herfst zooE jaargang

DE

L o TUS

deel z

14

nummer 3

-

€4

DE

LOTUS

VIJVER
N

Samsaravaria

Colofon

HERFST

De tarusvijver is eea

2008

kf,arEalblad erl €en podium voor
beoefeua-rs van zenmeditatie.
De nadrut ligt op persooniijle
ervariog en de ioGgratie vrtr zen en
het dagelijks

ornftunkdijk

lever

Wcteite
www.lotusvijver.net

Op oB

Gretha Aerts is in september in
Bergen (NH) gestart met een nieuw
kanzeoncentrum. Zie voor nadere
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voorkeur aanleveren via eroail ofop
diskctte) voor het wintemurnrnec
is r oovember zooE. De redactie
behoudt zich het recht voor adrerteoties, ougevraa gd ingeronden
artikelm m mededeli:rgen zonder
opgai,c ven redeDE! te weigerenDe artikelen in de

KEIHARD WERKEN
Pay-Uun-Hiu van de Volkslaant
heeft moeite met nietsdoen, ook in
de vakantie. Daarom ging ze uaar de
cursus lach to Eusiness van zenleraar
Anne-Johan Willemsen. WillemEen
vindt nieudoen geweldig: 'Het is
waanzinnig productief en creatief.
Je lcijgt er fantastische ideedn door.
Hoe beterje niets doet, hoe actiever
je wordt.'Maar nietsdoen is keihard
werken, bleek tijdens de cursus, Het
recept voor de vakantie van PayUun-Hiu is sirnpel. Niet helemaal
nietsdoen, maar elke dag twee keer
zo minuten. En daartussenin de
dingen die je werkelijk wilt doen met
aandacht doen. Heerlijk die zee van

uijetijd.

r. 070-3635909
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TEMPET.S

een oud grensgeschil. Beide landen
hebben troepen gestuurd near de
Preah Vihear hindoetempel uit de
elfde eeuw. De toegang tot de tempel
ligt op Thais grondgebied, maar de
tempel zelf is Cambodj aans. Het
conflict over de tempel zelf is in 1962
opgelost, maal niet over het ornliggende $ondgebied. Kort geleden
kuram het bijna tot een treffen toen
Cambodj aanse boeddhistische mon-

niken een boeddhistische tempel
naderden die opgeeist wordt door
Thailand. Thaise militairen hielden
hentegen, terwijl Cambodj aanse
militairen hun landgenoten te hulp
schoten. Volgens een Cambodj aanse
generaal had het niet veel gescheeld
er was een

schietpartij uitgebroken,

(nevolhskrantryjuli)
WINTrRNUMMER
Dit nummer heeft als thema: zeneen aantal
mensen, bekende maar zeker ook

poltrettm.We winen van
5

juli zo o 8)

WERKT wrERooK
TEGEN DX,PRESSIES?
Pastoor E. Smeets van de H. Jozefparochie in Ubach over Worms prijst

in zijn parochieblad Kirkebiedj e
de werking van wierook als middel
tegen depressies. 'Daarom dleen
d zouj e toch zondags ter kerke
gaan,' schrijft hij. Smeets baseert
zijn bewering op een onderzoek vau
A" Moussaieff van de Hebrezuwse
Universiteit inJerusdem. Die ontdekte bij proeven met muizen dat

stoffen uit wierook rustig maken,
en veronderstelt dat ze ook kunnen
helpen tegen depressies. Hij was in
het FASEB Journal dus veel voorzichtiger dan de pastoor. Maar hoe zou
het gesteld zijn met de wierook die
wij branden tijd ens zaten?
(Trouw zrjuli zoo9)

onbekende, laten zien hoe ze zen
en hun dagelijks leven integrerenHeb je iemand op het oog, wil je zelf
een stuk schrijven of een interview
doen? Je bent zeer welkom. De deadline is r november zoo8.
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Het is volbracht ! Ons rondvragen naar 'Zen in Nederland' is gereed. kr dit
nummer de rondwaag zoo8. Anders dan de rondvraag zooT gaat deze over de

zenpraktijk in centra die tot dezelfde traditie behoren als Kanzeon Sangha.
Aparte stukken over Kanzeon Rotterdam en ZenPunt Haarlem. Het beeld van
Zen in Nederland wordt scherper. Boeiende lectuur, al zeggen we het zelf.
Zenleerling, schrijver, avonturier, kunstenaa! zakenman, po1itieagent,...
Janwillem van de Wetering is niet meer. We zullen het voortaan zonder hem
moeten doen, maar gelukkig leeft hij verder in zijn boeken en in de herinnering van velen. De Lotuwijver geeft een impressie van zijn leven en werk.
Een liftende pelgrim drijfnat van de regen, fietsende wiendinnen in Zen
Nver en Dappere Drogo, ook te vhden in dit nummer. En natuurlijk de vaste
rubrieken als Daar zit ik mee, Zien en Lezen, over het handboek voor bodhisattva's van Shantideva.
de smaak vdt en wederom een trouwe
gelederen
versterken als bladmanager?
de Weg.
onze
je
je
Meld
aan. Maar als altijd: zit en
bent de Boeddh a (vij naar Dogn Zenji).
We hopen dat deze

Lotuwijver bij je in

metgezelis op

Enwilje
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lk maa k ze

net zo gek
als ik ben!

(Kees van de Bunt)
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Janwillem
Lincoln
vandeWetering
1931 -

2oo8

Zenleerling. schrijver, avonturier, kunstenaar,
zakenman, politieagent, etc.
Janwillem van deWetering is intemationaal
bekend geworden als de schrijver van een serie
boeken over de detectives Gr'rjpstra & De Gier.
Velen in Nederland en daarbuiten zullen zijn
'zentrilogie' hebben gelezen als een eerste
kennismaking met zen. Minder bekend is hij als
schrijver van enkele kinderboeken en als biograaf van Robert van Gulilc
Janwillem van de Wetering ging als jonge twintigea
op advies tan zijn Britse hoogleraar Elosofie, naar
Japan om kennis te maken met het zeaboeddhisme.
ID de Daitoku-ji tempel trek hij aan debel, ten
grote groenloperen bel die boven in het staketsel
van de poort hing. De man van het etenslaaampje
schrok, boog haastig, en zette zijn kar in beweging.
Het bleek later dat de bel heilig was, alleen te gebruiken bij bepaalde godsdienstige plechtigheden.

Van de Wetering beschrijft in De lege spiegel hoe

hij

in het zeer Japanse zenHooster overleeft als Europese leerling. Hij is een tl4rische westerling: hij is lui
en loopt soms de kantjes er vanaf. Desondanfts heeft
de meester een zwak voor hen, omdat hij in hem
een toegewijde zenleerling ziet. Aan het einde van
zijn kloosterperiode biedt deze hem als aandenken
een stok aan, waarmee hij zelf regelmatig Happen
heeft mogen ontvangen tijdens de meditatieperiodes. Van de Wetering laat niet na om op te merken
dat de hoofdmonnik, die een grote hekel aan hem
hedt, de stok moet gaan hden en met alle egards

overhandigen.
Het dagende niets gaat over de periode fie Janwillem van de Wetering doormaakt in de VS als een iets
oudere en serieuzere leerling. Hierin beschrijft hij
de doorbraak bij zijn eerste koan. Na vele jaren van
insparming, wanneer het hem feitelijk d niet veel
meer kan schelen.

Bezoekers werden geacht zonder enige aanlondiging door de poort te gaan.'Wonder boven wonder

Van de Wetering laat bovengenoemde stok zien in de

wordt hij toegelaten; hij zal er twee j aar blijven.

Omroep, zoo4). Deze film is een mooi porEet van

documentaire To infinity and b eg ond (Boeddhistische
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Onthecht?
Er zijn momenten dat ik wel eens
denk, maar over hel algemeen
gesproken, in grote Iijnen, kan ik
atleen maar zeggen,;n!

BtoNNrN:
Janwillem van

hem als heer op leeftijd, terugkijkend op zijn leven,
samen met zijn vrouw Juanita. Hij gedt een inkijkje
in het leven van de Van de Weterings in Maine,

inclusief een aantal soms bizarre rituelen. Wanneer het echpaar samen voor de camera verschijnt,
vertelt Juanita lachend hoe bnthecht'Janwillem we1
niet is. Die geeft schoorvoetend toe dat hij inderdaad hecht aan onthechting: 'Er zijn momenten dat

ik wel eens denk, maar over het algemeen gesproken, in grote lijnen, kan ik alleen maar zeggen, JA!'
In de film maakt hij duidelijk dat zijn boeken over
Grijpstra, de Gier en de commissaris eigenlijk over
precies hetzelfde gaan als zijn andere boeken. De betekenis van fanwillem van de Wetering voor zen in
Nederland mag dan ook, mede daarom, niet worden

onderschat.

BdrtudnLmt

d

eWeteritg, Delege

spiegel; eruwingm

in emJapans Zenklooster, Amsterdam, De Driehoek,

r9v
Janwillem van de Wetering, Het d ogmde niets;
b e schijuing'oan een eer st e b ewustw ording rn Z m, Am'
sterdam, De Driehoek, 1973
Janwillem van de Wetering, Zuiu ereleegte; ervaingm
e m r e sp ectloze anle erling, Nranwerkerk a/d IJssel,
Asoka, u ooo

o an

documentair eToinfuty mdbeyondiste zien op
de website yan de Bo edd hi stiscfu Omroep:
De

http,lwwwboeddhistischeomroep.nl
Een

uitgebreid artikel van Henry Wessells over Jan-

willem van de Wetering is te vinden via:
htp/lwww.awamdavidson.org/wetering.hun
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ZeninNederland
rondurddg zooS
ln het herfstwinternummer 2oo7 stonden de
anturoorden op een rondvraag, die de redactie
stuurde aan een breed palet van Nederlandse
zenscholen en -organisaties. Dit jaar deden wij
hetzelfde met centra die verbonden zijn aan de
Kanzeon Sangha, de school vaaruit de Lotusvuver is voortgekomen. (Zie voor namen en adressen het overzicht op de voorlaatste bladzijde)
Hoe ziet hun zenpraktijk eruit? Kloppen onze
eerdere algemene conclusies? ln dit overzicht
een schets van de zen in lokale centra van
Kanzeon Nederland, Dana Den Haag en ZenPunt
Haarlem. Schetsen van de praktijk in het Zen
Centrum Amsterdam en Zen River Uithulzen zijn
opgenomen in kaders.

