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vaak
originele manier vertolken. Coheris
beeldmateriaal uit zijn persoonlij ke
archief. Met veel warmte vertelt hij
over zijn leermeester Sasaki Joshu
Roshi en zijn verblijf in Mount Bddy
Zen Cenfte. De documentaire was
beslist de moeite waard om voor op
te blijven.

MEDITEREN Is IN
Kranten besteden veel aendacht
aan mediterende Nederlanders. De
vorige samseravaria besteedde er
aandacht aan, en het gaat maar door.
Neem Platform A, het blad van de
AbvalGbo ENV, feb flreti2oo$ Meditercnop de werkoloer? Je hoofdleegmahen, door EvaPrins, Steeds meer
medewerkers van welzijnsor ganisa ties en universiteiten mediteren, ook
in werkverb and. Vier praktisanten
komen aan het woord.
Neem NRC Handelsblad, de

wetenschapsbijlage van 2r maart:
Kracht uit niks, door Niki Korteweg. Mediteren bezorgt een mens
flexibele, aandachtige hersenen.
Hersenonderzoekers zier wat er bij
mediteren gebeurt, maar begrijpen
het nog niet. De Nijmeegse hoogleraar Speckens heeg eindjanuari een
beurs van een overheidsinstelling
om samen met de universiteiten
van Leiden en de VU Amsterdam
onderzoek te doen naar de effecten
van mindfirlness based cognitive

therapy in vergelij king met een behandeling met antidepressiva.

xnc Weekblad van r8 april,

Adem in, adem uit, van Renate van
der Zee. Marugers mediteren, - al
dan niet met hr:n secretaresses -, wetenschappers en hun studenten doen
het, psychologen en hun clienten. In
r98r was mediteren niet iets datje op
je CV moet zetten. Nu staat hetjlist
heel goed. Het verhoogt welzijn en

werklust.

MrNDruLNEss Posr-HBo
NIEUW
ffut Centrum voor Social Work van
de Hogeschool Utrecht biedt met
ingang van september

u

oo9 de eerste

post-hbo opleiding iu Nederland
aan voor professionals met minimad twee jaar werkervaring in
hulpverlening, gezondheidszorg
en onderwijs. Duur: anderhalfj aar.
Het studieprogramma bestaat
onder meer uit mefitatiepraktijk
(o.a. stiltedagen en een vijfdaagse
retraite) en boeddhistische context
meditatietechnieken.

www.csw.hu.nl
HERTSTNUMMER
Het herfstnummer gaat over zen en
muziek Leonard Cohen is lang niet
de enige musicus die iets met zen
heeft. Heb je eenbij&age? Graag !
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Zomemummers van de Lotuwijver zijn meestal zeer a6,r.isselend, omdat een
thema ontbreekt. Dat is ook nu het gevd.
Misschien is dit het nummer van de verslagen' van een symposium in Nijmegen, van een retraite in het Zwarte Woud, van een bezoek aan een gaarkeuken
in Parijs, van een leven in Franlrijk, van een wouwenbij eenkomst in Den Haag
en van een bezoek aan Zuid-Korea. De verslagen gaan uiteraard allemaal over
zen, soms specffiek over verlichting.

Dit is zeker ook een nummer van de vaste rubrieken: Zerzonderzen komt
zelfs tweemaal, terug, de filmrubriek, Lezen, en niet te vetgeten Daar zit ik
mee. wij zijn blij datJiun roshi (van de Noorderpoort) deze keer inging op een
waag.
Veel leesplezier toegewenst, en
de

willenjullie nog

even aandachtig stilstaan

bij

Lotusvijveradvertentie op bladzijde r9?
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Stap voor stap vordert de tuin.
Stap voor stap vorder ik.
lk vorder

in niet meer vorderen.

(Hendrik Beelen)
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Het uras absoluut geen abrupt besluit om mijn
gezin achter te laten. een vaste baan op te
zeggen en tien veken in stilte en afzondering
te gaan leven.lk had er Iang over nagedacht
en veel over gesproken.

oefening.

niet de verwachte
complimenten. Het was beter me meer te richten op
'innerlijk zwijgen', bijvoorbeeld door het I'ermijden
van oogcontact met anderen in de gemeenschap-

Gelukkig was er ook compensatie' lange wandelingen door overweldigende natuur, eindeloze
herfstzon en ... stilte. In alle verschijningwormen:
van afivezigheid van geluid tot stilte vlak voor dat
het herfstonweer losbarst. En duizend verschillende
stiltes daartussen.
Ook stiltes die je duidelijk maken wat er in je leeft.
Angst, eenzaanrheid, fantasie€n, verdriet en verveling. Het wisselt elkaar in hoog tempo af. tijdens
het mediteren voel ik hoe het zich in mijn lichaam
heeft vastgezet. Ik, met dertien jaar mediade-ervering, heb pijn en moeite om de drie ronden achter
elkaar te zitten. Ik word afgeleid door de zes leden
van de'Hausgemeinschaft' waarmee ik mediteer.
Hun geluiden en manieren irriteren me.
Ik praat erover met Lore en soms ook even met de
andere leden van de goep. Ja, dat zijn illusies, soms

pelijkeruimte.

positief, soms negatie( maar het blijven illusies.' En

TwrJr

Er,

Toch sloeg op de tweede ochtend van mijn verblijf
op 'Der Sonnenhof' de twijfel al toe. In een formeel
gesprek rruakte ik een grapje. En Lore, de zenmeester, zei ogenblikkelijk heel ernstig: 'So leicht ist es

nicht.'
Na een week werd de twijfel sterker. Trots op mijn
eerste week zwijgen, mediteren en werken vroeg ik
een gesprek met Lore aan. Ik laeeg

Het werd steeds duidelijker wat 'leven zonder

afleiding'betekende: geen intemet, telefoon, televisie, boeken, gespekken (behalve noodzakelijk),
alcohol, roken, elke dag vegetarisch eten (en nooit
iets tussendoor). Leven in een vast ritrne waarin
mediteren en (eenvoudig) werk de maat bepaalden.
Ik miste de troost van de afleiding: bladeren in de
kant, tv, muziek en lezenvoor het slapen gaan.

