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Colofon
De Lotuwijvet is een oDrihanlefjk
kwartaalblad eo eea podium roor
beoefenaals rran zenmeditatic.
D€ nadruk ligt op persooDl.ijle
ernring en de integratie van zen en

het dagelijls leveu

Web.ite
www.lotusviier.nu

Herflt toog
l5€jaargang, nummerl

Rs rctie
Addaan Bakkeq Mada B€rghuis,
Pauline Hunfdil (Saigen),

Rob Liodtrout, Ices Moerbeet,
Bart ven Lent en Jelle S€idel

Adyircur
I(ees lrrn de Burt

VorrrlFvin3
Diederik Corvers,

I(IAAR.olrfi{Erlreo

Ittedqocl*et! aan dit nurrnrr
klne Kyojo Bakk€r, Dirk Horai
Beemster, Ella van dell Braude,

Te*ei Co?perls, MarionJikd
Elichalt, Iaap C,trrits€, Jannet
Snijder, Ruud Waij

voorpbat
'iedo ugeltje ingt zodshd gebehtis'

Diedciik Corvrls

netlectieartec
Iqiaan zr
2565 r.c DeD Hrag
r. 070-3635909

r : edministratie6rlonrsvijver.uu

Abomncntcn
Abonnees betalen minimaal c 16

pr lalerrdajar door overmaking
ven dit bedrag op giroreleniag
6863410 t.n.v de Loh8vijver in
DmHaag.
Bij overboekingenvannit buitm-
lfl1d, veEDeld: rE {N NL35 }srB
0006 8634 ro en Erc PET3Nr21.

opzeggingen vd6r r december,

Adv.d€nti.r
Adverteerders worden verzocht
contact oP te narnm met de

redactie.
(osten € 15 p€t halv€pagiDa.

I@rj
De sluitingsdatum voor kopij fbij
voorkeur arale'ltren via e-mail of
op diskette) voor het winternum-
mer is 15 norember u oo9, De re&c-
tie behoudt zich het recht voor ad-
vettenties, ongevraagd ingezondm
artikdea en mededelingeo zouder
opgave ran redmcn rc weigeren.

Ile artikelen in de Lotusvijver gev€o

niet noodzakelijkerwijs hct sund-
punt van de redactie weel

HET MYSTERIE vAN BAMYAN
In maart 2oor scho ten Talibarxtrij -
ders hun kdasjnikovs en mortie-
ren leeg op de Boeddha's van het
Afghaanse Bamyan. Het dynamiet
vemietigde ze niet hdernaal. Grote

en kleinere brokstukken bleven ge-

spaard. IDrniddels wordt er vijfjaar
geu€rkt aan de restauratie. Losse

brokstukken worden met staal en

ander ondersteunend materiaal op
hun oude plaats gehangeL HeIe-

maal opnieuw
optrekken uit
beton bijvoor-
beeld, zou
betekenen dat
de Boeddha's

onmiddellijk
van de Unesco

werelderfgoed-
lijstworden ge-

hadd. Bamyan

kent een groot
mysterie; een

kolossaal, 3oo meter lang liggend
Boeddhabeeld. Een Chinese pelgrim
reisde in 63o door het gebied. Hij
maalde een beschrijving yan het le-

vendige Boeddhistische centrum dat
Bamyan ooitwas, met kloosters, de
beroemde Boeddha's en de beschil-
derde grotten, die nu ook opgeknapt
worden. En het liggende beeldl Maar
dat is tot op de dag van vandaag nog
niet gevonden.

(De volhskrant, t augustus 2oog)

WINTERNUr\trMER
Het winternummer gaat over zen en
christendom. We willen aandacht
besteden aan ZIN in Vught, de aan-

dacht voor zen in Prot€stantie ker-
ken, de overeenkornsten en verschil-
len tussenJukai (zen) en Belijdenis
(protestants), een boek van bisschop
Muskens, Spinoza en nog veel meer,

we staan open voor jullie inbreng.
Streefdatum r5 november.

Samsaravaria
ConrNr.rr FRoTTIER SENsET

Tijdens de zomerretraite van Dana

Sangha in Savigny (champagne-
tudennes) heeft Genno Roshi
Dharmatransmissie gegwen aan

Corinne Frottier. Daarmee is zij na

Amy Hollowell en Frank De waele
de derde opvolger van Genno Roshi.
Gefeliciteerd!

WELKoM NTEUWE REDAcTEUREN
Met ingang van dit nummer ma:r
liefst drie nieuwe redactzuren. Ze

gaan zich warrnlopen voor de veran-
deringenper rjanuari.