Ror'rovnaac zoor
onze vragen waren ongeveer dezelfde als in zoo7.
Een grote meerderheid van de zenorganisaties aan
wie we vragen stelden, gaf ons antwoord. Hieronder volgt een bloemlezing van de resultaten. Er
bestonden ook bezwaren tegen onze benadering. Zo

maakten wij de vorige keer weinig onderscheid tussen antwoorden van beginnende en gevorderde, niet
erkende en erkende, ongekwdfficeerde en uitermate

gekwalifi ceerde (accomplished) zenleraren. We
zouden ze teveel op 6in hoop gooien. Nu doen we
dat zeker niet. Kunje dan nog wel iets concluderen?
Wij denken van wel,;uist omdat we onze woorden
hebben gewogen.
Lokale centra
TRADTTTE

voLcEN, nrcrrrrr;rvrr?

traditie wordt wij gevolgd. Dat is

de kern van
antwoorden. Hans Fischer van de Zen River
Groep Zutphen: 'Ik volg de vorm en uitgangspunten
De
de

van mijn leraar Tenkei Roshi. Als de training van
Zen River strikt is, dan is die van mijn groep ook
strikt te noemen'Tja, wat heet strik? hEne Bakker
noemt de stijl van Zen Spirit Groningen grotendeels
informeel, 'maar we buigen bijvoorbeeld wel.' Kees
van de Bunt van Kanzeon Den Haag: 'De traditie is:
aanpassing aan de cultuur van het ontvangende
land. Ik citeer Doen Sensei, Toch is het, zeker voor
een beginnend assistent-leraar verstandig om niet
te hard van stapel te lopen.' Dirk Beemster van Kenzeon Hoorn voelt ru zoj aar een gtote behoefte om
op een formele wijze persoonlijke gesprekken met
zijn mensen te voeren, maar: 'Voor een leek is dat
problematisch.'Velen getuigen van het vertrouwen
en de vrijheid die ze uit SaIt Lake City en Parijs lcijgen om zelf de traditie vorm te geven. En dat doen ze
dan ook, zijn er daamaast ook richdijnen? Meestal
niet. Michel Oltheten (Dana Den Haag): Het gaat
meer zo, dat we vanuit hier aan Genno Roshi wagen
om richtlijnen als daar behoefte aan is. '

WrE zrJN

or sruorrqrrr.r?

Daan de Bruijn van ZenPunt geeft de groorte
gemene deler weer. Alle leeftijden, meestal meer
wouwen dan mannen, meestd werkers uit welzijn,
onderwijs , gezondheid en het minst uit het beddjfsleven. Mbo/hbo/universitair niveau, Stefan Coppens
(Kanzeon Den Bosch en Breda) ziet wel alle lagen
van de bevolking. En Kees van de Bunt?'steeds
meer mensen met kinderen. Hoe om te gaan met je
kinderen enje ouders? Dat is in het boeddhisme nog
steeds een onontgonnen terrein, na z6oo jaar.'

WAT NAAsr

nBr zrrrBN

?

Stefan Coppens biedt het volledige pakket aan,
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'Het belangrijkste in ons cenrum is de zentraining
met alles wat daarbij kan helpen. Wekelijla zazen,
dharmales, daisan, hulp en uideg over koans,
shikantaza, soeEa's, maar vooral ook het beoefenen
van het Big Mind proces van Genpo Roshi. verdel
organiseren we zenweekenden, workshops en
lezingen.'Maar niet iedere leraar houdt persoonIijke interviews (daisan) ofzegt iets over koans.
Niet overal houden de buren van soetrazingen.
ook valt het rituele theedrinken op dat niet dleen
ZenPunt prakiseert, maar ook in Zutphen, Groningen en Enschede wordt gedaan. Dat kwamen
we landelijk voomamelijk bij Rinzai scholen tegen.
Dana Den Haag sluit iedere avond af met de

vier

geloften. Kanzeon Den trIaag met ilrie buigingen.
'Enschede' sluit de zazenperioden standaard af met

korte service: de hartsoetra, de bodhisatwa
geloften, de euen inggatha en btrgingen. Kanzeon
Den Ftuag drink koffie na de wijdagochtendzit Er
is 66n keer per maand een wouwengroep, err ook
een

een groep voor ouders. Kanzeon Rotterdam heeft

introductieklassen, doorgaande groepen, organiseert sesshins in november (bij zw in vught), en er
zijn studieklassen er gastsprekers. IGnzeon Hoom
organiseert drie keer per j aar een zenz.otdag. Op
dirxdagmorgen wordt er twee uur in stilte gelopen
in de omgeving.
WAT LEREN?
Dat verschilt. Pas op, wij zijn slechts begeleiders,
aldus een aantal respondenten- Allemaal wijzen
ze vooral op het grote belang van eenjuiste zit-
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houding, ademhaling en zazen En dat leerlingen
een echte leraar moeten gaan zoeken. Christiaan
}&uijff van Kanzeon Apeldoorn heeft geen leerlingen; hij wisselt met zijn groep van gedachten over
alles tussen de ijkpunten leegheid en eigen verantwoordelij kheid. Stefan Coppens: Ikwil mijn eigen
ewaringen delen, maar vooral doorgeven wat ik leer
van Genpo Roshi. Zijn leer maakt mij enthousiast

wil graag dat meer mensen dit ervaren.' Daan
de Bruijn zegt kernachtig: 'tn essentie leren wij:
aandachtvol metje leven omgaan, plezier hebben,
mededogen, compassie, wijsheid.' Irlne Bakker:
en ik

'Hoe de Dharma te (beleven temidden van alle
ups en downs van het Leven. Mededogen, wijs-

heid, de dingen zi enzoals ze zTjnen het ego wat
transparanter/flexibeler maken.' Hans Fischer wijst
op de ervaring van de absolute eenheid van alles
wat bestaat en het bdang van het ont'wikkelen van

'menselijke liefdevolle wiendelijkheid'. Toon Fugers
van Kanzeon Enschede 'Het terugkerend thema
in mijn zentoespraken is dat zen nooit in woorden
en begrippen te duiden valt en dat je er al helemad
niets van moet verwachten. Maar het is niettemin
ongeloofl ijke belangrij k om regelrnatig, gezamen-

hun eerste stapje s,Er is instant-uerlichting, maar er
is ook het langzame pad.' Michel Oltheten: 'Iedereen
komt hier met wat voor haar of hem relev'ant is.
Daar gaan we dan op in.' Zie voor de uitgangspunten yan Kanzeon Rotterdam het artikel van Gretha
Aerts elders in dit nu[lmer.

HoE zrrrEN rN LoPBN?
Zendo D m Bosch (Berlbum)

lijk

en met volle dige inzetin zazen te zitten. Ik heb
eigenlijk verder niet zo veel te vertelleu ofuit te
leggen, maar ik vind het geweldig om mijn zazen te
mogen deleu met de deelnemers aan onze groep.'
Kees van de Bunt:

Ik probeer mensen

te helpen

bij

Sourmige centra zitten met het gezicht rnar het
midden (IGes van de Bunt: We zitten niet met de
ruggen naar elkaar), sommige met het gezicht naar
de muur (Hans Fischer: Wij zitten met het gezicht
naar buiten of naar de muur; dit om zo min mogelijk
afgeleid te worden,) zenlunt en Kanzeon Apeldoorn
zitten afi,risselend met gezicht naar het midden en
naar de muur. De loopmeditatie gaat meestal op de
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grijp ik in, maar dat gebeurt zelden.'
Hoe strikt is dat niet-praten dan? Dat verschilt.

.'

:.,'

Kees van de Bunt: 'Er is dtijd herrie, rnaar soms
proberen we niet te praten Ik houd toespraken,
zonder crossfiing.'IrEne Bakker: 'We drinken thee
van tevoren, in de zendo in principe stil, maar niet

i.....

overdreven.' Stefan Coppens: '[n onze zendo wordt
niet gesproken, behalve tijdens een dharmales.
Er is gelegenheid tot daisan en soru doen we ook
groepsdaisan.'

:i-.

,

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

..

,

t-'..

LERARx,N EN LEERLINGEN
Veel van de respondenten beschouwenzichz*Jf
niet als leraar. Dus is el dan formeel ook geen leraarleerling verhouding. Als ze we1 (assistent-)leraar
zijn, verandert dat niet veel. Stefan Coppens: 'We
keruren een informele relatie leraar-leerling verhouding. Die is gedurende de formele tijd min of meer
hidrarchisch.'Kees van de Bunt: 'Vriendelijk, maar
superformeel !' Michel Oltheten: 'Er is dus geen
formele leraar. De relaties zijn informed en niet erg

.-

..':.i

,.t,

i: ',

'

I

r'''. -'

hidrarchisch.' Deelnemers die hun zentrainingwilIen intensiveren worden verwezen naar de senseis
ende roshi's.