OvrnwrcrNn

ALLEEN

Dat ik het volhield was geen prestatie. Ego is geen
prestatie. Het gaat om naakte waarheid. Je leven
onder ogen zien zods het is. Zonderftanje. Datis de

ds Lore denlt dat ik haar Duits onvoldoende snap,
rcgtzet'Life is ajoke.' Now is themommt.'
Jij hebt makkelijk prateu,' gaat door mij heen- Ik
heb er nogd wat voor opzij moeten zetten orn hier
te zo lang te kunnen zijn. En het resultaat vdt rre
domweg tegen. Ja, ik snap dat verlichting meteen
een flinke stap zou zijn. Maar een diepe eenheidservarirlgzort op zijn minst wat houvast geven. Nu voel
ik me overwegend alleen Maar hoe zeg ik zoiets in
het Duits?
STAP

vooR srAP VoRDEREN

Die week word ik uitgenodigd voor thee met cho-
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coladekoekjes. Ik kan me niet bedwingen en eet er
vijf. Waardoor ik wel heel nadrukkelijk illustreer dat
begeerte de oorzaak van het lijden is. Er is nagedacht. Ikbennu een maand Hausgast, en er wordt
voorgesteld dat ik ander werk ga doen. Een helling
ontginnen en de aangrenzende moestuin beter in
cultuur te brengen. Het is wat ik wil, zonder dat ik
weet waarom.

buiten. Uit de gitzwarte hemel puilen duizenden
lichtgevende lnoppen. Wat daar is, is in mij. En als
ik ze sterren noem, is dat voorbij. Dan is het mijn
zoveelste poging het onzegbare een uaam te geven.
De volgende dag ligt er een dik pak snezuw. De
paniek slaat toe. De tuin is niet af en ik kan er nu
niet meer in werken. En zonder werk ,..
Ste{fen stapt na het ontbijt op mij af. Hij

maak

half ernstig, half spottend een gassho;'Hendrik,
Elke ochtend na meditatie en ontbijt daal ilt in alle

vroegte met gereedschap de helling af. De vogels
die de eerste paar dagen van me schrikken, blijven
daarna gewoon zitten als ik langs kom: Ik zie hoe
honkvast ze zijn. Ze wonen hier. En \,reemde vogels'
vallen me na verloop van tijd op. Snoeien, spitten,
stenen stapelen: de moestuin krijgt vorm en ik werk
Ik werk niet meer omdat ik repeterend werk zo goed
voor me is. Ik werk omdat 'het werk Stap voor staP
votdert de tuin. Stap voot stap vorder ik. Ik vorder

in niet meer vorderen.
Ook in mediteren. Omdat we dat nu eenmaal
doen. Mediteren is op een kussentje zitten en op je
ademhaling letten.
j
Je wordt er geen beter mens door, e komt niet
in de hemel door meditatie, je wordt niet verlicht,
het helpt niet tegen angst of eenzaamheid. Je zit op
een kussentje zoals je in de tuin werk, zoals je eet,
zoals . . . Na de avondmeditatie loop ik nog even naal

heute winterdienst.' Samen lopen we naar de werkplaats om de snezuwschuivers en bezems te halenrrij begint beneden, ik bovenIk schuif sneeuw en voel stille tranen. Wat daar is,
is in mij. Maar als ik het een naam geef, is het er niet
meer. Hoe kan ik zoveel eenvoud bevatten?
Ik veeg de trap schoon en als ik beneden ben, liggen de bovenste treden weer vol met snezuw. Steffen
roept me voor koffie: iMorgen wieder wiaterdienst.'

ILLUSIE
In de tiende week zit ik, z oals gebruikelijk, weer
tegenover Lore. We zijn stil en zitten op onze kussens. Het is een van onze laatste gesprekken. 'Alles
ist so einfach geworden,' zeg ik. Ze knikt en kijk me
stralend aan. 'Und das ist auch sofort vorbei. Auch
das ist illlusion,' antwoordt ze. 'Du auch', zeg ik
haar. we barsten in lachen uit.

HendihBeelm
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wie'zoek je zelf intikt op Google, verbaast zich

boeddhistische thematiek van de oorzaak yan
het lijden ligt hier duimendik bovenop. De tekst
ademt melancholie en een verlangen naar hoe het
ooit was. Neem van mij aan, de muziek versterkt
die melancholie. Niet in een harnas achter glas,' is
betekeniwol, Het leven hardt mensen welis,waar af,
maar glas is doorzichtig en breekbaar... In het reDe

over wat er allemaal op de markt is voor de modale

zelfzoeker. Je komt a1 snel uit bij het paranormale
van chakrat, geleidegeesten en engelen. Maar om
niet voor bekrompen versleten te worden, matig
ik me daarover maar geen mening aan. Mijn hart
sprong optoen ik Zoek juelfbroeder las van het
Simplisties Verbond: Van Kooten en De Bie. Van de
relizangers de Positivoos met de hit 'onze God is de
beste' en daaruit het onsterfelijke 'Boeddha maak je
bedelaar'. Natuurlijk zijn ze ook gekend van de 'geen
gezeik iedereen rijlC Tegenpartij, de voorloper van
Centrumpartij. Soms als ik door de residentie kuier,
wordt mijn blik als door een magneet getrokken
naar een vergeelde poster van de Tegenpartij ergens
op 6in hoog. Maar waar was dat ook al weer?

fiein weerHilkt hoop: zoek, vindjezelfdoor dleen
jezelf te blijven. Kortom, het gaat de Simplisten niet
om zoeken, maar om te vinden wat is,
D

ikkerdo mery g enoeg, op kantoor m m de hroeg

jenou'ns gemmasher droeg, zouje datnietbeter
staLn
jemet
nionandiets
dieJanuskop, daar schiet
Wat moet
Als

,nee oP

't ls eenhwestir uan emknop, diemoet mhel evm om

Rrr

Rrtr:

Zo ek j

uelf bro eders, vindj ealf , w ee s en blijf allemj uelf

Een verdere verdieping van de idee van de oorzaak
van het lijdeu. De oproep terug te keren naar je
oorspronkelijke zelfis helder. Waarom ook niet,

wat hebje te verliezen? Je anders voordoen danje
werkelijk bent, leidt immers tot lijden en werk dus
niet. De knop moet enkel om: een andere blik op de
wereld en dus opjezelf.
Deman die op z'ntenenloopt m allem achzdf oerkoopt
Ennooitiets in zh ormhnoopt, dte gaat rcg eerctelijh
dood

Enmat make-up oan oor tot oor stelt z'nvrouw em

ttder
voor

Enhebbmanog steedsniet door ddt em glimlachbeter

stdit

Rar*.aIn (sx)
Hieronder de songtelst van de simplistiese
hymte n ek j ezelf broeder, alsaede een duiding.
Allemaal opwegnaar niet, domwe ats of zomatr iets
Somsnet echt, maar meestalhitsch,want wie speelt er

nogichzelf
Weet je nog wanneer ddt .u,as, tom je nog gem andu

I{tet inhamas achter glas,mtar je eigmlijhe

wa

Mensen lijden en gaan dood; dat hoort bij de mensdijke aard. Maar mensdijkerwijs valt er iets aan
dat lijden te doen Namelijk ogen, oren, verstand
en hart openen. Durven leren van fouten, Patronen
doorzien en vooral ook humor. En het reftein? Simpel toch: wees een lamp voor jezelf !

nlf
Kees Moerbeeh

REFREIN:
Z o eh j

ezilfbroeders, vindj ealf , w ee s en blijf alle m j uelf

Bron: www.kootenbie.nl
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Wat wist ik van Frankijk?

