and thorough
teachings. Manyspiritual Eaditions, including
Zen, have excluded or marginalized the sexral
experience. David's work fills this gap, and gives us
a mature approach for bringing the energetic, emotional, and physical experience ofsex into our life
and practice. And lile Zen, the fruition ofDavid's

DavidDeidd

work is openness, compassion, and love.' Het lijkt er
inderdaad op dat zen nooit verder komt dan dat de
baby's met de lcaanvogel worden afgeleverd.
Hierv'an heeft David Deida geen last. Hij gaat er
hard in: "Your woman surrendedng to receive your
strong love, or you lovingly Torcing'your woman
to surrender into greater extac]4 is the basis of
ravishment. Ifyou are unwilling to play these dark
masculine and feminine poles in love and humo!
then they will appear in loveless ways suchs as [...]
obsessions with soap operas [...]." Dit geeft ineens een hele andere kijk op w kijken. Zou men al

kijkende goede tijden willen beleven om de slechte
tijden te verdringen?
De koppeling tussen wouwen versieren en zen kan
nog explicieter. Er is een nizuw boek uit, getiteld
The Zenof MeetingWornen, met als credo, h new
book to bring out the Zen pickup artist in you.' De
omslag van het boek belooft nietveelgoeds. Een
fraaie naakte vrouwennrg met daarop een ying-yang
teken. Hetying-yang teken staat ook nog eens go
graden gedraaid ten opzichte van wat je meestal
ziet. Een beetje onderzoek'bracht al snel aan het
licht dat een dergdijke oriEntatie op de omslag in
China gebruikelijk is ! Ik moest mijn mening dus 9o
graden bijstellen.
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Links:
Het boek geeft een korte inleiding in Zen en
meditatie. Het legt nadruk op het belang van nonattachment, iets wat anderen al eerder gedaan hebben. Het idee leeft dat wouwen een man willen die
door andere vrouwen begeerd wordt en die dus niet
zo nodig hoeft. Het aardige is dus datje vanuit zen
tot dezelfde conclusie kunt komen.

Ruudwdi
(lotusr.ijver€rwaij, cnm)
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htp'/lnrrw,realsocialdynamics,com/
http://www.blueprintdecoded.com/
h,ttp:/fur.rw,ecktarttolle.com/
http://vnywoptahroar,lobc_dassic/obc

nainjhtnl

http://www.doubleyourdating.comfuzrT4/onBeiogAMan/
http://www.deida.iafo/
http://www.deida.irfo/boolafway.superior

man

http:/lwww.laipalu.or&brogram/vierlaflisBYTf

{

hap://thezenoftneetingwomercom/

ro http:f /nl:wikipedia.orgi\^riki/Yin-Yang

Alle linls zijn aanllikbaar op

htp://waij. com/zenllotuwijver.

@
ZEN RTVER

lnternationaaI Centrum voor Zenboeddhisme
gelegen aan de Groningse Waddenkust
o.t.v. Tenkei Coppens Roshi

Zen River, Oldorpsterweg t, 998r NL Uithuizen

T:

0595-435039

E:

zenriver@zenriver.nI www.zenrivernl
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Roshi,

Zentraining ryordt vaak gepresenteerd als een
proces van individuele transformatie. ln die zin
lijkt het soms erg'ilC-gericht. Hoe belangrijk
is de groep? Het gaat het €r in het boeddhisme
toch ook vooral om hoe we ons verhouden tot
anderen?

,t,'j'
-11-'.'--.
'. I

"....,1'1
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Antu;oord: Absoluut ! Als we de wereld willen veranderen kunnen we

het beste bij onszelf beginnen, maar uiteindelijk zijn werkelijke lwenssituaties situaties die we met anderen dden - de toetssteen voor wdke venrvonren wijsheid
dan ook. Daarom is Sangha een van de drie Juwelen waarin we 'toevlucht nemen'
omdat die onontbeerlijk worden geacht voor spirituele ontwikkeling. Boeddha

.-'''''.:::'i..'
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.
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staat voor onze oorspronkelijke natuur, die we zelfvia meditatieoefening lrunnen leren herkennen, en voor de leraar die orx daarbij kan helpen. Dharma is de

.,: ' -:,". .

leer zelf, de meditatiemethodes die door de eeuwen heen ontwikkeld ziju. Maar

......