-

PosrrrEs

.::
I.

''.

i
formele kanzeonmanier, inclusief clackers, mudra's
en buigen. Eerst is de kinhiu langzaam, dan snel.

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

rn nrrurtrN?

Sommige centra hebben taken verdeeld, al dan niet
gebaseerd op anciermiteit. Inuedings- ofvorderingsrituelen en rituele diensten bij geboorte,
huwelijk en dood zijn ongebruikdijk. Niet verwon-

PRATEN IN DE ZENDO?
Toon Fugers geefl ggn xardige indruk van de algemene gang van zaken. 'Zolang het formele programma nog niet begonnen is , mdg er gepraat worden.
Het liefst in de kleedruimte. In principe gaat men
bij ons alvast in zazen zitten, daarom is praten in
de zendo storend. Stipt om half acht is er een kort
welkomstwoord en wat mededelingen van huishouddijke aard. vervolgens gaat de gong voor de eerste
zazenperiode. Een zentoespraak van mij wordt wel
eens spontaan een groepsgesprek, omdat er wij
gereageerd kan worden. Heel inspirerend vaak, ook
voor mij. Als het uitloopt op een'discussie', dan

derlijk, want die zijn voorbehouden aan priesters,
Afhankelijk van het ritueel zijn er taken en functies. Iemand bewaak de tijd [iikido), iemand offert
wierook, iemand brengt de soetraboekjes rond
(dennan), enzovoorts. In Apeldoorn kan wie een
jaar zit, zich oefenen in dienstbaarheid als jikido. In
Enschede worden de taken aan het begin van ieder
zitseizoen verdeeld. In Den Bosch bestaat een 'denktanlC en Kanzeon Rotterdam ziet het verrichten van
taken voor de sangha als onderdeel van de uaining.
Bijvoorbeeld het bestuurslidmaatschap en het zetten van koffie en thee voor de bijeenkomsten.
WBRKEN AAN
PERSOONLIJKE ONTWIKKEf, ING?
Het is maar watj e daaronder verstaat. Daan de
Bruijn: 'Ik werk we1 aan de persoonlijke onrlrrikkeling van de leerling.' IrEne Bakker: Ja. Bewustwording. nig uind. Kijken naar jezelf enje patronen.
Verder geef ik regel-rnatig weekend workshops en
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retraites.'Is zentaining iets anders danwerken aan
je persoonlijke ontwikkeling? Stefan Coppens en
Michel Oltheten gaanbijvoorbeeld studieHassen
opzetten. Soms nemen ze vool een tijdje een bepaalde tekst als uitgangspunt voor de gesprekken.
IGes van de Bunt: 'Ik maak ze net zo gek als

SocrALE

it

ben.'

ectrr?

Dat valt meestal buiten de activiteiten en wordt
overgelaten aan de zenstudenten Maar, zegt Toon

centrum is de sociale actie.'Christiaan I(ruijff: 'tn

kan doen ofzegt. Ook heeft het iets te maketr met
het verschil in de aard van de zenbeoefening. Het is
beter onderscheid te maken in kwaliEcatie en dan
naar de aard te kijken. Ik ben absoluut niet wars
yan rengen en standen 6n Japanse rituelen, als ze

mijn begrip van

functioneel en behulpzaam zijn in het overdragen

Fugers: Is iedere week gezamenlijk zazen beoefenen
geen sociale actie genoeg?'Kees van de Bunt: 'Het
de Nederlandse

tad kan niet-doen

geen sociale actie zijn.'

CorrecrBr"r

trrr e.uurtru?

van de leer. Als het bedoeld is om de eigen positie
als leraar te legitimeren, verfoei ik ze. HiErarchie is
in Nederland nogal een vies woord, omdat we niet

Formeel of informeel zijn de meeste contacten binnen de eigen school. Uitzonderingen zij n meestal

graag ondergeschikt ofleerling willen zijn Vden
willen graeg leraar zijn, wordat ze zelfs maar echt

lokaal enpersoonsgebonden. Hans Fischer: 'De
groepsleden zijn verbonden met onder andere: De
Noorder Poort, Zen Centnrm Amslffilem, Maha
Karuna en ik zelf met Zen River.' Toon Fugers; 'Wij
hebben heel goede kontakten met de Maha lGnma
Zengroep in Hengelo. Afen toe mag ik daar als

leerling zijn geweest. Submission (een van de Five
Ranks ofTozan) is een essentiEle fase in de zenEaining. Vaak lastig en pijnlijk, omdat het betekent dat
we ons overleveren aan een leraar.' Michel Oltheten
sluit daarbij aan: 'Met hi€rarchie is niks mis. Als je
er tenminste niet meteen je hang-ups over meer- en
minderwaardigheid inprojecteert. Danis hierarchie
gewoonwat het is.'
Volgens Nico Tldeman (Zen Centrum Arnsterdam) Hoppen de conclusies redelijk, maar ook het
karaker nan de leraar en lerares is zeer bepalend
voor de aard en sfeer van het onderricht, niet alleen

gastdocent optreden. Wanneer wij zenkopstulken

hebbe[ ureten te strikken voor een spreekbeurt,
trekken we gezamenlijk op.'

CoNcLusrEs

2oo7

lokale centra zijn het over algemeen eens met
de conclusies uit zooT (zie het kader). ZenPunt
noemt de verschillen 'rekkelijlC/ precies', bngebonden / gestructueerd e. d. ontoereikend. Dynamisch
balanceren trrssen deze uitersten past volgens hem
De

meer bij mensen die een levende weg volgen
Ook Toon Fugers voelt zich zowel rekkelijk als
precies, zowel ongebonden als gestructureerd en zowel vernizuwer als traditioneel. Met al die zenstijlen
gaat het om hetzelfde. Het mooie van diversiteit is
dat eenieder kan kiezen wat het best bij hem ofhaar
past. Toetssteen is en blijft het praltiseren van zen,
en uiteindelijk het realiseren ervan. Hij wijst ook
op het gevaar vau talon-zen-. Zen is een dankbaar
o[derw€rl, om eindeloos over te praten.
Stefan Coppens betwijfelt of Nederlandse leraren

de school.

Tenkei Roshi (zen River) waardeert het dat verschillende stemmen van Zen in Nederland zich in
de Lotusvijver kurmen laten horen, maar vindt een
overzicht met conclusies van de redactie niet echt
toepasselijk. Hij ziet het blad vooral als een podium
voor het uitwisselen van persoonlijke indrulften.

CoNcLusrEs

2oo8

Zijn er nog wel conclusies mogelijk over Zen in
Nederland? En zo ja, welke? Wat wilden wij eigenlijk
met het project Zen in Nederland?
De tabel op bladzijden 16 eruT van het herfstwin-

uiteindelijk opleiden bp voet van gelijkheid' en

ternumner 2oo7 zaaide achterafgezien teveel verwarring, omdat Lokde centra en landelijke organisaties door elkaar stonden. Waarom stonden sonmige

ook dat zendednemers voornamelijk hoopopgeleide Nederlanders zijn. Niet iedereen is volledig
gekrualif.ceerd en dat beinvloedt wat men doet,

kanzeoncenra er niet in? Misschien spraken we in
zooT ook te luchtig over hi€rarchie en rituelen. De
conclusies waren echter niet alleen gebaseerd op
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losse uitspraten van onduidelijke leraren, maar ook
op andere informatie over Zen in Nederland zoals

gepresenteerd in het herfstvrinternrunmer en op de

website
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De

hoofdstromingen,

kelijken/preciezen e.d. zijn hier minder relevant, of
ze nu feitdijk bestaan ofniet. zoals Meindert van
den Heuvel in het herfstwintemumm er zooT zeit
'Er is een enorme diversiteit in de uiterlijke verschijningsvormen van Zen in Nederland, en het is
dlemaal zen.'
We kunnen het specffiek Nederlandse karakter
van de behandelde zen niet staven. Is praten en het
'naar binnert' zitten specifiek Nederlands? Dat is te

,. .]

',...

Lotuwijver.

ren in de tabel vertegenwoordigd.
De dit jaar onderwaagde centra bleken merendeels niet beducht om autoritair err streng te
zijn, noch wars van rangen, standen en (lapanse)
rituelen. De lokale centra kennen per definitie
geen hidrarchie. En wat is dat: het al dan niet strik
volgen van de traditie? De verschillen tussen rek-

:

;

n de

zoals gegeven in een boek van Dick Verstegen, wa-

'

-'

vaag.
Dat er minder eu meer gestructureerde zenscholen zijn, en dat de Kanzeon Sangha tot de gestructureerden behoort, is echter nogal duiddijk. ook
dat structuur samenhangt met de door ons geconstateerde glijdende schaal van huiskamerzen via
cursuszen en schoolzen naar tempelzen. En dat zenstudenten meestd tot de beter opgeleiden behoren
(gemiddeld t{Bo). of het klopt dat de hoofdstromingen van Zen in Nederland weinig onderling contact
hebben, en wat dat betekent, moet nader worden

uitgezocht.
Maar wat doen ze er eigenlijk toe, die conclusies?

Lotusvijver is geen sociologisch tijdschrift, maar
een blad waarin directe ervaringen van zenstudenten centraal staan. De rondwaag over Zen in Nederland kwam voort uit nieuwsgierigheid van lezers en
De

redactie naar de zenprakijk van 'andere' centra en
scholen dan Kanzeon. Wij hebben geprobeerd onze
nizuwsgierigheid te bewedigen om het 'zitperspectief' te verbreden. Het resultaat is informatie
waaraan zenstudenten hopelijk wat hebben. 'Een
soort consumentengids,' zeggen sommigenmet een
zuinig gezicht. Jazeker, ook voor zenstudenten kan
zoiets nuttig zijn. Hier volgt daarom nog een tabel,
nu alleen met de in deze bloemlezing besproken
cenua. Als je echt wat wilt weten, ga naar de websites, ofbeternog: ga er zitten!