Niet veel eigenlijk. In mijn studententijd eind
zestig waren Franse chansons populair en

j aren

iedereen had wel enkele platen. De tekst begreep
ik eigenlijk niet zo goed, want tden (en dan vooral
grammatica) waren op de middelbare school niet
mijn favoriete bezigheid. Ik ben een B-mens: ik
houd van techniek en dingen uit elkaar halen en

dag later kom ik er aan met de waag of er iets te
huur is voor langere tijd, in ieder geval voor eenjaar.
Enkele maanden later ben ik terug met een voor de
dorpsbewoners vreemde hoeveelheid bagage en be-

gint mijn lwen op Maison Guilgoria' Een afgelegen
huis in het hart van Baskenland.
(Wordt vervolgd)
MaionJihai

opnieuw in elkaar zetten. Op de middelbare school
waren we met zieke kinderen naar Lourdes geweest
en die bergen waren me bijgebleven. Na ons trouwen 'dederf we Franlcijk. Het was er goed eten en
goedkoop voor een studentenechtpaar. Ik studeerde
antropologie en ook daar zijn grote Frarxe namen
aan verbonden als L6vi-Strauss, maar ik las ze in het
Engels. Toen ik net gescheiden was ging ik er met
mijn nog jonge kinderen op vakantie, maar dat viel
vies tegen. Alleenstaande vrouw met kinderen verwarrend en ongewenst in het land van de verleiding,
weet ik nu.
Ikhoud van Ierland. Daar kun je gerust in je eentje
met je rugzak lopen en bijtanken, iets wat ik vele

jaren heb gedaan.
Ik ben in 1993 in salt Lake City boeddhist en
geworden. Mijn kinderen waren nog jong eu zo
wordt het 1996, met mijn jongste net r9 jaar, als ik
verhuis naar het Kanzeon Ce[trum. Grote stap ! Als
na enkele rnaanden Genpo Roshi besluit om met
lesgwen te stoppen, weet ik niet wat me overkomt.
Totale verwarring en vertrouwen geschok. Respect
voor zijn besluit is er ook. Wat nu? Een ding is zeker,
ik heb niet huis en haard verlaten om er nu terug
te keren. tk besluit de bergen rondom Salt Lake in
te trekken op Vision Quest. De natuurbeheerder, die
elke dag even langs komt, zorgt ervoor dat ik voldoende hout heb en waarschuwt als er elanden op
drift zijn. Ik vast, zit en schilder in een Heine cirkel

We is Marion?
ln de eerste plaats zenstudent (boeddhistische

monnik). Omdat een mens ook de kost moet
verdienen doet ze datgene, waarvoor ze gevraagd

\rordt. Sinds 1985 leidt ze de Opteiding Spirituele

wachtend op inzicht. Het ongedwongen gezelschap
van de herten, eekhoorntjes en wasberen doet me

Verloskunde en werkt met de studenten. Daar-

goed.

vrijwittigerswerk.

naast geeft ze lezingen en workshops en doet
ln Algay leidt ze een ktein centrum voor re-

Zo keer ik terug naar Nederland met het voome-

men me een tijdje terug te trekken in de bergen in
Ierland. Vrij snel wordt duidelijk dat de grreneedn
een betere optie zijn. Op weg naar het zuiden om
een plek te vinden heb ik even boven Bordeaux de
wonderlijke ervaring dat fut zoeken losgelaten kan
worden. Of ik maar naar St. Engrlce wil rijden. Geen
idee waar dat ligt. De kaart brengt uitkomst en een

traites.
] IKAI CONSULTANCY

Marion Elichalt-Roesink
Maison Urrutub6h6tia
6447o Algay
Tet/fax o55928555r

wwjikai-consultancy.com"
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!n Dharmatalks wordt mededogen uitgelegd
aan de hand van voorbeelden uit Dogen's geschrlften. Maar yat betekent mededogen in
de praktijk? Zenmeester Michel Sensei woeg
assistentie bij de voorbereldlng van de 35o
maaltilden voor zurervers die hij maandelijks
aan hen uitdeelt. Een ochtend op stap met
Michel Dubois Sensei: daad van mededogen?

lk ging ln ieder geval uit nieuwsgierigheid
mee.
AAN DE DooD oNTSNAPT
Zondagochtend. Het huis was nog stil toen we wegreden. In de auto stelde ik wagen over zijn \,verk'.
Michel gaf uitgebreid antivoord op mijn vragen. We
kenden elkaar aljaren maar toch was dit eigenlijk
ons eerste gesprek. tijderu deze boeiende ontmoeting, reden we in pittige snelheid door de lege stad

alpratend de invoegstrook op van depmpherique.
Opeeru zagen we van achter de verhoogde wegafscheiding een zware wachtwagen aanlomen, die
door een ongelukkige manoeuvre met een grote
zwaai op de invoegstrook terecht kwam, waar wij
op dat moment onze weg tussen het aanstormerld
verkeer zochten.
In een ftactie rran een seconde zouden we tegen de
muur van de pdriphirique kunnen worden verpletterd. Hangend in de autogordels vanwege Michel's
hevige remmen, zagen we dat de wachwagen zijn
positie herstelde en verdween. Even keken wij elkaar
intens aan, en vervolgden daama ons gesprek alsof
er niets gebeurd was.

Mrssr

E

Voor zijn missie krijgt Michel veel medewerking.

De mitjonair vertelde dat hij dit werk

deed om'iets voor de mensheid'
te doen.

*=
*=
FE
G*
effi- \#lH

Een jonge man met een streng gezicht alsof
hij geen tegenspraak duldde, gebaarde naar een

enorme hoeveelheid kippenpoten en zei: insmeren
met olijfolie en op de bakplaten leggen. Ik deed wat
Een zwef,ver met een plastic schort over zijn afgedragen kleren deed wat Husjes en maakte constant
grappen. Toen zijn wiend hem een sigaretje bracht
vonden zij beiden dat het nietjuistwas om nu te

roken,

werd gesteld. Toen wij tegen achten binnenkwamen
stond de zoon van de eigenaar voor een immense
berg sperzieboontjes uit blik die hij in een kookpan

&"&,s
ry"9* &&,
f'g

end.

hijwoeg.

Zoals de keuken die hem gratis ter beschikking

ril

opwarmde. Tijd om aan elkaar te worden voorgesteld was er niet. De braadovens stonden roodgloei-

Een Engels sprekende Fransman, miljonair, makelaar in hotels, vertelde dat hij dit werk deed 'om iu
balans te blijven'. Hij zei, 'iets voor de mensheid te
willen doen.

ilrtil
@@€
@,'
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Michel opende de blikken en spoelde de boontjes,
uren lang,
Nadat de 35o kippenpoten waren gebraden,
de boontjes opgewarmd en de toetjes gemaakt,
werd het eten weggebracht en konden

wij aan de

schoonmaak van de kzuken beginnen. Michel liet
ons weten dat hij de keuten brandschoon wilde

achterlaten.
'Een beetj e overdreven,' zei

dit

ik Hij legde uitdat

de voorwaarde was om de keuken te

gebruiken.