Sangha is het echte werkveld waar onze boeddhanatuur zichtbaar gemaakt
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kan worden. Het is vooral in onze modeme tijd van cruciaal belang. Maezumi
Roshi heeft eens gezegd dat in Japan de nadnrk vooral gelegd werd op Toeddha-

Dharma', hetgeen zelfs als 66n woord kan worden uitgesproken, maar dat in het
Westen 'Sangha' een nieuwe impuls zal luijgen.

''.'...]..
--

natuurlijk

..

i....,

Het groepwerband is dus heel belangrijk in zenuaining. We leren van onze
leermeester, van onze eigen insparmingen, maar toch ook vooral van elkaar.
Sanghaleden houden ons spiegels voor van onze eigen geest. En het zou md zijn
om die niet te gebruiken! Niet alleen gezamenlijke zazen, maar ook ritueel, werk
en andere sociale activiteiten kunnen een ongelofdijke groepssamadhi opleveren waar iedereen baat bij kan hebben. Tijdens de afgelopen White Plum meeting in New York gebruike iemand de term 'groepskensho', en opperde dat een
hele groep tegelijkertijd inzichten kan verwerven die individueel onhaalbaar
lijken. Als illustratie daarvoor werd de koan genoemd waarbij zestien bodhisattr"a's de verlichting bereikten door samen in bad te gaan. Ook de dames

in

de 'Sutra van de Zeven Wij ze Zusters' ervoeren een groepskensho toen ze samen

.:,.. ...r t -.
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eeo begraafplaats bezochten. En het is duidelijk dat zentraining fie geisoleerd
beoefend wordt gemakkelijk tot stagnatie kan leiden. Dat geldt mijns inziens trouwens ook voor leraren Het is op elk niveau van belang om te lsen van
elkaar. Tegenwossdig is er veel gaande in de Soto school, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook op Europees niveau, om te proberel tot een hechtere
samenwerking van de verschillende sangha's te komen. Dat gaat natuurlijk niet
zonder slag of stoot, maar die samenwerking is hard nodig om de zentraditie
levend te houden en door te geven aan volgende generaties.
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Heb je ook een vraag die je aan Tenkei Roshi wilt stellen? Dien hem in bij de redactie ! redactie@totusvijver.nt
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Ooit parkieten gehad, ofpapegaaien? Meesral
klessebessen ze gezellig met elkaar, maar
soms maken ze je horendol met hun geruzie en
gekrijs. Zenleraar Elizabeth Hamilton vergelij kt
in haar boek Untroin Your Parrot de vele'ikken',
die ve dankzij onder andere opvoeding en
onderwijs tussen de oren hebben, met een hok
parkieten. Ze overschreeuuren elkaar om indruk
te maken en willen allemaal de baas spelen.
BOEDD}IANATUUR
Omdat schrezuwen niet altijd helpt is er altijd wel
een slimmerik tussen die een nizuw deuntje uitprobeert en bijvoorbeeld zenboodschappen uitlnaamt.
Maar Elizabeth Hamiltou, die zenleraar is aan het
Zen Centre of SanDiego zegt vrij vertaald:'Zen

herinnert ons eraan dat het niet gaat om herolrvoeding (reconditioniug) , maar om in contact te komen
met het ongeconditioneerde, met een bestaan dat
gemeenschappdijk is aan ons allen.'
Leven in aandacht zorgt ervoor dat we in contact
komen met de boeddhanatuur, en dat we ons best
doen om als boeddha's te leven. Een gemakkelijke
weg is het niet, want loslaten veroorzaak onzekerheid en angst. Maar gaande de rit valt het hele
systeem van aangeleerde (voor)oordelen dat mensen
ongelukkig maak in duigen.