IelleSadel
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TELEFooN

Dana Den Haag

MichelOlth*m GennoRoshi

Hoshi'

Den Haag

m-o1t@euronet.nl

o7o 3604305

Kanzeon Apeldoorn

Chistiddn tslruiiff C,enno Roshi

Apeldoorn

christiaan.kuijff@adapd,nl

o55 5+LP5r

Kanzeon Breda

Stefdncoppens GenpoRoshi

Hoshi

Bre&

Members.home.nl/cobe

ol3 6427oog

Kanzeon Den Bosch

StefanCoppens GenpoRoshi

Hoshi

Den Bosch

Members.home.n!cobe

o73 6+270c,9

Kanzeon Den Haag

k*

Hoshi

Den Haag

www.kanzeon.nl

ozo 3504601

Kanzeon Enschede

ToonFugers Nilo

Enschede

Browse.to/zen

o742434551

Hoorn

www.lopeninstilte.nl

ozzg

uan

deBunt Genpo Roshi
Sensei/

Genpo Roshi/

Tenkei Roshi
IGnzeon Hoorn

Dirk&emtstu

GenpoRoshi

IGnzeon Rotterdam

GrethdAerts

GenpoRoshi

Hoshi

Rotterdam

wwwzenrotterdarn.nl

otg 53rt6o6

Zen Centrum Amsterdarn

NicoTydmnn

Genpo Roshi

Sensei

Amsterdam

www.zenamsterdam.nl

o2o 62l8os6

ZeDPunt

Daan

Haarlem

www.zenpunt.nl

o23 5315534

Uit}uizen

www.zenriver.nl

0595 435039

Zutphen

Fischer.h@tiscali.rl

osts 546647

croningen

www.zenspirit.nl

o5o 3140069

dcBruijn, Niko Sensei/

z,lg's

JokeHuiberts, RientsRitskes
AmoReijers

TmkeiCoppms GenpoRoshi

ZenRiver

Roshi

Roshi,
Tarr1flry Gdbrgsch
Sensei

Zen fuver Groep Zutphen

HansEisclur

GenpoRoshi/
Tenlei Roshi

ZenSpirit

lrineBakher

GenpoRoshi

t Eenhoshi

is een dhtrma-houder en

assistent-lerou

Hoshi
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lung Fu Panda is d6 animatieftlm yan deze zomer,
Behalve dat het een kassucces is, kunnen jonge
kijkers er ook iets spiritueels van opsteken.

) :'

moet deze luie en dik*e leerling, die zich volvreet
als hij het niet meer ziet zitten, ooit de gevaarlijke
lcijger Tai Lung bevechten? Wat lan Shivu doen?
In de avondschemer, onder de oude perzikboom,
legt Po zijn twijfels voor aan meester Oogway. Die
zegt: 'Stoppen, niet stoppen. Noedels, geen noedels,
Je maak je teveel zorgen over wat geweest is en
wat komen gaat .' Yesterdtg ishistory , tomorrow is a
mgstery,but todag is a gift . That k whg it is called tlw
present. Daisan beinndigd.

.

Even later spreell ook Shivu met meester Oogway onder de perzikboom. De meester zegt tegen
hem:'Mijn oude vriend, de panda zal zijn bestemming nooit volbrengen, enjij die vanjou ook niet,

totdatje

Titelheld Po, een mollige reuzenpanda, droomt ervan Kung Fu strijder te worden. Hij woont enwerkt
in zijn vaders noedelbar. Wanneer Po vertelt over
een geweldige droom, begrijpt vader dat het de ultieme noedeldroom is. Zijn zoon zal hem opvolgen
als eigenaar van de noedelbar, zoals de generaties
lange traditie het wil. welkom in samsara I vader
heeft zich zijn leven lang tot noedels beperk, maar
draagt 66n geheim bij zich: de samenstelling van

illusie van controle los laat.'

Uiteindelij k komt
Shivu er bij toeval
achter wat Po

drijft:

zijn eewerslaving. Het
is de stok waarmee

hij

leerling in beweging krijgt. Shivu
deze

neemt Po mee naar de
geboorteplaats van

Kung Fu. Op deze plek

wordt

zijn soep.

de

de band

tus-

sen Po de leerling en

Intussen zal de beroemde oude Kung Fu meester,
schildpad Oogway, een Kung Fu strijder aanwijzen
als de Drakenbestrijder. Deze zal het dal moeten
redden van de ontsnapte vijand Tai Lung. vijfleerlingen zij n opgeleid tot het Kung Fu meesterschap.
Tij gerin, Aap, Kraanvogel, Adder en Bidsprinkhaan
zijn beroemd als de furieuze vijf. Po komt te laat
om te zien wie van hen zal worden uiwerkoren. Hij
probeert om alsnog de tempel binnen te dringen, en
door een misluke vuurwerktruc schiet hij zichzelf
in de arena. onmiddellijk is zijn 1ot beslecht: meester Oogway wijst hem aan als De Drakenbestrijder.
Er is 66n probleem: Po beheerst geen Kung Fu.
Po belandt daarmee op een pad, maar weet rriet
waarheen het leidt. Hij weet dat iedere hoop ijdel is.
Hoewel hij veel gelezen heeft over Kung Fu en alles
yyssl sygl flg hgilige strijdershal, is hij degene die
steeds de klappen

ont

bwestigd. Po vindt in
de training onvermoede kachten, en
leert te gelovenin
zicbzelf,
Hij ontvangt de perkamenten rol met het
geheim dat henr zijn bestemming zal bezorgen. Tot
zijn grote teleustelling blijk het perkament blanco
te zijn- Wanneer hij ten einde raad temgkeert bij
zijn vader, vertelt fie hem over het geheime ingredient van zijn soep: niets. Op dat moment begrijpt Po
het geheim vao de blanco perkamenten ro1. Daarin
ziet hij einddijk zichzelf weerspiegeld.
Po verslaat de vijand Tai Lr:ng en brengt de inwoners van het dal redding.

ngt.

fiuizuze vijf zijn natuurlijk stinkend jaloers,
en proberen zijn uitverkiezing te saboteren. Hun
meester Shivu ttek zich de haren uit het hoofd. Hoe
De

meester Shivu ritueel

Kung Fu Panda, zooS (92 min.)
Regie: Mark Osbome / ;ohn sevens oo
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Roshi,
Er zijn tegenn oordig allerlei verschillende leraren en ook allerlei verschillende leerlingen, allemaal met hun eigen motivaties en aspiraties
Hoe krijg ik duidel'rjkheid over mun eigen positie met betrekking tot mijn
leraar?

AntwootdtDeletaar-leerling relatie is een karmische corurectie die vele vormen
aan kan nemen. Hoe een en ander zich ontr,rrikkelt hangt dus inderdaad niet dleen
afvan de leraar, maar ook van de leerling; met andere woorden, het gaat erom
hoe beide Eartijen op elkaar inspelen en elkaars talenten gebruiken. De relatie is
rpaya, skilfullmeaas, een flulde situatie. Daarbij komt dat eer goede leraar niet
noodzekelijkerwijs goed is voor iedereen, en een minder goede leraar toch nog
goed kan zijn voor iemand. Het hangt afvan een veelheid aan factoren waarya.n
we sommige in de hend hebben en andere niet. Als leerling kun je je maar het
beste voorbereiden op een proces vol verrassingen
Meestal worden er drie niveaus onderscheiden. Op het eerste niveau is er simpelweg sprake van kennisoverdracht, het doorgerren van informatie aangaande
de dharma. Dat is op zich heel belangrijk, maar niet zo persoonlijk en daarom ook
redelijk tefig'. Op het tweede niveau ontwikkelt zich een spirituele wiendschap,
een persoonlijke connectie die zich voord richt op het delen en uitwisselen van
ervaringen. Als leerling reis je een tijdje mee met iemand die beter vertrouwd is
met de weg. Het is meer avontuurlijk en daarom ook riskanter omdat er een zekere mate van overgave bij nodig is. Het derde niveau behelst de directe overdracht
van de dharma, ofi,'rel mind to mind transmission. Deze relatie is anders dan
alle relaties waarmee we vertrouwd zijn Het is een categorie op zichzelferr kan
dleen vruchtbaar werken als de leraar een erkende vertegenwoordiger is van een
lineage, een offici€le opvolgingslijn, en als de leerling zich volledig open kan stellen. Het is de spannendste tocht die iemand kan maken en daarom ook de meest
riskante. Een van de problemen die zich kunnen voordoen is dat door gebrek aan
vergelijkingsmateriaal deze relatie verward wordt met relatievormen fie we aI
kermen, zoals liefdesrelaties, familieverbanden, r'riendschap ofprofessionele
hulpverlening. En dat kan verkeerde verwachtingen scheppen De leraar-leerling
relatie heeft op dit niveau iets parado:aals: aan de ene kant is het heel p.15s6nlijk
en kan het zich alleen ontwikkelen via direct menselijk contact, aan de andere
kant is het toch ook heel onpersoonlijk omdat het niet alleen gaat om de individuele erv-aring van de leraar ofde leerling maar om die van de hele opvolgingslijn. Als alles goed gaat stellen zowel leraar als leerling zich volledig beschikbaar
als voertuigen van de dharma. En door zich te verliezenwotden ze zichzelf, niet
het zelf dat ze kennen maar wat ze kunnen zijn van moment tot moment.
Alhoewel zentraining op dle drie niveaus kan plaa* vinden, afzonderlijk of
tegelijkertijd, is het voor de continuiteit van de traditie van het grootste belang
dat de mind to mind overdracht een levende realiteit b1ijft, en dat er trainingssituaties gecreEerd worden om &t mogelijk te maken. Het is de beste garantie
dat toekomstige generaties de rijkdom van de dharma kunnen b$ven ontvangen.
Heb je ook een vraag
die je aan Tenkei Roshi

wilt stellen? Dien hem
in bij de redactie!

redactie@lotusvijver.net

Iedereen kan hieraan deelnemen, op een nunier die eigen is aan de situatie waarin
hij of zij verkeert. Soms zie ik de dharrna als eenjob center, waar iedereen die

zich aanmeldt een taak krijgt. rtet uitzoeken welke taak voorj ou is weggdegd is
onderdeel van de training. En die is dus in hoge mate afhankelijk van de relatie
met je leraar.
TmkeiRoshi
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hladmdndger!
Ben

jij dat, of weet je iemand?