Zonder deze gaarkeuken geen maaltij den.
Elk hoekje en gaatje werd opgemerkt en gepoetst.
Nog eve[ met een droge wollen doek ru wdjven over
het blinl<end schone fomuis en klaar om naar het
'restaurant' te gaan. Althans dat dacht ik.
PAK sTAAG
Op een verlaten terrein omsloten door een hek, staat
een bouwkeet. We rijden naar de parkeerplaats
achter het lage gebouw. Een dikke rij wachtende
zwewers wordt zichtbaar. 'Voor velen van hen is dit

maaltijd voor deze week,' zegt Michel.
Streng tellen medewerkers - allen zwervers - het

de enige

aantal zonverweerde gezichten, weggedoken

in

de kraag van

hun Hzurloze jassen, dat naar binnen

gaat. Niet meer dau tien tegelijk. Er waren ook vrouwen bij. Ik voel me een nieuwsgierige indringster,

want ook het leven van zwervers kent zijn intimiteit.
Het liefst zou ik teruggaan naar het zencentrum in
Montreuil, wat ik even later ook doe.
Op zoek naar Michel zie ik hem staar tussen zwervers die door een zij-ingang naar binnen kwamen

uiteindelijk werden teruggestuurd. Een van hen viel Michel aan. Er werden
Happen uitgedeeld. 'cebeurt wel vaker', zei Michel
toen ik afscheid nam.
en met veel verzet

In de metro op weg naar de zendo laeeg 'mededogen'
voor mij een diepere betekenis. Medeilogen heeft
meerdere lagen en gezichten.

NtdHolana
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hcognito diJft debron

r.an de

itier

uoorb!

(K. Michel, Watrrstudies, Amsterdam, Meulenhof,
1ee9)

Booilschappenlijstjes en ten bijna zichtbare tros
tekstballonnerf: Ze doen me denken aan de dagelijkse warboel in mijn hoofd. ren mist van gedachtestemmen, die bij het zitten soms langzaam oplost.
Soms ook helemad niet. Dan praten de stemmen
steeds heftiger door elkaar heen, en raak ik het
zicht geheel kwijt. Het kan wel dagen duren voor ze
minder luid wordel op een sesshin. En dan, als het
einde van de sesshin nadert, roeren ze zich weer: wat
heb ik hier bereikt, wanneer kom ik hier weer, hoe
ga ik naar huis, watwacht me daar, hoe zou het op
mijnwerk zijn .. Verstrikt in gedachten ga ik door
het leven Maar soms is er even een beetje inzicht.
Deze dichter bescffift mijn onhelderheid en onwetendheid. 'Incognito drijft de bron van de rivier
voorbij.' De wachtenden op de brug zien bet niet,
die drijven net als ik weg in gedachten en beslommeri-rgen en ergeren zich aan het obstakel op hun
weg. We willen voort naar het volgende doe[, moeten wachten op die verdomde boten en zien niet wat
er langs

komt,

Wat komt er langs? De bron! Wat is die bron? De
filosoofTheo de Boer zegt in Trouw (Zj anuari zooe)
over dit gedicht: 'De b,ron is het nu, het centrum van
waaruit we reiken naar de toekornst en terugblikken
naar het verleden, Zonder dat nu is de tijd leeg. Elk
nu herbergt nieuwe kansen,' Een zenleraar zou dat
anders zeggen, maar er zit wat in. Neem bijvoorbeeld AMA Samy (ZenHdrt,Zen ceest, zooz,blz. zt8)t
'De werkelijkheid is hier en nu. Maar ze heeft
veel niveaus, veel dimensies, veel vormen, allerlei

zijnswijzen - de ene diepte boveo de andere, het
ene niveau boven het andere, alle elkaar

doordrin-

gend. Onze geest kan niet dles hierran bevatten. De
werkelijkheid is vol van paridoxen, tegenstrijfigheden, vaagheden. Deels onthuld, deels verborgen,
doorschijnend en toch mysterieus. We zijn midden
in een altijd stromende rivier.'
FIet geficht heet 'Het magerebrugwondet'. Is

dit

geen wonder? De bron dient zich steeds weer
opnieuw aan, de bron is er altijd.

JelleSeidel
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Roshi.
Hoe laat ik los?
Ik ben blij dat je mij dezewaag stelt. Dat gedt me de gelegenheid iets te zeggenwer
het begrip loslaten en hoe het wordt gebruikt.
Allereerst zou ik je willen vragen: 'Wie heeft jou gezegd dat je moet loslaten?' Ik
heb je dat namelijk niet aangeraden en ik verwacht dat ook niet van je. Sterker nog,
ik vind het onzinnig om te proberen iets los te laten. Daarom ben ik blij dat je deze
vraag stelt, want zoweljij als vele andere zenleerlingen raken wellicht hevig tdeurgesteld in zich zelf en in de zenoefening omdatje den}t datje moet loslaten. Dus
vergeet dat je iets moet loslaten !

Hebje ook een vraag
die je aan een Leraarwilt
stellen? Dien hem in bij
de redactie!

redactie@lotusvijver.nu

Laten we het eeru nader onderzoeken. Er zijn meerdere aanleidingen om te veranchten: 'Ik kan niet loslaten l'fe kunt onteweden zijn over je zelf, je vindt datje (nog )
teveel gehecht bent aan dingen, mensen. Is dat ind erdaad zo?
ik waag dit, omdat ik gemerk heb dat zenbeoefenaren zich nog wel eens schuldig
voelen wanneer ze ontzettend van iets genieten, want dan ben je toch gehecht ! Zo
woegen een paar leerlingen eens aan mij : Jouw meester, prabhasa Dharma roshi
dronk heel erg graag groene thee. Dan was ze toch eigenlijk gehecht daar aan?' Ik
antwoordde dat Roshi inderdaad gek was op groene thee. Ze kon door en door genieten van een goed bereide Japanse groene thee, Maar, zei ik, wanneer er geexr groene
tlee was, was het ook goed, en dan klaagde ze niet. Begrijp je dat hier niets vdt los
te laten? Op het moment dat er thee is, is het volop genieten, je geeft je er helemaal
aan- Wanneer er geen thee is, is het er niet. Punt !
Soms verzuchtje datje niet kunt loslaten, omdat er iets gebeurd is watje maar niet
kunt vergeten, Ten gevolge van iets wat je zelf gezegd of gedaan hebt, loop je rond

met een slecht gevoel. Je vindt dat niet pretrig en j e wilt dat vervelende gevoel kwijt,
Je wilt het loslaten. Nou, dat is niet waarom we zen oefenen; om af te komen van dat
wat we niet prettig vinden, ofom meer te krijgen van wat we f,jn vinden, De zenoefening kan ons helpen om te gaan met de dingen zoals ze zijn en dat impliceert dat we
allereerst Ja'zeggentegen dat wat eris.
Dus in plaats van je zelf maar steeds weer te pijnigen met loslaten, loslaten, ga je
kijken naar de oorsprong van dat gwoel. ;e gaat kijken naar de situetie die er de aanleiding voor was. En vervolgens zulje begrijpen waarom je rond loopt met dat gevoel