Adriaan Bak&er (Amsterdam) gaat

dan codrdineren, Maria Berghuis
(ZoutJ<amp) de administratie en Rob

Lindhout (Nijmegen) de furancien
doen. Ze hebben allen ruime erva-
ring als zerrstudent, namelijk bij het
zen Centrum Amsterdam (Adriaan),
Zen River (Maria en Rob) en Oshida

Nijmegen (Rob). ze hebben zich
aangemeld omdat ze de Lotuwijver
op een prakische manier willen
steunen. Wij zijn hen daawoor zeer

danl<baar, rnaar er zijn nog meer
,oaosgn no.lig. We streven near een

brede redactie waarin velen wat
doen. Naast een kemredactie komt
er een algemene redactie.

BoEDDHA Is cRoor,
ZEN GEEFT ZIN
Boeddhisme is de derde geestelijke
stroming in Nederland. Een kwart
miljoen Nederlanders heeft er af-
finiteit mee, maar het wordt meestal
niet gezien als godsdienst, maar als

esoterische lev€nsovertuiging of
lifestyle. Wat beweegt tien bewoners

van de Noorderlroort t€ Wapserveen?

Jiun Roshi in woord en beeld. Wat
doet duizenden mensen de RAI in
Amsterdam bezoeken, waar ile Dalai
lama spreekt?
(NRC Weehblal,, s jlullri zoo e)



Redactioneel
ZE N rN MU z r Ex, hebben deze twee culturde grootheden met elkaar te

maken? En als ze iets met elkaar te maken hebben, wat valt daarover dan te
sctrijven? Wat levert dit themanummer van de Lotuwijver op? Bladzijden vol
'egd-documenten, spirituele prietpraat en muzikale anekdotes of m#r dan
datT Prikkelende wagen.

\fij hopen ze in dit herfstntunmer naar tewedenheid te hebben beantwoord
en iedereen doet er het zijne, ofhare mee. Lees over Bach enBoeddha, pater La-

salle, Leonard Cohen, een Japanse Eno, Muso, Ineke van Doorn. Ze hebben al-
lemaal iets met zen en muziek. Een zoekocht op he tr,et (Links mrechts) biedt
nog meer mooi materiaal. Maar het sterkste antwoord werd gegeven door

Jaap van Zweeden, bekend dirigent, aan het eind van het drie uur durende
prograirlrn Zomergasten van de VPRO ( 3o augustus). Jaap van Zweeden liet
een fragment van I(risbnamuti zien, die sprak over 'nondualiteit'. wat of dat
was, wilde de interviewster weten. Jaap hield vervolgens een soort Dharmatoe-
spraak: het gaat om egodood. Jij bent nietje ego, realiseerje dat'. 'Hierna en

hiervoor bestaat niet', 'de ewaring dat je opgaat in het grote geheel, dat je ver-
dwijnt, is het r:ltieme dat je kan gebeuren als musicus.' Soms gebeurt het dat
hij verdwij nt tijdens een concert, dat alleen de muziek stroomt. 'lk had niet het
gwoel dat ik geclirigeerd had ofhet orkest had gespeeld,' De dirigent probeert
in zijn dagelijks leven minder snel een oordeel over alles te hebben: 'dat brengt
al een enorme verlichting'. Dank u voor dit inzicht, Maestro I

En er is meer, Pakkende zenervaringen en levensverhalen, vaste rubrieken.
Lees dit nummer. Er zit muziek in de totusvijver.
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Boeddha & Bach
Jaren geleden heb ik eens op uitnodiging van

Jelle Seidel een uitvoering van de Matthaeus
Passion in Den Haag bijgewoond. Het vas
een geveldige avond en ik hoorde mezelf na
afloop verzuchten hoe mooi het zou zijn als wij
als hedendaagse boeddhisten ookzoiets had-
den. Bijvoorbeeld een muzikaal drama geba-
seerd op de Lotus Soetra.

Interessant materiaal genoeg, zou je toch zeggen.
Bovendien zijn er in China, Japan en andere Azi-
atische landen dlerlei inspirerende voorbeelden
te vinden in zowel traditionele als ook eigentijdse
vormen. Zo heeft een Chinese muzikale dansgroep
bestaandeuit talenwolle gehandicapte (!) jonge-
ren onlangs de grote internationde podia veroverd,
onder andere met een adembenemend bdlet
gebaseerd op Kanzeon. Dezelfde groep presenteerde
ook een autistische j ongen die geen noot kan lezen,
maar Eret grote verve een heel orkest dirigeert! Dan
blijkt toch weer dat wij hier nog helemaal aan het
begin staan van een boeddhistische cultuur. En dat
roept dus om creatiwe geesten!