Bel of mail onsI

Er moet rond de Lotuwijver veel gebeuren' website vemieuwen, abonnees werven, nadenken over de rechtsvorm.
Kunnen we bij een stijgend aantal abonnees de continuiteit en het huidige niveau wel garanderen?
De huidige redactie zoek versterking in de vorm van een bladmanager.

@
ZEN

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

R,TVER

Zen River, Oldorpsterweg r, 99Br

H r-

Uithuizen r: 0595-435039

e:

zenriver@zenrivernl www.zenriver.nI
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MALA
'Hetheeft in veertig jaar uiet
de boer,

fie me eerr lift

CoMPAss rE
zo

hard geregend,' zei

had gegeven. Een liEtende

pelgrim, is dat niet enigszins comrpt? Ik moest wel.
De weg door het dal van de rivier de Vimont stond
blank, op sommige stukken wel met een halve meter
modderig water. Bruggen wareu ingestort, schapen verdronken en de kanten schreven over niets
anders.
Nood leert bidden, zo luidt het gezegde ook in
Franlaijk, waar ik op mijn pelgrimage al4oo kilometer van Padjs was gekomen. Maar bidden ging
niet meer, want mijn mala was iI kwijtgeraakt op de
dag van het buitenmatige plensen van hemelwater
op het groen van de Dordogne. Uitgegleden in een
beek, bijna gwallen en van schril de gebedsketting
Iosgelaten.
Eindeloos waren de ro8 kralen tussen miju vingers
gegaan, terwijl ik de Dharani van Jizo en de Mantra

van het Zuivere Land reciteerde. Met elke voetstap
die ik maake, sprak ik, luidop of in gedachte, een
lettergreep van de korte teksten uit. De aarde werd
makuglro en mijn voeten de drumstokken, Het
effect ervan was wonderbaarlijk en het betekende
een versterking van de loopsamadhi, Ik ben Niko
Tldeman Sensei nog dankbaar voor de waardevolle
tip een mala aan te schaffen. 'Je kunt ook een rozenkans nemen want die heeft 54 kalen,' voegde hij er
als goed katholiek aan toe.

roo millimeter water na zes uur slagregen. En il liep
door en door, want ik wilde het Tibetaanse Hooster
'Dhagpo IQryu Ling' in Le Moustier bereiken.
De wegen veranderden in rivieren. Vanaf de
heuvels stortten zich zand en grint. Mijn schoenen
werden badkuipjes. Van b eneden kroop het vocht
langzaam omhoog tot aan lauishoogte. Is het pij pestelen of pijpenstelen?

om zes uur kwam ik zijknat en hondsmoe aanbij
het klooster. Het was er druk vanwege een studieweekend met als thema'Compassie in het alledaagse bestaan'.
'Ceci c'est moi, le pClerin.'De monnik keek me
onbegrijpdijk aan. 'We zijn vol,' zei ze. Ik had mijn
bezoek met e-mails en telefoontjes aangekondigd,
maar blijkbaar was de organisatie niet zo betrouwbaar zoals ik dat gewend ben van de Nederlandse
zencentra. Ze gef me een lijst met telefoorurummers
van hotels, die zich dle op minstens vijf kilometer
van de tempel bevonden. Nog een uur door de regen
glibberen?
CE REM ONIEE L

rnmiddels luidde de bel voor een ceremonie in
de tempel. Warm en droog, dacht ik. ik zocht
eenplaatsje achterin enbrabbelde aandachtig de
gebeden mee. De zitmat absorbeerde inmiddels het
vocht uit mijn Heding. Onopvallend verwisselde ik
van mat, later nog eens.
Na de dienst stond ik besluiteloos bij de ingang
van de geurende tempel toen een monnikje mij aansprak Ze had gezien hoe onvriende$k mij de deur
was gewezen door de receptioniste, 'Kom mee naar
de eetzaal lkzang datje eten krijg,' fluisterde ze. Dat
liet ik me welgevallen.
Na het eten was er weer een dienst. De meditatie
bestond uit het 1o8o keer reciteren van 'Om Mani
Padme Hung', Na drie kwartier zat dat erop. Vroom
woeg ik aan een oudere morurik 'Ik ben van de Zen.
Ik hou van stil mediteren. Zou ik misschien nog
een half uurtje in de tempel mogen mediteren?' De
monnik leek zeer vereerd met mijn waag. 'Naturel-

lementl'zei hij met

wiendelijlfieid

een

glimlach vol liddevolle

op zijn serene gelaat.

Mijn rugzak had ik intussen al vlak bij de ingang
verborgen. Het werd stil rond de tempel. Ik sloop
ruar buiten, pakte mijn slaapzak, waarmee ik me
verschool achter de lessenaar op de plek van de hoge
lama's. Het paste precies. Het is niet zo dat ik die
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nacht lekker heb geslapen, maar ik lag droog en
of meer veilig.

min

aan de monnik, die hem daarover berispte, ben

VoLLE BurK
De volgende morgen vroeg

niet. Ik voelde me rct de monnik die in een koude
nacht het houten boeddhabeeld bij de gesloten
tempelpoort had verstook. Het antwoord dat hij gaf

wist ik mij v66r de

dieast ongemerlt aan te Heden. De eerst binnenlomende monniken vonden mij in de statige positie
vanz.azen.Die zenjongen weet van meditere& zulIen ze gedacht hebben
Na afloop van de ochtendceremonie laram ik de
receptioniste tegeu. 'Waar kom jij vandaan?' 'Ik heb
heerlijk in de tempel geslapen. Flartdijk bedankt.'
Ze keek boos enbeteuterd. Zoiets mag helemaal

even

ik

kwijt.

Ik wist nog een ontbijtje te versieren. Zo snel ds ik
kon verliet ik met een volle buil het grote complelc
Het was droog, maar alle wegen in het dd stonden
blank. De stoute pelgrim moest liften om vervolgens verder te gaan naar Plum Village, waar hij nog
meer avonturefl beleefde.
DirhBeemster
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Achter het dooruichtige monument De Delftse
Poort, vlak bij het station Hofplein, heeft de Zengroep Rottetdam Kanzeon onderdak gekegen bij de
Doopsgezinde Gemeente. De grote hoge ruimte toveren we twee keer per week om tot zendo. Een klein
reisaltaar, waar de Japanse gong, het Boeddha beeld,
wierook en kaarsen in passen, wordt neergezet. Na
het Hinken van de gong daalt er een stilte neer in de
zittende groep. Buiten raast het verkeer, ruisen de
bomen, zingen de vogels en hoorje mer$en praten.
De Rotterdamse sangha staat onder leiding van
Niko Tldeman Sensei en Gretha Aerts. Het is een
zelfstandig onderdeel van de Internationale Kanzeon Sangha, gevestigd in Salt Lake City, Utah, in de
traditie van Genpo Roshi. De sangha telt ongeveer 75
deelnemers,

PRoGRAMMA.
Uitgangspunt voor al het onderwijs in Zengroep
Rotterdam Kanzeon is de volgende telst:
Zen is een levenshouding: een manier om het leven te aanschouwen en vanuit die aanschouwing te handelen. Zazen is de
oefening te zitten in stilte en aandacht

Door zozen te beoefenen tonen we een bereidheid om'alles'

wat zich op dit moment voordoei aan le E\an en te onderzoeken. lntimiteit is een woord dat daain op zijn plaats is:
ontuankelyk worden

en

je

laten raken door de werkelijk-

heid. Hoe onvermogend we ons soms ook voelen. Dit vraagl

vertrouwen.
De oefening von het zitten is ontwikkeld binnen de
boeddhistische traditie. Boeddha vroeg zich gedurende zijn
leven af wot de betekenis von het leven is wafineer het naast

alle vreugdevolle kanten ook verdriet en lijden is en het leven

Gnorr rN BEHUrzrNc
In 1988 bood Nico lldeman een cursus 'Boeddhistisch Leerhuis' aan in het centrum Tara. Na verloop
van tijd kreeg hij assistentie van Grettn Aerts. Zij
viel tijdelijk voor hem in. Daama hebben Nico
en Gretha de groep(en) om de beurt begeleid. De
groep verhuisde naar de Waalse kerk, en na eenjaar

De dharmatessen zijn uiteraard gekteurd
door degenen die ze geeft.
naar centrum Castor en Pollur<, met zijn prachtige
zolder. Het programma werd uitgebreid met een

introductieklas door Gretha. Hierdoor groeide de
doorgaande groep snel en werd de ruimte te klein.
Om dit op te vangen kwamen er twee groeper op
dezelfde avond. Na Castor en Pollux belandden we,
via de ruimte van de Theosofen, in de mooie hoge
ruimte van de Doopsgezinde Gemeente. Omdat de
groep bleefgroeien is er nu ook een derde doorgaande groep, die door Gretha wordt begeleid. Een
eigen zendo heeft altijd wel op het verlanglijstje
gestaan, maar is geziel de hoge kosten en het niet
in Rotterdam wonen van de leraren tot nu toe lriet
gerealiseerd.
Twee

jaar terug kregen we het verzoek om in een

ruimte op Zuid, in hetJapans Cultureel Centrum
Shofukan, met een groep te starten. Dit leek een
mooie gelegenheid om Leo Huijg als oudere student
deze uitdaging te laten vervullen- Ook hier worden
introductielessen gegeven en is er een doorgaande
groep.

de dood in zich draagt. Zittend in medilatie ervoer

ht1

heid en verschikking,licht en duistemis. Door berde

schoon-

kanta van

het leven onder ogen te zien en te omarmen, realiseerde hij de
volledigheid van het bestaan.