'enjezietdathetHopt.Hethoort(tijdelijk)bijjouzoalsjelijfbijjouhoort.Wanneer
je nu iets moet doen, bijvoorbeeld een gesprek met iemand voeren, dan hoeft dit

gevoelje niet te hinderen. Het hoeft niet weg, het kan niet weg, want voor nu is het
gewoon een deelvanjou.
Daarom, in plaats van loslaten is het advies: richtje aandacht helemaal op waar je
mee bezig bent, steeds maar weer. Het kan helpert om in gedachten te zeggenr 'r\lleen
dit; alleen dit.' En tegetjketijd is er in jouw gewaarzijn bijvoorbeeld dat bepaalde
gevoel. Dat is in orde, dat hoort bij jouw leven nu. En dan weerr 'Alleen dit.'
Een goede dag,

JiunHogenroshi
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Vrouwenkunnen
nietverlicht raken
Met die prikkelende uitspraak opent Corinne
het wouwenweekend, eind februari. We kijken
haar verbijsterd aan. Dat begint leuk. Ik vond het
moeilijk zo'n samenl(omst van alleen rnaar wouwen -waarom doen we dat eigenlijk- maar door die
stelling schiet mijn energielwel omhoog. Vrouwen
kunnen niet verlicht raken... Belachelijh natuurlijk!

Enwaarom danwel niet?
De hde verdere dag kijg ik mijn ernoties niet
helemaal onder controle. Zelfs tij dens de meditaties
blijf ik bezig met die provocerende gedachte die
door bepaalde groepen heel lang als de waarheid
werd gezien. Is dat nu beter of anders, spook het als
een mantra door mijn hoofd. Corinne heeft gelijk. In
veel sangha's voeren mannen nog steeds de boventoon, hebben vrouwen een dienende rol en is er geen
sprake van evenwicht in de taakverileling. Zo is het
eigenlijk ook nog steeds in de 'gewone' maatschappij. ook in Nederland. Zou het zenboeddhisme hierbij niet juist een voortrekkersrol moeten venmllen?
Helaas kan ik maar een dag meemaken van het
weekend. En deze zaterdag is niet mijn dag. Ik
kom er niet in, blijf het gevoel houden er niet bij te

bedoeld? Ik kon er maar steeds niet de vinger op
leggen. Pas 's avonds besefte ik wat me dwars zat
aan dit weekend. Het was een herhaling van zetten.
We hehben dit al zovaakgedaat.Zo komenwe er
niet. We moeten verder. Als vrouwen in de ogen van
boeddhisten nog steeds niet verlicht zouden kunnen raken, zijn we de afgelopen ilecennia geen steek
opgeschoten. Dat geloof ik niet. En dat voel ik ook

niet zo.
We zijn er alleen nog niet. Er moet echt nog heel
wat gebeuren om wouwen een evenweardige plaats
te geven in de diverse sangha's. Dat proces loopt a1,
het heeft dleen nog tijd en ont'wikkeling nodig. En
inzet en ze]fs moed van wouwen. Maar dat evenwicht komt er, dat is zeker.
Sommige mannen mogen er dan misschien nog
steeds aan twijfelen dat wouwen verlichting kunnen bereiken. Dat zij zo. Maar je maak dat geen
enkele wouw meer wijs. Toch?

Paulinellwfeld

horen. Bij de interacties, zoals Corinne ze noemt,

ontstaat er zelfs een soort kortsluiting in mijn
hoofd. De afgelopen dertig jaren heb ik dit soort
lcinggesprekken vaker meegemaekt. Het werlt niet
voor mij, Niet meer. De verhalen van anderen komen
me aldoor bekend voor ea mezelf hoor ik dingen
vertellen die niet in harmonie zijn met mezelf en de
omgeving.
Aan het eind van de dag ga i.k wat gefrustreerd
naar huis. Ik kan mijn irritatie niet helemad plaatsen. Had ik teveel verwacht van de bijeenkomst van
vrouwen? Had ik niet begrepen waarvoor hij was

Corinne Frottier isgeboren in rg53 in Brussel.Zij groeide op in Oostenrijk en vertrok naar Duitsland in 1925. Zijwoont in Hamburg vanaf 1983.
ln 1985 ging zij verken als auteur en regitse u r van radiodrama. ln 1989
ontmoette zU haar meester Genno PagEs Roshi, met wie zij intensiet
heeft gemediteerd. Van zoo4-zoo8 verbleefCodnne Frottier in Parijs/
Montreuil, om daar haar zenpraktijkte \,€rdiepen vlakbii haarMeeser
Genno. ln januari 2oo9 opende Corinne Frottier lsuii-D6'(een kleine
tempetaan de kart van de veg), een kleine zendo in Hamburg.Zij biedt
daarrloor een groeiend aantalleden binnen deze sangha de mogeliikheid om zenstudiete beoefenen. ln juli 2oo9 krijgt zij Dharmetransmission van Genno Roshi.
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Ik neem aan dat u. lezer van de Lotusvijver,
llever op uw zwarte kussentje zit, dan op de
roze wolk van ambit:e, succes en gezondheid. lmmers, u ureet dat niets zo vluchtig is
als ambitie, succes en gezondheid. Mij lljkt
het ook niet te boud om te beveren dat leder
mens met een beetje heldere kop en gwoel
in meer of mindere mate neurotisch is.'Geen
leym zonder neurose. geen lilden zonder

neurrse €n geen verlichting zonder lijden.'
aldus een zenurij*eid.
Genoeg gedold. Kort geleden trof ik in de boekhandel Het neur o tu ch handbo ek van Jefftey wijnber g,

psycholoog en psychotherapzut. De afbeelding op
de kaft en de tircI maaken dat ik niet onder de aan-

iets meer te hden dan ergemis alleen.'
KEUZE
Wat de auteul met zijn handboek en zijn hovocatieve Stijl van helpen, naar eigen zeggen, wil bereiken
is patiirrten in de spiegel van hun karakter te laten
kijken. En vervolgens zelf rc laten bepalen wat zij
met zichzelf en hun leven willen bereiken- leffrey
Wijnberg schrijft in het nawoord van zijn handboek: 'Voor mij hoeft niet iedereen succes te hebben
en succes is ook niet voor iedereen weggelegd. . . . In
de meeste misluke levens zit ook weer een boeiend
verhaal, een verhaal waar weer andere mensen zich
aan kunnen optrek:ken.'In ieder gev-al, beter dan
Wijnberg het op papier zet, kan ik het niet ervaren
op mijn kussentje. En: zoals altijd is er een kzuze.

schaf van het bewuste kleinood uit kon. Wijnberg

sctrijft

op provocatieve wijze over neuroses. Een
systernatische toepassing van zijn inzichten in de
werking van neuroses, die hij verlucht met talloze

praktijkvoorbeelden, leidt tot frustratie, verlamming, passiviteit, zelfondermijning en mogelijk
diepe wanhoop van de neuroticus/-ca. En iedere omstander wordt er op z'n minst door in de gordijnen
gejaagd.