SPTRTTUELE voLwAssENIrErD
Hamiltofs boek staat bol van 'no-nonsense

instructions' met uitleg om bijvoorbeeld beter
adem te halen tijdens het zitten, aandachtiger het
huishouden te doen en te leren omgaan met heftige
emoties en de ruziEnde parkieten tussen de oren.
Een loodzwaar boek? Niets van waar, de zenleraar

lardeert haar betoog met humor eu kwinkslagen.
Tenslotte waarschuwt ze voor wanpraktijken
(malpractice): '...is there such a thing as ma$ractice? Definitely. Malpractice distorts spiritual
principles to the ego's ends, orreplaces our individual ego with a spiritual one. Then there's 'true
believerisrrf': the hope to be told to think and do,
in hopes of fitting in or being cared for... One of the
most important steps toward spiritual meturity is
learning when it's time to vote with our feet.'
Zentraining is niet bedoeld om de lamp die je zelf
bent te doven, maar om die lamp te gebruiken omje
weg te verlichten. VaIt de nacht in de zendo ? Hoog
tijd omje schoenen aan te trekken. En die parkieten? Zet de kooi maar open en laat ze vliegen.
Elizabeth Hamil

to\

unttdin Your P an ot dnd. Other
o/Zm, Boston &

N o- nons ense Instructions on the P ath

London, Shambhala,

zo
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Kees Moerbeek
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Prab6dh stuurde ons een bundel gedichten van

zijn zoon Maarten. Bijzondere gedichten. Ze
werden geschreven in gevangenissen en in een
therapeutische gemeenschap.
Dat klopt: in zijn gedichten vond Maarten letter-

Prabridh schrijft in het nawoord over het leven van

Maalten:

lijk verlichting.

'Uit de vele brieven die hij mij schreef, blijk dat
hij na tal van inzinkingen in vele afkickcentra en

Probeer tandaag niet oerlorcn telatea gmn,heeft
het eerste als titel. Veel bloemen, stelTen en zonnen

gewangenissen steeds weer vol goede voomemens

f.gureren in ande rc.In Gevoelige mmsen komt hij er
langzaam achter hoe hij met diepe gwoelens moet
leven- 'Het hoort erbij als eb en vloed. En regen als
het regenen moet,'
over het titelgedicht xen uerre tuin schrijft
Prab6dh dat het zijrs inziens een verlichtingservaring uitdrukt:

was om zijn leven weer op poten te zetten, Dat ging

telkens weer mis. Maarten moest zijn volwassen leven beginnen in internaten en heeg van Justitie en
andere instanties weinig hulp als hij die nodig had'.
En toch: 'In

zijn brieven valt ook op dat Maarten een

heel dichterlijke en fllosofische kant had.'

Maarten heeft het niet gered. 'Dat zijn uiwaart-

plechtigheid met enerzij ds mijn familie en anderzijds een aantal drugswienden bewogen was, is een
understatement-'
Deze bundel toont zijn levenskracht.
Jelle Seiilel

E

en u

en e tuiry ge dicht en u an M aan m J. J ong epier,
2oo5,

Dfiddrt$69-qmddft
Rotterdam, veenman,

z.

oo6 (bibliofiele uitgave)
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Avaaz betekent in verschillende urereldtalen
'stem' of 'lied'. Avaaz wil in belangrijke actuele
intemationale vraagstukken de stem van de wereldgemeenschap zijn. De organisatie zet zich
met behulp van de nieuurste technologie in voor
een wedelievende en rechtvaardige wereld. Leden van Avaaz uit rz4 landen gaven volgens een
bericht van 9 juni meer dan €r.335.ooo voor het
rrolk van Birma (vwv.avaez.org), Hieronder een
bewerking van dit bericht.
DE

cYcLooN

Op z mei bereilte een verwoestende cycloon de
kust van Birma. Toen een muur van water de lager
gelegen gebieden werspoelde , vielen er tienduizenden dodelijke slachtoffers en werden meer dan een

miljoen mensen daHoos.

De overlevendenwerden
geconfronteerd met honger, gebrek aan medische
verzorging en de dreiging van epidemie€n en dodelijke ziekten.
De wereld kwam snel in actie om noodhulp te
verlenen, maar de regering van Birma hield de steun

tegen aan de grens. De junta vreesde dat buitenlandse aanwezigheid hun macht zou ondermijnen. Drie weken later werd een donorconferentie
georganiseerd om een compromis te bereiken voor
het toelaten van enige noodhuJp, maar het nodeloos
uitstel verergerde het lijden van het Birmese volk.

Otttzt tL DE JUNTA
In het afgelopenjaar heeft Avaaz een sterke band
opgebouwd met Birmese monniken en maatschappelijke organisaties om politieke druk uit te oefenen
en om geld in te zamelen tijdens en na de protesten
voor democratie. Na de rycloon werke Avaaz samen
met diezelfde groepen (in Birma de meest gerespecteerde en vertrouwde instellingen) om te doen wat
hunregering niet deed, namelijk: hulp brengen bij

Rauage

de mensen. Anders dan ved buitenlandse regeringen wachtten wij niet op toestemming van de
Birmese regering.