INT Ro DUc TI E x LAs s EN
Hier ligt het accent op het leren va n zit-, en

loopmeditatie. Aandacht is er voor motieven om
te mediteren, wat meditatie kan betekenen in het
ilagelijlae leven, wat je wel en niet kan verwachten
van meditatie. Enkele specifreke punten van Zen en
Boeddhisme komen aan de orde, zoals het omgaan
met levensvragen, de rol van de leraar, koanstudie,
en de vier Bodhisatwageloften,

DooRGAANDE cRoxPEN
op drie avonden in de week komen de doorlopende
groepen bijeen. Er wordt meestal twee periodes
gezeten, afgewisseld met kinhin- Er is een dharmales en er

wordt

de

mogelijkheid tot daisan geboden.

bijeenkomsten op maandag worden afi,vissehnd
door Nico en Gretha verzorgd, op donderdag alleen
door Gretha. Leo komt op 'Zuid' op de vrijdagavond
De

bij een. De avond wordt afgesloten met de

vier

Bodhisattvageloften- Om de 5 i 6 weken is er 'alleeni
zitten, voorafgegaan door het soete zingen.
In het verre verleden was er geen enkel ritueel. Het
paste ook wel bij de Rotterdamse aard. Dfuect, vitaal
en zonder opsmuk, Het was dan ook een Heine

revolutie toen Gretha de vier Bodhisatwa geloften
invoerde, de wekdijkse herinnering aar wat we
in wezen zijn, bodhisattva's, We zitten niet alleen

:--:''....'.
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voor onszelf, rnaar voor het welzijn van ieder ander.
Naarmate de groep groeide en de sangha hechter
werd leek het Nico en Gretha toch goed de rituelen
van de traditie, waarin zij staan door te gever aan
de sanghaleden. Mensen worden getraind om de
diverse instrumenten, zoals de maguryo, de gongs
en de stem te leren gebruiken.
De thema's voor de dharmalessen zijn uiteraard
geHeurd door degenen die ze geeft. Ook al is de presentatie verschillend, waarover gesprokenwordt,
is hetzelfde. ontwaken, inzicht, Big Mind en Big
Heart, wijsheid en mededogeo, verbondenheid, het
mysterie van dit bestaan, je overgeven aan nietweten, vertrouwen en intimiteit, de koan verhalen,
wijsheids verhalen, krantenartikelen, woorden
zoals belangdoosheid, respect, geweldloosheid,
geven, de paramita's, alles kan aanleiding zijn voor
de les. In daisanwordt ingegaan op wagen die met
de beoefening te maken hebben, koanstudie, het
leren vertrouwen op het verloop van het eigen leven,
Er wordt een wending gegeven aan de wijze van
kijken naar de werkelijkheid, doorbreken van 'mijri
kijk op de werkdijkheid en'mijri lwen. Voor deelnemers, die hun trainin g willen intensiveren is er
de mogelijkheid voor Shoken, leerling worden van
Niko Sensei en het ontvangen van Jukai, de boeddhistische geloften.
Als onderdeel van de training wordt het verrichten van taken voor de sangha gezien. Dat kan in de
vorm van functioneren als bestuurslid, koffie en
thee zetten voor de bij eenkomsten, gastwouw/heer
zijn bij een introductieHas, het neerleggen van de

matten en kussens, verspreiden van folders,
Er zijn veel initiatieven van deelnemers, zoals het
uitbrengen van een Nizuwsbrief; in de zomervakantie bij iemand tluis zitten; zitteo bij meruen,
die niet naar de zendo lo:nnen komeE; een groep
die met elkaar een bepaald boekbestudeert; het
opnemen en uitbrengen van een CD, naar het boek
Het Dharma SpeI ven Maurice Knegtel; een ontrnoetingsplaats voor leden cre€ren op de website van de

zetqroep.
SEs sH

rN

Meestal is er in november een vierdaagse sesshin
speciaal voor de Rotterdamse groep in vught, bij

Zin, een mooi verbouwd DominicanenHooster, met
een prachtig park eromheen. De sesshin is in stilte,
veelmeditatie, dharmalessen, groepsdaisan, individuele daisan en soetra zingen. Ook hier zijn Nico
en Gretha beiden aanwezig en verzorgen ieder een

dharmales en de laatste dharmales doen ze samen.
Alle dharmalessen hebben hetzelfde thema.
STUDTEKLASSEN
Per jaar zijn er drie shrdieHassen. Hier komt een
varidteit van onderwerpen aan de orde. Er is een
enorme rijkdom aan teksten, denkers en leraren,
die ieder een eigen bijdrage en inspiratie kunnen
leveren aan het gaan van een spiritueel levenspad. Aan de hand van oude telsten van Boeddha,

Chinese enJapanse meesters, Christdijke mystici,

moderne leraren, filosofen of psychologeaworden
de studieHassen ingevuld. Emkde voorbeelden van
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studieHassen; Dao De Djing, De religieuze ervaring,
Dogen Zenji en de weldadige illusie van verlich-

ting, Johannes van het Kruis, het donker is me licht
genoeg, Op de bank of op het kussen; over boed-

dhisme enpsychotherapie, Hisamatsu Shiniichi
(Japan 1889-1980),

frakische spiritualiteit; zeninje

dagelijks leven.
GASTSPREKERS
Ieder jaar nodigen we 66n of meer gastsprekers uit.
Deze kunnen uit een andere trafitie komeu, zoals

Tjeu van de Berk, een voormalig katholieke priester
en theoloog, die het boekMystagogie geschreven
heeft. Of een speciaal onderwerp behandelen, zoals
Maarten Olthof, die (voet)tochten onderneemt en
ook voor groepen organiseert in dat deel van India,
waar de Boeddhistische Plaatsen zich berdnden
en Martin van der Meulen, trainer in Geweldloze
Communicatie. De actrice Julika Marijn heeft een
voorstelling In duizend zoete armen gegeven,

samengestdd uit fragmenten uit de dagboeken van
Etty Hillesum.

TIENDE PLAATJE vAN DE Os
Rotterdammer is praktisch ingesteld. Misschien
is het tiende plaatje van de Os wel het meest qpeDe

rende voor de Rotterdamse sangha.
Zen is nieu ontsnappen uit deze wereld en op een
witte wolk gaan zitten. Zen is juist midden in het eigen leven gaan staan en wiendschap sluiten met wie
we zijn, met de situatie zoals deze is, met het leven.
We kunneu ontspannen en van daaruit antwoord
geven op iedere situatie vanuit plezier en wzugde.
Vreugde die we om ons heen kururen uitstralen.
Zoals Hotei, de figuur van het tiende plaatje van de
Os, de Chinese geluksgod, de goedmoedige dikzak
met zijn rugzak vol cadeautjes. We kenaen hem van
fut Chinese restaurant, waar zijn beeld vaak voor
het raam staat. Waar Hotei verschijnt, brengt hij/zij
geluk. Ofzoals het gedicht bij het plaatje over hem

verwoordt;
Met ontblote borst en blootsvlets

glat hij naar de markL

Ztln gezicht besmeurd met stof en ztln hoofd bedekt met

a,

Maar een machtige glimloch spreidt zich van wang tot wang
zonder de inspanning om wonderen te verichten
Begint elke dode boom. die hij aanraakt, te bloeien.

Gretha Aerts
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Donald Ducks neefes Kwik, Kurek en Kwakzijn
Jonge Woudlopers. Hun grootste schat is het
Jonge Woudlopershandboelc Daarin staat bUna
alles wat ze nodig hebben. De bodhicharyvatara
(The way of the Bodhisattva) is h6t handboek voor
boeddhistische Jonge Woudlopers, oft ewel
bodhisattva's. De auteur van de bodhicharyvatara is de legendarische achtste eeuwse lndiase
koningszoon en monnik Shantideva. Pema
Ch6driin voorzag het van hedendaags, leesbaar
commentaar. Het resultaat is haar boek lVo tirae
to lose.

ZEN
Geheel volgeru de boeddhistische traditie noemt
Shantideva ons lichaam een hulpmiddel (necessary tool) om te ontwaken. Maar de manier waarop
de weg. Met zieke

wij het vertoetelen staat dat in

ouderdom komt onafi,r,endbaar het verval en na
de dood blijft er niets meer over rl ons lichaam.
Dus is het beter om het te gebruiken waarvoor het
is bedoeld, als gereedschap van bodhisattva's. 'If
I do not give away my happiness for othef s pain,
enlightenment will never be attairud, and even in
samsara, joywillfly from me,'schrijft Shantideva in
en

zijnhandboek.
Hoofdsnrk acht van Shantideva's boek gaat over
'ilC (self) en de ander' (other). roeddhisten zijn
praktische mensen. Daarom blijven ze niet steken in
gefilosofeer, maar steken de armen uit de mouwen.
Shantideva heeft dat goed begrepen.