NUT vAN NEURoSES
Ieder hoofclstuk van zijn handboek bestaat, ofhet
nu gaat over piek era\ dwangmatighandelot of vermijding, uit twee delen. Deel een legt uit wat de nzurose

inhoudt

en wat het effect van de bewuste neurose is.

Deel twee gaat over het nut van de bewuste neurose,

hoewel, nut is misschien niet het juiste woord. Zo
zal een wantrouweud persoon nooit in zeven sloten
tegelijk lopen. En niet zelden zijn piekeraars gewetensvolle mensen, die met vernieuwende idee€n op
de

proppen kunnen komen. Een openhartige Wijn-

berg schrijft over zijn besognes: ?iekeren is dan wd
een beproefde manier om je slecht te voelen, maar
het is dikwijls deze opoffering die je moet getroosten ornjezelf op een hoger plan te tillen. Zo heb iI,
door de jaren heen, mij behoor$k sufgepiekerd of
ik met bepaalde mensen zou moeten breken door
de vele psychische loentingen die zij mij hebben
toegebracht. In al mijn overpeirzingen kwam i-k
vaak tot de conclusie dat ik ds mens toch niet veel
beter was dan de mensen die mij hadden gekwetst.
Daarmee kon ik toch weer nieuwe hacht vinden om
mij opnieuw met deze akelige lieden te verhouden,
en er zelfs plezier in scheppen om uit het contact

Brgr,tocnerrr:
Jeffrey Wijnberg , Het neurotischhandboek, scriptum
Psychologie zoog
Kees MoerUeeh

Meer informatie:

www"payctroloogwij$erg.rl
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Met mun wouw ben lk op bezoek biJ miJn
dochter, man en kinderen die voor een
paar jaar in Zuid-Korea wonen. Op 2 mei
hebben ve daar het boeddhlstlsche klooster
Yongiusa in Hwaseong bezocht. Lokaal
een bezienswaardigheid. maar voor mij
nietszeggend door mijn uresterse gebrek aan
kennis van Korea. De verjaardag van Boeddha
werd er gevierd.
Het bezoek was verwartend voor me. Tientallen
feestdijke laaampjes voor de ingang en bijna nog
meer binnen het compler Een drakenpoort met wat
bedelaars. Honderden geHeurde lampionnen en de

Vroeger v/aren de kinderen de dupe,
nu zijn het de ouderen die aan de
straat v/orden gezet.
bedrijvigheid van eeajaarmarkt. We warer gelukkig
wat laat, want anders was er absoluut geen parkeerplaats geweest. Nu konden we tussen honderden
auto's er net nog een vinden, zo druk was het nog,
T\ree jaar geleden hadden we bij ons vorige bezoek
ook een paar boeddhistische kloosters bezocht, zo'n

bezoek uitgelegde, is dat in Korea door de overgang
van de boeren- en visserssamenlwing naar een
totaal gei,ndustrialiseerd land, de vroegere famfiestruchlren verder afgebrokkeld zijn. Ze hadden
al een flinke knauw geluegen door de I(oreaanse

oorlog. De woegere familiestructuur is aan het veruagerr. Ze zei:'Yroeger werden de kinderen de dupe
rran gebrek, armoede en dergelijke. Nu zijn het de
ouderen die aan de straat worden gezet.' De kerken
zijn in het gat gesprongen dat is ontstaan door het
vervd van de familiestructuren en een falend sociaal systeem. Zij bieden nizuwe concentratiepunten
voor sociale en culturele samenhaug. Maar daarmee
zijn boeddhisme en ook het shamanisme nog niet
van de baan. Als je ierc mankeert ga je eerst naar een
kruidendoker. In je auto hang je mischien naast een
lauis, een boeddhistisch of shamanistisch amulet. Of alleen een boeddhistisch of shamanistisch
amulet,
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Daarnaast is het christendom in Korea een godsdienst die zichzelf ruimschoots in de etalage zet,

beetje de beroemdste van Korea. De bedrijvigheid
nu, bij dit veel minder bekende Hooster, stond in
een wel heel groot contrast met de weinige bezoekers toen.

FAMr
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Mijn dochter

en haar gezin wonen in een nieuwe
hoogbouwwijk in Yong In, een plaats die tegen de
grotere plaats Suwon aanligt, zoln 6o l<rn ten zuid-

oosten van Seoul. Op een afstand van een paar honderd meter staen twee grote in modeme bouwstijl
opgerichte kerken. Een Presb]rteriaanse en een Baptistenkerk. van mijn vorige bezoek hidd ik het idee
over dat boeddhisme uit is en chdstendom in. Dat
Hopt wel, denl ik, maar ik moest mijn mening toch
wat bijstellen. Voor een feestje gaan de l(oreanen
nog steeds naar een boeddhistische tempel En niet
alleen voor een feestje. Want het viel me op howeel
rijst en andere etenswaren aan de voet van Boeddha
in de hoofdtempel werden gelegd. Maar hoe zit het
hier nu werkelij k in elkaar, met dat boeddhisme en

christendom?
Wat de directrice van het kindertehuis waar onze
adoptiedochter vandaan kwam, me bij mijn vorige

<le boeddhistische aanhang lijkt ved minder aan de
weg te timmeren. Een huisdtaartj e volstaat en voor
een feestdag kom je naar eer tempel. Daarom is
boeddhisme voor een buitenstaander als ik waar-

schijnlijk veel minder zichtbaar in de samenleving.
Dat boeddhisme uit is Hopt ook wel een beetje.
Volgens het boek Thcuag ofKorcanZen van Kusan
Sunim is boeddhisme in het verre verleden opgewaardeerd tot staatsgodsdierst, om door verschil'
lende heersers te worden gebruikt ds middel om
het verdeelde land onder 66n regime te verenigen.
Volgende heersers dwarsboorrden het boeddhisme
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weer in perioden dat het 'te' sterk was. Memorabel
daarbij is in ieder geval dat aan het einde rran de

oude tradities en anderzijds moeten zij op zoek naar
een moderne invulling van het boeddhisme.

zestierrde eeuw de boeddhistische monnik Sosan

ik waag een grote stap. Misschien is hun positie
in zeker opzicht vergelijkbaar met die van de
katholieke kerk en de protestantse kerken in
Nederland. Aan de ene kant worstelen ook zij
met de leegloop en aan de andere kant zegt een

vormde van monniken om het land te helpen bevrijden van de Japanners (!) De monnik werd
weliswaar met eer overladen, maar het boeddhisme
een leger

bleefin die tijd onderdrukt.
SPAGAAT
Na de invasie vanJapan in rgro heeft het zenboeddhisme in Korea erg geleden onder de verdenking
een Japanse secte te zijn. Het boeddhisme in het
algemeen leed vervolgens onder het gebrek aan

impulsen van buiternf, met name vanwege de invloed van het communisme in China en de Chinese
houding ten opzichte van het boeddhisme. Door die
verschill ende ontwikkelingen en door een geworteld zijn in de traditionele samenlwing heeft het
boeddhisme naar buiten toe tenminste deels een
aureool dat het behoort tot de tadities en helaas
ook hoort bij conservatiwe familiwerhoudingen.
De oudste zoon erft het land en is verantr,r,oordelijk
voor de hele familie, leve ile wijheid van de stad.
(Zen)boeddhisten in Korea lijken daarom in een spagaat te zitten. Enerzijds zijn zij de hoeders van zeer

meerderheid van onderwaagden in Nederland,
wel gelovig te zijn, maar 'het niet in de kerk te
vinden Kerst en Pasen zijn feestjes uit die traditie
fie velen niet willen missen, maar waag diezelfde
mensen niet wat die feestefl nu precies inhouden,