GELD IN BIRMA KRIJGEN
Het bleek een uitdaging om zulke grote bedragen
binnen te lcijgen. De meeste Birmese groeperingen

kunnen dagdijks slechts een beperkte som overbrengen via hun informele netwerken. Avaaz heeft
55o.ooo dollar (367.ooo euro) naar Birma overgebracht en uitgegeven, terwijl nog r miljoen dollar
onderweg is ofreeds ter plaatse. Momenteel werkt
Avaaz samen met de Intemationale Organisatie van
Birmese Monniken en zerren andere organisaties uit
Birma, waaronder groepen monniken, onderwijsgroepen en gezondheidsklinieken, die om veiligheidsredenen niet bij naam genoemd willen worden.
Het geld wordt overgebracht door informele

bankoverboekingeu en door handmatige doorgave
in cash. Soms is het een eenvoudige storting op
een rekening in een ander land, waarna het biruren
Birma van de rekening gehadd wordt en bezorgd
wordt aan een Hooster ofhulpgroep. Omdat vele
handelaars deze methode toepassen, kan de Birmese
regering geen verschil zien tussen commerciEle en

hulptransacties,
WAAR HET GELD vooR GEBRUTKT woRDT
Zo&a het geld aankomt en verdeeld wordt onder
hulporganisaties en kloosters, wordt bet gebruik
om rijst, medicijnen, bran&tof en andere middelen
te kopen waarmee de overlevenden van de cycloon
gered worden en onderdak en voedsel lcijgen. Zelfs
in veel van de zwaarst getroffen gebieden blijft de
plaatsetijke handel lopen, omdat handelaars goe-

uit andere gebieden overbrengen. In andere
streken kunnen monniken en andere groepen voorraden per motorvoertuig ofte voet aanleveren.
deren

Mormikmbiedmhulp
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een bundel dharmatoespraken van Dainin Katagiri (r928-r99o).
Katagiri werkte samen met Suzuki in het San
Francisco Zen Center en was zelf de eerst abt
van het Minnesota Zen Meditation Center in
Minneapolis. Een van de kernthema's (blz, 6r)
van het boek is vrij vertaald:'Er is niets om aan
vast te houden, niets dat we voor onszelf kunnen opeisen, Al wat we te doen hebben is slechts
hier te zijn (j ust be here) en daardoor eren we
de wereld kennen, voordat we die volgens onze
maatstaven beoordelen. Hoewel je niet begrijpt
u/at er gebeurt voordatje het beoordeelt, wees
hier in vrede. Word vrede. Dit is wat onze training
inhoudt.' Hieronder een paar voorbeelden van
Katagiri's toespraken uit het boek
You have to say sonrething is

I

RoEIEN
In de toespraak Wlr ere aregounow (blz. 65 e.v.) gaat
IGtagiri in op de vergdijking die Dogen Zenji maakt
van ons leven met het roeien van eenboot. Waar de
meesten alleen belangstelling voor hebben, i.s dat
roeien. 'They focus only on their efforts, goals, abilities, and completely forget about where they are.'
Wat veel roeiers over het hoofd zien, is dat zij 66n
zijn met de boot en het water. Met de overkanten,
van waar ze komen en waar ze heen gaan. En met de
hemel en de vogels. Allemaal zaken waarop zij geen
greep hebben en tdch moeten ze roeien. Maar

je

roeit niet alleen, het hele universum roeit mee !, zegt
Katagiri in navolging van Dogen.
Het is een illusie ilat wij alles kunnen bereiken
louter door persoonlijke inspanning. Vroeg oflaat
komt ieder mens erachter dat hij geen greep heeft

oi It

tfa

op de dingen. Soms is dat om wanhopig van te worden, rnaar dat is te wijten aan onze eigen kortzichtigheid. Dogen wijst op het belang ons leven te zien

vanuit het brede perspectief. IGtagiri: 'This is the
heart of our practice, to see our lives together udth
all beings.'