Grvllrcrxrsr,Bvrn
De

mythe van het unieke 'ilC, gescheiden van de an-

deren, is sterk.

Blijkbau zijnwe

er zo aan gehecht,

Als alles Leeg is, geldt dat ook voor lijden. Waarom
dan nog mededogend zijn en levende willen wezens
bevrijden? In absolute zin is lijden een illusie, maar
in de werke$ kheid van dit leven is lijden een realiteit, aldus Pema Chddriin resoluut. 'The cause of
our discontent, insists Shantideva, is our mistaken

feeling of seperateness...The duality ofsubject a nd
object, self and other, is an illusion imputed by the

uit

dat we ervoor kiezen om te leven als gevangenen

mind.'

'We live in a self-centered prison called "me". This

Boeddha. Om de woorden van een wijze voor-zitter
te parafraseren: 'Voor hen die blijven volharden in
hun neurotische ik-gerichtheid (neurotic self-absorption) is er zen.'

misconception causes pain for everyone,' schrijft
Pema Chddrdn. Dit is niet bedoeld om een schuldgevoel aan te praten, rnaar om eraan te werken. Iedere
dag is er €6n en het is de insparuring die telt. De
Dharma richt zich direct op het ondermijnen van de
mJrthe. Doel: de mensheid verlossen van het lijden.

Lijden ontstaat wanneer mensen het leven niet
aanvaarden zoals het is. Life sucks, maar mensen
houden daar niet van en verkiezen het gevangenisleven-

Alleen al door ons te verplaatsen in het verdriet en
geluk van een ander, doet ons beseffen dat we ons
gelijken zijn, stelt Shantideva. Dit doorbreek ons
ik-gerichte denken en handelen en is het begin van
ontwaken. Als wij elkaars gelijken zijn in vreugde en
verdriet, roept dat als vanzelf mededogen op. Mededogen voor de ander 6n voor onszelf, want het 6en
is ondenkbaar zonder het ander, Soms is onze eigen
pijn d niet te drageni waarom zouden wij ons dan
verplaatsen in dat van een ander? Shantideva antwoordu '...can the sting of pity be compared with all
that other beings have to suffer?'Het ongemak dat
mededogen soms meebrengt, weegt niet op tegen
de

mogelijkheid het leed van velen te verlichten

!

Er is een weg

dat lij den en die weg wees

Chddr6n, No Time to lose, Boston & London,
Shambhala, zooT
Shanadeva, The Way of the Bodhisauna, Rerdsed
translation and new preface by tlre Padmakara
Translation Group, Shambhala, Boston & London,
Pema

zoo6

Kees

Moetbeek
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Vijfjaar geleden ging

de Tiltenberg dicht, het complex in de bollenstreek waar Zen in Nederland zich
lange tijd heeft geconcentreerd, In Haarlem voelde
men dat gemis heel sterk. Een drietal voortrekkers

uit verschillende scholen ging zoeken naar een
altematief. Dat werd - een eerder bedachte naam zie
je in de titel - uiteindelijk zenpunt.

Dr prorc
Daan de Bruijn, Joke Huiberts eu Amo Reijers
ontvangefl me op een heldere augustusavond in

hun

prachtige herenhuis aan de Nieuwe Gracht. Nou
ja, zegt Daan, we huren een paar ruimtes beneden.
Mooi blijft het: 4 minuten lopen van het station, aan
een brede stadsgracht, het pand goed herkenbaar
aan het 1ogo. Biruren strakke witte muren met hier
en daar rood of grijs gelakt houtwerk. Een gang, een
kapstok, twee toiletten, een keuken om thee te zetten, een schoenenrek, een kamer voor persoonlijk

onderhoud en natuurlijk de zendo. Ruim, met dilke
zwarte kussens op een glanzende lichtbminen vloer,
en een eenvoudig rood altaarmeubel.
Daan volgde de opleiding tot zenleraar bij Rients
Ritskes en studeert bij Nico Tldeman Sensei, Joke
praktiseert zen en leeft met Nico, en Amo begon
met zen onder leiding van Mimi Mar6chal (inderdaad, van de Tiltenberg). Evelien ftuiskens, afi,rrezig,
leidt samen met Daan een mindfirlness groep. Vermeld moet nog worden, dat Joke medeoprichtster
Adine Mansholt is komen vervangen toen die naar
het centrum van Baker Roshi in Duitsland ging.

IN vERscI{ EI DENTIEID
Zenftmt bestaat nu drie jaar. Hier zie jeZennt
EENITE ID

Nederland in het klein, Hoe leiden voortrekkers van
verschillende richtingen een zencentn:m? Collectief leiderschap, het woord valt meteen. Ze hebben
alle drie hun eigen groepen en stijlen. Er is niets mis
mee als groepsleden merken dat er Heine verschil-

len zijn fussen de groepen. (Integendeel, het doorbreelt eventuele vaste opvattingen en handelingen)
Maar wat als je elkaars groepen moet overnemen, of
groepsleden komen op een andere avond? Dan ga je
toch denken over afspraken rond het zingen van de
hartsoetra, het buigen bij binnenkomst, de melheid
van de kinhin of het zitten met het gezicht naar de
muur. Maar welke afspraken? De hartsoefa wordt
in de ene groep wel in de andere niet gereciteerd. Er
is een theeceremonie, het buigen wordt eenvoudig
gehouden, de snelheid van de kinhin blijft afhankelijk van de begeleider en er wordt afi,rrisselend naar
de muur of 'naar binnert' gezeten . Joke zegt datze
nooit buiten haar boekj e zal gaan, bijvoorbeeld als
het gaat om het gebruiken van het woord dokusan,
het persoonlijk onderhoud dat binnen Kanzeon
voorbehouden is aan een roshi. Overigens laat zij
zich gewillig inwijden in de mores van een groep die
ze

ovemeemt.

ZenPunt integreert op een soepele en dynamische
manier, met respect voor de uiteenlopende roots,
karakters, hang ups, denkwijzen, behoeften van
cursisten er de geest van zen. Arno ziet de verschillen tussen de groepen Heiner worden: 'We zoeken
Iangzaam, met vertrouwen in elkaar,' Pragmatisch.
Ddan

OneMind.
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Daan verpersoonlijlit de integratie bij

ZenPut,

zeggen de anderen. (Zie ook zij n leraren.

)

uij vindt

rituelen mooi, maar waakt ook voor a1 te grote gehechtheid aan een vorm. 'Doe het eens anders, wissel die kinhin af. en zie wat er met je gebeutlWord
wakker !' Hier zie ik een vleugje Rinzai, waar Joke
spreekt over [efde voor rituelen (soto). En Arno?
Hij leerde bij Mimi het Japanse karakter van zen relativeren. Hij heeft een therapeutische achtergrond,
maar wil niet dat ZenPunt de kant van de individu-

Programma najaar zoo8

ele wellness opgaat. 'zen doe je toch voor het geheel,

Een

niet alleen voor jezelf ?' De mindfirlness groep is een
mooie tussenweg voor groepsleden die hoofdzakelijk ontspanning en gezondheid zoeken. 'We gwen
cursussen en doorgaande groepen ZenPunt is een
soort voorportaal; hier kunnen mensen werken aan
hun persoonlijke ontwikkeling en proeven \ran een
zenprakijk die ze elders kunnen intensiveren.'

met mrnimale bege{eiding

M rN DFU LN

Ess BAsED STRESS

oucrtott

lNTRoDUCTrEcuRsus ZEN
o.l.v. Joke Huibefis

DooRLoPEN DE c RoEP
o.l.v. loke Huiberts

goed begin, doorlopende bijeenkomsten

INTRoDUc

ECURSUS zEN

o.l.u.Doan de Bruijn
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DE

cRoEP

o.l.u. Daan de Bruijn

DE soETRA,s VAN YE SU,
door Amo Reilen
Zie verderwww.zenpunt.nI

lelleSeidel
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o.l.v. Evelien Huiskens en Daan de Bruiin
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Laatst zet ik te mediteren, in zazen om precies te
zijn. Samen met een vriendin, Hilda, was ik naar
Zen River in Uithuizen gefietst, Dat zat zo, we maakten een rondje Noord-Nederland en bij het plannen
van de route liet ik vallen dat dit zencentrum ook
gasten outvangt. Je kunt er eenvoudig overruchten.
Tot mijn verrassing vond Hilda dit een aantrekkelijk
idee, en by the way, ze wilde sowieso graag een keertje mee om te ervaren wat zenmeditatie met je doet.