Tegelijkertijd is en blijft er - bij een minderheid
neem ik aan - wel behoefte aan spiritualiteit. ean
die spiritualiteit moeten we nu zelf invulling geven.
Voor mij blijft het een grote ongerijmdheid dat ik
daar iets van herken, buigend voor een boeddbabeeld in dat voor mij oneindig vreemde Korea.
Egb ert D o shin o o sterbro eh

In de Lotusvijver van winter uoo6 verscheen het
arlrkd Gem orgen -b\jf proberen wer de zen van de
Koreaanse zenmeester Seung Sahn (red.)
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Het ls een stralende Pinksterzaterdag, dus
een prima dag voor een s,yrnposium met de

titel Wat

is verlichting?, georganiseerd door
Rients Ritske& oprichtervan Zen.nl. Het begrip verlichting vordt belicht vanuit vesters
m oosters perpectief.
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Liselotte Smits, een cr.lv-onderhandelaar die d
vijfjaar meditatie op de arbeidsagenda probeert
te krijgen, ontvangt het eerste exemplaar van het
boekwdt isverlichting? zev*teh hoe ze bejubeld en
verguisd wordt maar blijft doorgaan om de schoonheid van de stilte uit te dragen. De stilte in meditatie
die leidt tot verbinding met jezelf, en daarmee tot
verbinding metje omgeving. Rients zegt daarop
dat in het Westen de leegte tussen de woorden gaat
spreken door goed met woorden om te gaan, en
dat in het Oosten die leegte juist als primair wordt
er ren. Daar gaan de woorden leven door goed met
de leegtes om te gaan.

CHRISTEI,ITKE MYSTIEK
neenrt ons mee in de wereld van de
christelijke mystici zoals lohannes van het Kruis.
Hij geeft aan dat in de mystieke context de verlichting een moment in het geheel van het mystieke
proces is. De mystieke weg is een drievoudige weg.

godsdiensten vanwege het dogmatisch denken.
Spinoza zet het lritische denlen in tegen het dogmatisch denken, hij geeft wijheid voor alle denken.
Er is geen grens aan de vrijheid van meningsuiting,
althans: als het om taaluitingen gaat. Voor Spinoza
is het concept van God de oorzaak van alles en Gods
wil werkt in de geest van alle mensen. De vrije wi1 is
verbeelding en er is geen objectief goed en kwaad.
('we zijn altijd alleen maar getuige.')Voor Spinoza
is alles te kennen en in zlch volmaak. ln Spinoza s
kenleer speelt de inturtieve kermis (Verirmerlijk

onmiddellijk inzicht') een belangrijke rol.
Miriam vertelt ook over de zes eeuwen verlichting die de Islam reeds in de Middeleeuwen heeft
gekend, met name in Spanj e. Er wareu filosofeu en
autonome denkers die de Openbaringen belaitiseerden. Ze vertelt over Ibn Tufayl die een rornan
schreef die treffende overeenkomsten vertoont met
Spinoza's filosofie.
In de pauze tussen deze sprekers mediteren we
met elkaar een aa[td minuten. Het is verbazend,
hoe in enkele minuter van stilte alle woorden neerdalen en mijn hoofd weer helder wordt.

Cees Waa5rman

Het is verbazend hoe in enkele minuten van stitte alle woorden neerdaten
en mijn hoofd weer helder wordl.

NUL.ERvARING
Nico Tydeman vertelt ons, met aarzeling, over verlichting. Het is een lastig bespreekbaar onderwerp
en een volkomen infividuele erv'aring: een zeroexperience, een nul-erv-aring. Verlichting gaat over
eenheidserv-aringen, schoonheid,

objectieve
helderbeid,
euforie, het
sterven van het

De eerste weg is de zuiverende weg: de weg van het
loslaten en het verlies. Bekende patronen en dat wat
we weten

wordt losgelaten.

De tweede weg is de

ver-

lichtende weg, de weg van het niet-begrijpend begrijpen. Er is een duistere lichtsraal in de duisternis, een straal met een overmaat aan licht, waardoor
al het andere licht wordt verduisterd. De derde weg
is de weg van de vereniging (Uni,o); de kern van de
ziel wordt aangeraakt door de kern van de Godheid,
en de afstand is nul.

Sprrqoz.l
Mfuiam van Reijen vertelt over Spinoza, die in het
kader van de westerse verlichting steeds meer iu
de belangstelling staat. In de westerse verlichting
speelt de ratio een grote rol. Er is ved kitiek op de

Ik. Het maak
het gewone
Ieven relatief
en

bewijdt ons

van de ziekte die
'levert' heet. Alles
kan verlichting

brengen, een be-

wijdend inzicht.
Het inzicht wekt
liefde, compassie
en soms kan je dat
ervaren. Maar vaak
staat het

'ik-mij-

mijn-complet'de
verlichting in de

,rt.l
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weg. De angst om jezelf te verliezen, terwijl het daar
nou net om gaat.

Verlichting als ervaring is voorbijgaand en je
geen greep op de verlichtingservaringen;je
weet niet wanneer ze zich voordoen. Intussen is het
belangrijk om de boodschappen te doen, de kinde-

lcijgt

ren te verzorgen, etc, etc.
In zazen doen we een stap achterwaarts, nemen
afstand van wat we denken en verlangen en daarmee
proberen we ontvankelijker te worden. Met harts-

tocht streven naar verlichting is goed. Ga door met
mediteren enverlies
je arrogantie. Ga,

juist

op momenten

angst voor het verlies van het ego, door onverwerke
traumat en onze begeerte. ZU maken het vaakonmogelijk om de diepte van het bestaan te doorgronden. Rients ging vierjaar geledenvoor de tiende
keer naar Japan. Hij zou aan dle leraren wagen hoe

verlicht ze waren maar hij kreeg weinig antwoorden. Hij hadwelhetlef om het te wagenlNenSan
gaf als annrroord;'l don'thtww', endaarna mediteerde Rients met hem mee. Er overviel hern een gevoel

van thuiskomen, zoals nooit tevoren- Tranen over

zijn wangen. Toen hij de poort uitliep en dacht, 'Dit

it vasthoudert', was het weg.
Het streven naar verlichting blijft echter besaan

wil
en

werk iuspirerend.