EcoLoosHErD
Inktowing tlw worldbefore goumtasure it (blz.77 es.)
snijdt Katagiri het onderwerp verlichting aan- Er
zijn zenverhalen over de berg 'Egolesness', waar de
boom 'Great Enlightenment' groeit. 'Wherr you eat
the fruit of this tree, you experience great excitement.' Velen vinden zulke verhalen interessant,
omdat ze op zoek zij n naar fantastische spiritude
ervaringen, naar eenparadijs zonder lijden.
Helaas hebben zij geen benul waar deze boom
staat, zelfs aiet waar de berg is. 'So they start
checking every tree they come to, eating every fruit
of each.' De ene.mrcht maak ze ziek, de ander
ortneemt hun de eetlust. Maar de verlokking is zo
groot dat de zoektocht doorgaat. Er was er eentje die
dacht dat hij verlichting gevonden had en hij ervoer
prachtige dingen, aldus de zenverhalen. 'But this socalled enlightenment was plain selfishness.'
Wie wil niet die boom vinden? Maar we kijken er
niet naar op de berg van egoloosheid. De clue van
het verhad: 'The idea of awakening oneself doesrt't
make sense. In fact, i-f, in your practice, you emphasize yourself, self-awakening doesrr't happen True
practice can't take place without others.'
Dainin lGtagiri, Youlnue to say somethtng,
Boston & London, Shambhala, zooo

riti
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Kleine twijfel kleine verlichting, grote twijfel...
grote veflichting.
Ik tr,rdjfel al

eerr paar

jaar. In toenemende mate. Niet

aan de Boeddha, niet aan de Dharma, niet aan de
Sangha, maar aan wat ik aan het doen ben. Mijn
tr,r'ijfel wordt alleer maar groter. Waar

blijft de
ga ik strals

verlichting? Ik weet het niet. Misschien

dood en blijft er helemaal niets meer over. Waarom
dan al die moeite gedaan 7 Ifun ik niet beter hedonist
worden? Overal het maximale plezier uit putten,
zolang als het duurt?
Ik heb veel teveel gelezen en ik blijf maar lezen.
Als er sprake is van gehechtheid, dan is het wel aan
het lezen. Vooral (zen)boeddhistische literatuur
heeft mijn voorkeur. Maar er zijn zoveel bronnen
waarje wijzer van kunt worden. Ofwaarje het spoor
nog meer bij ster van raakt. In alle boodschappen
van de zenmeesters manifesteren zich maar een
paar eenvoudige waarheden. Soms denk ik ze te
begrijpen, soms ook niet.
Ik voorkom, dat ik mij te buiten ga aan tcherpslijperij' en probeer mijn ware natuur te leven. Hoe ?
Ik probeer bewust, wakker te blijven ! Niet alleen
tijdens de momenten van zazen, maar ook tijdens
de gewone ontmoetingen van alledag. Ik weet dat ik
in mijn contacten met partner, kinderen, wienden
en netwerkjes ook de mogdijl*reid heb om mijn

boeddhanatuur te (beleven. Ontr"ankdijk zijn en

werkelijk luisteren naar wat er wordt gezegd. Hoe?
Door stil te zijn en het stemmetje in mijn hoofd even
rust te gumen, Wakkerheid en concentratie kurmen
mij daarbij helpen. Ik neem mij ook voor om bewust
te blijven tijdens dagelijkse beslommeringen. Zoals:
'Richard, je bent nu boos, nu verdrietig, nu liegje,
nu benje niet bij de les, hd wat zitje weer te piekeren.' Enz, Ik probeer het op te merken en niet te (ver)
oordelen.

dan moet ik ineens denken
aan de'stank van zen'
dit een redle poging om wal&er te blijven? Luister
of kijk ik echt ? Of komen er ineens weer oordelen
Is