matten en zij geeft geen kinp: met exemplarisch
gemak en volharding zit zij ruast mij. Buiten horen
we de Groningse vogels tjirpen. De idylle wordt door
niets verstoord behdve door mijn langzaam afnemende zorgen over de aanloop tot dit bezoek, Hoe
anders heb ik mijn eerste stappen in de zentaining
ervarenl Ik herinner me een week lang pijn, tranen
en een opgelaten gevoel omdat ik mezelf niet in de
handhad.
Dan komt het moment dat tot me doordringt dat
e

en

oiatilin naast

mfr

zit. Ean wiendin bovendien

die d sinds 1988 in dezelfde omgevingen leeft als

ik

Samen in een studentenbestuur, samen hardlopen
langs de Schie, samen aan het werk op de TU Delft,

samen klussen in onze huizen. Bij rrijn afstudeerborrel speelde zij tnij' in een sketch. Het ging over
een zeilboot, waarin ik dan bij iedere manoeuwe
ongedurig uitroep: 'Oh, wow, dat gaat lel*er, mag ik
aan het roer?' De bemanning weet dat in de sketch
dan steeds nog nit te voorkomen.
E en

uimilin it

nddst tnrij. Viendschtp

afiite nemm? Daar op

be

staat. Ho e dit

mat, in de zendo in OostGroningen, is er geen ontkomen aan. Ze is met mij

Zo gezegd., zo gedaan en daar zitten wij in zazen in
de goep. Bij aankomst had de leraar, Tenkei Roshi,
mij nog gewaagd of ik Hilda al iets verteld had
ter introductie n zenmeditatie. Dat was niet het
geval; sinds ons vertrek uit Rotterdam had ik het onderwerp slechts 66n keer voorzichtig aangesneden
en van Hilda begrepen dat zij graag wilde kennismaken zonder al te veel woorden vooraf. Daar zat ik
nu mee. , . Want wat als zij het geheel van buigingen,
rituelen, zwarte gewaden, een zenmeester in zijn
gewone doen en de omgangwormen in het Hooster
als onprettig, ofzelfs bedreigend zou erv-aren? Had
ik haar toch beter moeten voorbereiden? En hoe zou
het gaan als zij inderdaad zou schrikken, en zenmefitatie dan zou afdoen als iets naars ? Zou ze me
dan uiet vreemd gaan vinden omdat ik mij hiermee
bezighoud? Deze gedachten blijven in me hangen
terwijl ik daar zo zit, in het halfdonker van de zendo,
de fietslcamp nog in de benen van de eindsprint die
we hebben getrokken om bijtij ds aan te komen voor
het eten.

de

het hele eind erheen gefietst en hedt mij door so km
tegenwind heen geplaat. Zonder enige vorm van zekerheid over wat ons daar te wachten stond heeft ze
zich in het avontuur gestort. In de lunchpauze met
uitzicht op de Waddenzee vertelde ze dat zij naar
lcachtige middelen zoek om in moeilijke momenten het leven aan te kunnen. Ontroering.

ChristeI doet dit,
dus het zal welgoed zitten
Die avond wagen monniken belangstellend of het
zitten haar goed is bevallen, en of zij ook aan de
volgende ochtendsessie zal meedoen- Het zitten is
prima bevallen, geen probleem eigenlijk. Hoe laat
begint de ochtendsessie? t.z5 uur in de zendo, koffie vanaf5.oo uur.' 'Dat is voor een volgende keer I'
geeft ze te kennen, en pogingen van de monniken
om haar te verleiden haar stelligheid op dit punt te
verzachten mogen niet baten. Hilda slaapt heerlijk
uit en ik zit de volgende ochtend naast een lege plek.
De zendo is verder vol en haar aanwezigheid is zo

Daar zitten Hilda en ik dan naast elkaar op onze

mogelijk nog beter voelbaar dan de vorige avond.
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Mijn lichaam zit op de mat. Mijn aandacht is bij
de groep en bij de lege plek, en bij mijn lichaam. Ik
kijk door mijn ogen en ben erbij. Alles sluit mooi op

waag haar hoe zij het bezoek aan Zen Nver heeft ervaren. 'Fijn,' is haar antwoord, ?naar de rituelen en
de buigingen zijn me te gortig.' Ook nu zie ik geen

elkaar aan' het [chaam van mij , de lege plek die het
zou achterlaten als het er nietwas, mijnverlangen
hier te zijn, de groep en haar onderlinge verbondenheid, en haar bereidheid mij daarvan deel te laten
uitmaken. Zou dit de ervaring zijn van wat in zenliteratuur closing the gap wordt genoemd?

directe aanleiding om mi6r toelichting te geven op
de achtergrond ofbetekenis van hetgeen we hebben
meegemaakt.'Hoe was het ten opzichte van wat je
j e ervan had voorgesteld voordat we gingen?' Met
een glimlach: 'Het bezoek was eigenlijk nog te kort'

Op de fiets terug naar Groningen waagt Hilda mij
het zitten mij goed gedaan heeft. Dit bevestig ik

of

en

Ik begon er pas net een beetj

e

in te komen. En wat

die verwachting voorafbetreft: de website gafveel
informatie, en ik dacht: chistel doet dit, dushet

ul

wel goed

zitten.'
Christel Somerc
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Soms heb je dat. Je hebt schrijvers uit de urereldliteratuur die op een treffende wijze vertellen over de Weg. Er is de neurotische George
Bataille, die bevrijding vindt in een poel des
verderfs. En een profetische Franz Kafka, die
aarzelend voor een zelfgeschapen poort staat.
Naast hen schitteren de levenslustige hier-ennu Hongaar Gy6rgy Konr6d, de geheimzinnige
Japanner Haruki Murakami en de ltaliaan Dino
Buzzati. Zijn boek De uoestfln van de Tattaren nakte

mij diep.

VoLHARDEN
Methet besluit te gaan mediteren, vertrek ik in
zekere zin ook uit het oude leven. Niet langer zo, het
roer moet om. Ik wil de poordoze poort passeren.
Natuurlijk is er altij d de mogelijkheid om terug
te keren naar het oude bestaan. Maar de mens die
in de ban komt van het mediteren, kan niet meer

temg. Zitten! Onvermijdelijk openbaart zich dan
het wachten op dat wat de leringen mij beloven, en
waarin Shakyamuni mij voorging: verlichting. Ik
ga de strijd aan met de oorzaken van het lijden- Ik
verwacht blijheid, wijheid van begeerte en boosheid, ik vecht voor wede en onthechting. Daartoe
zit ik urenlang, dagen lang, jarenlang, eeuwenlang.
Warureer zal het komen? Welke belofte voel ik diep
van binnen? Ik volhard. Eerst ongeduldig, Iater
steeds geduldiger,

WecnrpN
Het boek is een klassieker uit de Italiaanse literatuur en het hoogtepunt van zijn omvangrijk oeuvre.
Buzzati schreef de roman in 1939. We komen niets te
weten over de tijd waarin het verhaal zich afspeelt,
noch over de plaats, Er is enkel luitenant Drogo die
vertrek naar Vesting Bastiani op de uiterste grens
van het rijk, net v66r de grote woestijn van de Tartaren. De dreiging van een grensoorlog is misschien
verdwenen, toch dromen velen in de vesting van een
heldhaftige strijd met de vijand. De gedachte heeft
menigeen in haar macht, en lrijgt ook Drogo te pakken. Als jonge nran komt hij er aan, wetende dat hij
nog eeu heel lerren voor zich heeft. Maar de tijd gaat
voorbij, en er is niets anderE te doen dan wachten.
Een betrekkelijk eenvoudig verhaal, maar zonder
al te veel omhaal laat Buzzati de sfeer almaar benauwender worden. 'Op een bepaald moment valt
achter onze rug een zwaar hekwerk dicht, bliksemsnd wordt het vergrendeld en je hebt geen tijd
meer om nog verder te gaan.'Het besefgroeit dat de
verwachtingen niet zullen worden ingelost. Maar is
het werkelijk zo? Want wat zien we daar in de verte?

'De ene dag was gelijk aan de andere, en dat tot
in het oneindige, als een soldaat die een vaste pas
houdt. En tochjoeg de tijd voort, zonder zich om
de merxen te bekommereu trok hij over de wereld,
beschadigend al wat mooi was; en niernand die er
aan wist te ontkomen, zelfs de pasgeboren kinderen
niet, die nog geen naam hebben,' aldus Buzotti. Er
lijkt niets anders te doen dan wachten, ondanls de
waarschuwingen en adviezen van de leraren. Niet
wachten, niets verwachten, geen doelen nastreven,
niet zoeken, er is alleen maar dit. De neiging te
verwachten is met gloeiendheet staal in mijn brein
geschroeid. Mijn oude en geconditioneerde geest
kan niet anders dan wachten en aan op de toekomst
den&en. Intelligente zellbewuste wezens hebben
immers besefvan hun komende sterven. Dat besef
heeft ons het wachten geleerd. Sterfop je kussen,
is de schrikaanjagende boodschap van de zenmeesters. Dao is er geen enkde reden om langer te wachten. Maar hoe doe je dat? Gewoon maar afi,rrachten?
Zazen: een gebed zonder einde.

ZENM EESTE R
Buzzati's boek behandelt deze thematiek indringend. Op meesterlijke wijze voert deze mediterrane
kalkiaan de lezer mee in puur wachten. Voor een
mediterend mens is er herkenning. Het mededogen
voor de beHagenswaardige Drogo groeit. En zoals
bij alle grote literatuur ga j e vereenzelvigen met de
protagonist. Jij wordt de dappere Drogo,
Als het boek bleefsteken bij alleen-maar-wachten, zou het teleurstdlend zijn. Tot aan de laatste
regels van het meestentrerk wordt er gewacht. En
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Als je eenboeddha ztet: schiet!
Heb jij een Boeddha gespot? Maak een digitale foto (desnoods met je telefoon?) en mail hem naar de redactie van de Lotusvijver.

Schri.jfje er ook een pakkend tekstje bij over waar je hem trof en wat je opviel?

Deze boeddha zag ik inhet Sogen;i klooster in Japan, waar we vorig jaar tijdens een reis metJef Boeckmans
dagen hebben doorgebracht. Onderded van het dagritme was het reciteren van een aantal soetrat, 's

vijf

morgens en's avonds in het halletj e van het klooster. En daar stond deze boeddha. ik vond hem meteen
prachtig. Andets dan de meeste boeddha's was deze menselijk: niet de perfecte verhoudingen die je normaal
ziet, niet de handen in de perfecte mudra, maar gewoon, zoals hij er zit. In zwartlwit komen de kleuren
helaas niet over, maar hij heeft ook grappige blosjes op z'n wangen en een prachtig blauw gewaad, Deze boeddha maake me

wolijk.
Hanngudn deWeerdt $S