Rrents suggereert wat is verlichting? met aandacht te lezen, wellicht een aantal keren en dan

datje wanhopig
wordt, door. Dat
zijn waardwolle
momenten!

spreken.

IN DEN DEGINNE
KaderAbdollah
zegt:'Indenbeginne
was...'Hij vertelt
over de drie volken

Deze prachtige Pinksterdag gaf de daarvoor
gevoelige deelnemer de kans onder de prachtige verscheidenfu id van presentaties en uitgangspunten
een ultieme eenheid te ervaren
De avond was super zonnig. Over verlichting
gesproken..,

(de Europeanen, de
mensen uit India en
het Perzische volk)
die lang geleden samenwoonden en een gezamenlijke hoeksteen hadden: 'In den beginne was...' Europeanen hebber daar 'Het Woord van gemaakt, maar
alleen de Perzen hebben de oorspronkelijke zin goed
bewaard: 'In den beginne was de Koe.' De Perzische
beschaving bloeide enorm tot r4oo jaar geleden
de Arabieren Perzid binnenvielen en 'de Koe'werd
verwijderd: 'I: den begfuure was Allah.'
Dit heeft veel verzet opgeleverd: na 3 oo jaar knielden de Perzen voor de Koran, niet voor de cultuur.
Ffut woord was gevangen genomen in PerziE.

VERLIES vAN HET TGo
Na een muzikaal intermezzo met prachtige zang
sluit Rients de dag af. Hij spreekt uiterst zorgvuldig,
spreek zoals hethalt slaat. Zen is: datwatje doet,
goed doen. Ego of geen ego, dit is een belangrijk
begrip in zen. Vaak worden hier twee begrippen van
ego door elkaar gehaald; het ego als totale velschij ning en het ego als beeld van oruzelf. Als je geen
beeld meer hebt van jezeH, dln kanje pas verlicht
worden.
Sarori (verlichting) wordt bemoeilijkt door de

ook voord de ruimte tussen de woorden te laten

AngelaComclissm

RrENrs RrrsKEs (nro), Wct is u erlichting?
Rotterdam, Asoka, zoog, zzSblz.
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Lang geleden, in een dorpje inhzt oude India,wilde een

godm. uij hief zijn arm
op omhet geitje tehelm,maarhet geitjebegon telachen.
Het geitje zei:'Nadat ih 499keer gestorvenben mherborenwerd als em gaEe, uotdt ikherborm als mens.' Toen
begon het t e huil en. D e p'ie ster zei:' W aarom huilj e?' En
het geitje antwoordde:'Om jou, arme piester. 5ooleoens
geledmwas ik ookhogepiestu m offerde ih geitm adn
piester em geitje offeren aan

de

piuter

uizl op alnhnieln m zei:'Vergeef
me, ableblieft, voortaan ul ih elke geit uanhet land.
de

goden.' De

hoedm enbeschermm-'

Dit sprookje aan het begin van de 6lm 'Little Buddha' zet de toon. Het thema reirrcarnatie speelt een
belangrijke rol in het eerste van tw'ee met elkaar
verweven verhaallijnen. De eerste gaat over de zoektocht van Tibetaanse monniken naar de reihcamatie van Lama Dorje. Zij denken hem gevonden te
hebben inJesse, eeu negenjarigejongen. Hij woont
met zijn ouders in een designhuis in Seattle. Lama
Kenpo Tenzin (Soryal Rinpoche) herkende hem in
een droom, Met zijn leraar, Lama Norbu, bezoekt
hij Jesset ouders. Opvallend genoeg laten zij zich
dit merkwaardige bezoek welgevallen, hoewel zij

niets op hebben met reiincarnatie. Ze staan toe dat
de lama's Jesse een stripverhaal cadeau doen, waarin
het leven van Siddharta en zijn ontvaken als de
Boeddha verteld wor.dt. Edst Meets l{est de nogal
rationeel ingestelde ouders maken op deze manier
subtiel kennis met het boeddhisme,
SID DARTHA
Verweven met de ,r.lfu3allijn vanJesse is de mythe

van de verwende prins Siddharta, die lijden, ziekte
en sterfdkheid ontdek. We zien het antieke India
op een mooi kitscherige manier vormgegeven We
zien zijn geboorte, jeugd, volwassenwording, de
ontsnapping uit zijn gouden kooi, zijn zes jaren
als asceet, de ontdekking van de middenweg, en de

bodhiboom waaronder hij ontwaakte.
fesse's vader (Chris Isaac), die architect is, heeft
aanvankelij k veel moeite met de lamds en hun plannerr- Maar, na het verlies van een goede wiend en de
crisis waarin hij belandt, gaat hij dit anders zien. Hij

besluit om met zijn zoon naar Bhutan te gaen, waar
de abt van het klooster zal beslissen wie van de drie
kandidaten de echte rei,ncarnatie is. Een stap in het
onbekende voor Jesset vader.
voor deJessds moeder (nridget ronda), de
wiskundelerares, die aanvankelijk juist de meeste
sympathie had voor de larna's is dit moeilijk. Voor
het eerst in haar leven moet zij afstand doen van
haar zoon. 'He has nwer been away from me.'

ONTwaKEN
In Bhutan ontmoet Jesse de twee andere 'kandidaten. Edn is Raju, een zeer westerse jongetje uit
Kathmandu. De andere kandidaat is de eigenzinnige
Gita, die zich meteen afzet tegen de twee j ongens:
'Ik ben de echte Larna Dorje, jultie zijn bedriegers.'
Maar, passend in de zoete sfeer van de film, lijkt het
drietal het d snd goed met elkaar te kunnen vinden.
Het drietal wordt het hoogtepunt verteld van
het verhaal van Siddharta (Keanu Reeves) onder de
bodhiboorn Het gaat om de verleidingen door de
vijfdochters van Mara, heer der duisternis, en zijn
uiteindefijk ontwaken als de Boeddha.
Ten slotte maakt Lama Norbu de keuze wie de
echte reihcarnatie is mn zijn leraar t eme ts{{,
zodat ook hij kan sterven.
Bdrt 1ud,/.l,eit

Litde Buddha, rgg: (4o min.)
Regie: Bemardo Bertolucci
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Heb.iij een Boeddha gespot? Maak een digitale foto (desnoods met je teLefoon?)en maiI hem naar de redactie van de Lotusviiver.

Schrijfje erook een pakkend tekstje bij overwaarje hem trofen wat.je opviel?

.. i..,. trt

.

THE DEVIL wEARs PRADA, DT BoEDDHA DRAAGT GUccI
Ik werk in de optiek en ben daarom getnteresseerd in oogmode, zeker als het om de voorkeuren van Boeddha
gaat. Tijdens een retraite in ZenHuizen in de Eiffel trof me dit plaatje.
Tijdens de dagelijkse samu had iemand zijn zonnebril even weggelegd op een bijzonder plekje, Deze Boeddha staat bij de ingang wan de zendo.

HanngtandeWeerdt

i-::. r.. -t