bovendrijven? Vaak bekruipt mij een gevoel van
wrwel, of verveling ; 'Dat heb ik a1 zo vaak gehoord
of gezien !' Dus ben ik weer niet open en niet bij de
les 7 Geef ik de open ruimte die in mij is wel de kans
om zich te manifesteren?
Ja, zo rommel ik maarwat aan en zie niet in (ook
weer een oordeel)wat een zenmeester daaraan kan
veranderen. Ik moet toch op eigen lcacht kunnen
zwemmen, of niet soms?
Was er maar een soort van vergelijkingsstandaard
om mijn groei als mens te kunnen meten Als mensen om mij heen soms vinden dat ik verstanfiger en
wijzer ben geworden, komt daar vaak de understatement bij van: 'Ach, het verstand groeit met de jaren.'
Ook heb ik bij tij d en wijle de neiging om mensen,
die met zichzelfof anderen in de loroop zitterr eens
ongenuanceerd de waarheid te vertellen. 'Sufferds,
dat zij niet zien h oe zij ztclvelf de das omdoen.' Ik
heb weliswaar de leeftijd bereik dat ik recht van
spreken heb, maar niemand zit op ongewaagd advies te wachten Dan moet ik ineens denken aan de
'stank van zen', zodat ik rrijn mond maar houd.

Misschien moet ik onderhand eens accepteren, dat
wijfel inherent aan het leven is en de positiwe kant
ervan zien. Het voorkomt, dat ik tastoest'. Het
zorgt ervoor, dat ik bpenblijf' voor dles en iedereel

ommijheen.
Twijfel hoort misschien wel bij het altijd veranderende lenen
Zou ik vrede in mijn twijfel kunnen vinden?
RirhardLirhtmddhl
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Elk van de vijf delen van deze film begint met
het openen van twee deuren aan de rand van
een bergmeer. Zij vewullen een symbolische rol,
net als de deuren binnen in het drijvende klooster, De seizoenen glijden voorbij, maar ook
zonder dat er veel woorden aan te pas komen
gebeurt er ondertussen veel. Plaats van handeling is een meer, middenin een schitterende

natuur (de film is opgenomen op een locatie in
Zuid-Korea). Hier wonen een boeddhistische
monnik en zijn nog jonge leerling in een houten
huisje op een vlot, dat als hun klooster fungeert.
SPRTNG

jongen speelt met wat hij vindt. Wanneer hij
vangt bindt hij een steen aan het diertje.
He?elfde spelletje speelt hij met een kikker en een
slang; lachend ziet hij de dieren strubbelen. De
morurik ziet het maar grijpt niet direct in. Die nacht
De

een visje

bevestigt de monnik een grote steen aan de jongen.
De volgende morgen krij gt de j ongen te horen dat
hij de dieren moet bewij den, voordat hij zelf kan
worden vrijgemaaktvan zijn last. 'Als 66n van de
drie dieren is gestorven zul je deze steenvoor de rest

vanje leven blijven dragen inje hart.'
SUMMER
In het tweede deel is de jongen inrriddels opgegroeid tot een jongeman. Het Hooster ligt ver van de
bewooade wereld, maar nu en dan is er een bezoeker. Zo verschijnt er een moeder met haar dochter,
die met haar gezondheid kampt. Het meisje mag in
het Hooster verblijven, en haar gezondheid verbetert zienderogen. Gebeurt dit onder de invloed van
de monnik, die als een sjamaan met haar bezig gaat?
(Om welke initiatie zou het hier gaan?) Of is het de
aantrekkingskracht tussen de jonge monnik en het
meisje, die in het geheim een relatie aangaan? Voor

dejougen is deze 'zondeval'een

Zoals de oudere mormik zegt: 'Lust wekt het verlan-

ger tot bezit, ilat uiteindelijk kan leiden tot moord.'
FALI.

voorspelling van de meester komt uit. wanneer
de oude monnik bij toeval in een krant leest dat zijn
y6616elige leerling diens vrouw heeft vermoord,
bereidt hij zich voor op de terugkeer van de leerling.
Deze zal een aantal proeven doorstaan. E€n mooie
episode volgt, waarin de oude meester de vloer van
het vlot beschildert met de tekst van Prajnaparamita Sutra. Hij doet dit in alle rust met de staart n
een kat. De leerling doet boete door dag en nacht,
onafgebroken, de kara}ters in het hout te kerven.
De inmiddels gearriveerde recherchzurs helpen rret
het schilderen van de ingekerfde sutra.
De

WrNTER.... AND SPRTNG
Hoe het sprookje zich verder ontwikkelt moet hier
onbesproken blijven. Op indrukwekkende wijze
wordt het verhaal rondgemaak. Spring, Summer,
Fall,Winter... andspring is goed gefilmd en is alleen
daarom al een bijzondere ervaring om te zien De
6lm is door sommigen aangemerkt als 'boeddhisme
voor beginners'. Niet dat dat verwerpelijk is, integendeel voor iemand zonder enige kermis van boeddhisme is de frlm een uitstekende kennismaking.

Sping, Summo, F all, Wint er... and Sping
Zuid-Korea / Duitsland, zoo3
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De Enmei Jukku Kannon Gyo is een soetra die

vij vaak zingen. Het gaat over Kanzeon, de bodhisattva van het mededogen. Nen Nen Ju Shin
Ki. Nen Nen Fu Ri Shin: Thought after thought
arises in mind, thought after thought is not
separate from mind (vertaling Robert Aitken).
Steeds meer worstel ik met de waag wat eenbui-

tenstaander van een boeddhistische gemeorschap
(Sangha) mag verwachten. Met plezier en soms
afzien heb ik sesshiru meegemaakt. Ik zit regelmatig bij twee groepjes en als mens probeer ik een
beter leven te leiden dan ik heb gedaan. Maar wat
betekent 'sangha' voor mij ? Ik heb geen vaste groep
en ga zelden langdurig op sesshin, dus ik kan me
niet koesteren in ofergeren aan een hechte gemeenschap. De Lotusvijver is voor mij een uitdrulking
van de sangha, maar ja...
Ik weet dat er mensen zijn die - niet toevallig
denk ik dan - boeddhist zijn en in hun werk en
andere dagelijkse bezigheden bij na als vanzelf grote
daden van mededogen laten zien. Ik heb bewondering en groot respect vool mensen die hun hele
leven wijden aan de verbreiding van de dharma en
daar volhoudend en zachtmoedig in zijn, ondanls
tegenslagenen zeHs weerstanden vanuit de eigen
gemeenschap. Ik zie de zadenvan hoop enpositief
denken die vanuit de boeddhistische gemeenschap
verspreid worden.
Toch blijf ik worstelen met die waag over wat
de sangha als gemeenschap betekent. Ikheb de
neiging om elke keer dat ik zeg boeddhist te zijn,
mijn mond te spoelen. Het is moeilijk om als boeddhist te handelen; bezoedelj e metje onvolkomen
handelen niet steeds het 'zuivere' boeddhisme ? Het
is een herkenbare gedachte, maar ikwil me er ook
tegen verzetten. Wat zuiver boeddhisme ? Ik ben niet
verlicht neem ik aan, rijd dus niet op een os, maar
moet wel naar de mark om mij n dagelijkse werk te
doen. Ik zou willen uitschreeuwen dat ik op zoek
bennaar die os, en dat ik hem misschien al gezien
heb, of ten minste zijn sporen. Ik wil uitroepeu dat
ik bevangen ben door de gekte van het boeddhisme
en ik wil iedereen uitnodigen om mee gek te zij n.
Venuld van mededogen wil ik zijn, en een einde aan
het lijden van de wereld maken. Ik wil laten zien dat
het de moeite waard is om mee te doen, dat we geen
weemden van elkaar zijn, en we pas onszelf zien als
we elkaar zien. Ik wil dat met anderen samen doen:
samen op de markt staan, samen gewonden ver-

zorgen, doden begraven, kinderen helpen met hun
huiswerk of wat dan ook, als het maar inprakische
zin iets is dat me het gevoel geeft dat we ook in ons
dagelijks leven iets delen. Daar droom ik allemaal
van als ik aanSangha denk.
Vandaag ben ik naar een tentoonstelling geweest
vanhetEafthCha,t€r. Omgeven en omarmd, o wonder, door een boeddhistische groep, deboeddhistische lekenorganisatie Soka Gakkai. Wat ik naar huis

vooral heb meegenomen is het besefhoe belangrijk
het is niet in negativisme en moedeloosheid te
blijven steken. Dat ieder zaadje van positivisme beIangrijk is. Ik heb mezelf daarom na afloop plechtig
beloofd dat ik mijn worstelingen met de betekenis
die de sangha voor mij heeft, met positivisme tegemoet zal treden. Die worstelingen horen bij mij .
Yo Butsu U In Yo Butsu U En:
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(Sah Lake City, USA)
Dennis cenpo MeIzel Roshi
Daniel Dotn silberberg sensei

m

Dierc Musho Hamilton seDsei
Michad Mugaku zimmeiman Sensei

uat stillijht.'k zag de dranguaarmee
debomm achuit de darde wrongen

ww,ur'.zencenterutah.org

+r

8or 328 84r4

zEN CENTRATN DE Kar.rzror.r

DaD. s.nghe (MonEeuil,

terwfil ahees enhortend zongen;
t erwfil de j aar getg den olog ot

Catherine cermo Pagls Roshi
!r'*ry.danasangha.org, +33r 49 889 65

uerhleurende als regenbogen ....
de tremor lan de zee,

Pltie

enweer haastig slinkm.
zoals een grote keelhan dinhm.

tankorte duur

ulamrren en

m: flakkrmd vuur.

d,ou

Gro[p

zenscribe.ovh.org, +33 | 4281953a
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En dag ennacht
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Amy Holon'dl Sen-rei

Ikzag
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ra.Aorrrr (Eutole.)'

Frrnlcijt)

IhnaB€lgia
r,raik

de

waele sensEi

w*w.zensanga.be, oo3a 497 6:lng8

zar River (Uithuizen, Nederland)
Autor Tetrkei Coppels Roshi
Myoho sensei

De

u anhoop

$vu/.zenriver.nl,

en w el sprehendheid

+31

(o) 595-435039

Pobka sat{a lGnzeon (warschau, Polen)

in de gebaren van de dingen,
die anders star ijn, enhun dingen,

Malgosia Jiho Braunek Sen6€i

wv,kanzeon.pl. +48 zz 427887
zc! C€ntrun Amsteralafl fNederland)

hun ademloze, wred,e stijd....
Hoekdnik dat niet eerder wete'n,

Nico sojun Tyd€mer seffei

wyzenamsterdam.nl,

nietbeter zenin oroeger tijd?
Hoemoet ikhet weer ooit tergetot?

+3r

(o) zo-648o56

Nancy eenshin cabrysch Sensei
kannonji@xs4ali.nl, +44 tg95 64o346

CErru (Nroraleuo):

jaren ben ik me wat gaan verdiepen in
podzie, en de eerste keer dat ik dit gedicht van Maria
Vasalis onder ogen kreeg, raake het mij fiep. Het
kwam mij voor als een blik in de eeuwigheid. En als

LoKALE KANzBoN

zenbeoefenaar: de verganlelijkheid!
Als zoietsje sterk aanspreek, laatje het graag aan
anderen lezen.
Dat doe ikbij deze.

Ett3&rde: Too! Fugers

De laatste

Apeldoorn: Clristiaan xruijff, o55-54r725r
Breda & Den Bosch: Stefan coppens,
members.home.nl/cob e, oT]- 64zf oog
Haag, (ees van de Bunt,

D.

uwv.kanzeon.nl, o7o-35o46or
brovse.to/zen, oZ4-243455r

Groningen:

trEne Baldcer

!r'\r,w.zenspirit.nl, o5o-3r4o069

Hoofr: Dirk

B€erDster

\yw!r'.lopeninstilte.nl,
d.be emster@ve rsatel.n l, o22g-211855

ElisabethChikan

Iottendr

credBAelts,Nico'Iydenun

!r'\)r'!/.renrotterdam.n l, o78- 63116 06
zE\rfetll Hans Sischs
fr scherh@tiscali.nl, o5Z5-546647
DANA CENTaA (NEDERT,-AID

/

BELGTt):

D€n Haag: Hder Peld€r, 0z0-3604305
Antwerpqr" BrulEF erGcnt: oo32 497 62u98

Uit: M. Vasalis, Park en enWoestijnm, Adam r94o
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Als je eenboeddha ziet: schiet!
Heb

jij een Boeddha gespot? Maak een digitale foto (desnoods met je telefoon?) en mail hem naar de redactie van de Lotusvijver

Schrijfje er ook een pakkend tekstje blj overwaarje hem trofen watje opviel?

Deze Hotei leeft in de tuin van eenhoneymoonbotelletje in Tarifa (Spanje), waar ik 'toev'allig' een huwelijk
voltrok. Hij stond daar in volle glorie in de zon te genieten en trok zich weinig aan van d het trouwtumult,
De bruidskindertjes voelden zich bij hem thuis en kozen hem uit om van hun snoepzak te genieter
Goedlnroedig stond hij zijn hoofd als zitplaats af, alleen zijn vrolijke bolle buik is nog volop zichtbaar !

Astid deKeulenaar