Voor de Boeddha was muziek blijkbaar heel

belangrijk. Misschien had het een grote rol ge-

speeld in zijn leven als priru aan het hof. lk heb eens

gelezen dat de meeste metaforen in de soetra's met
muziek te maken hebben. Het trainen van de geest

laat zich dan ook gemak&elijk vergelijken met het
leren bespelen van een iustrument, Beiden ver-
eisen paradoxaal genoeg veel oefening om zich
natuurlijk te manifesteren. Bovendien is geluid iets

wat ons heel direct kan raken. Veel zenmeesters be-

reikten de verlichting toen de stilte ploreling ver-
broken werd, door een donderslag, een steentje dat
tegen een bamboestengel aan ketste ofzelfs het
geluid van een hand (!?) En hoewd er natuurlijk
genoeg voorbeelden zijn van meesters waarbij de

erv-aring via een ander zintuig birurenkwam -de
Boeddha zelfwerd vertcht toen hij de ochtendster
zag-, blijkt ons gehoor wel heel erg geschik voor
directe ontvankelijkheid. Geen wonder dat er in
zentempels zoveel slagwerkinstnrmenten gebruikt
worden. The ochtendbel, drum, densho, umpan,
inkin, cymbals, han en mokuryo doen hun best
om ons iets van het grote mysterie mee te delen-

Meester Bassui gebruikte de waag 'Wat is het dat
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hoort?' als zijn favoriete meditatiemethode, envia
het Big Mind proces van Genpo Roshi kunnen we de

verschillende stemmen in ons hart leren kennen.

Een mooie koan van de Hekiganroku stelt dat alle
stemmen de stemmen van de Boeddha zijn.
Reden genoeg dus om muziek serizus te nemen als

trainingsmethode I Misschien zijn we in het Westen

eenzijdig verslaafd geraakt aan de stilte. Alsof zen

alleen maar zwijgend beoefend kan worden. Zien
we er daarom vaak zo emstig uit? In Zen River be-

schouwenwe ceremoniEle activiteiten als een

natuurlijke tegenhanger van zazen, De diensten zijn
eigenlijk een klein soort opera waarin we via muziek
en beweging uitdrutking geven aan onze boed-
dhanatuur: een feestelijk gebeuren dat harten opent
en met elkaar verbindt ! Sinds onze eerste Open Huis
manifestatie in zooz waarbij meer dan honderd Uit-
huizenaren aanwezig waren, blij kt een boeddhisti-
sche dienst eerr prima communicatiemiddel. Zelfs

de Japanse soetra's worden hoog gewaardeerd.

We zingen die soetra's ook regelrnatig in Engelse

vertalingen, went het is natuurlijk belangrijk om
de betekenis te leren begrijpen. Maar er gaat dan
toch ook veel verloren. De Japanse taal leent zich nu
eenmad erg goedvoor ile gebmikdijke monotone

manier van reciteren. Het is een taal van lettergre-
pen, fie - als ze goed gezongen worden - prachtige
ritmes en boventonen kunnen creereL In westef,se

talen valt dat weg waardoor de soetra's saai kun-
nen gaan klinken. Wel zijn we er in Zen River aan

gewend geraak om in harmonie te zingen en de

Japanse moruriken die bij ons op bezoek komen,
vinden dat prachtig. InJapan zelfhoorje trouwens

naast de monotone recitaties ook melodische
versies, maar die blijken nog nauwelijks in het
Westen te zijn doorgedrongen. Ik ben zelfooit aan

een gewaagd erperiment begonnen om een Engelse

vertding van de fiyohorengelgo Kanzeonbosatsu

Fumonbonge' (een populair hoofdstuk uit de Lofts
Soetra dat inJapause Hoosters dagelijks gezongen

wordt) op mijn favodete muziek uit oezbekistau te

toonzetten . . . Een goede tekstschrijver zou hierbij
welkom zijn(!?)

In de tussentijd speelt rruziek ook een grote rol
bij onze feestelijke bijeenkomsten. We hebben een

prachtige piano cadeau gelaegen van een van onze

leden, en er zijn tegenwoordig ook prima gitaren,
een versterker, microfoons en speakers aanwezig. Ie-

dereen wordt bij zo n gelegenheid uitgenodigd om
iets te spelen ofte zingen, en het is ongelofelijk
hoeveel muzikad talent er dan naar boven komt.
Het is ook eenmooie manier om jezelf en elkaar
beter te leren kennen, want elke vogel zingt zoals hij
of zij gebekt is.

Stilte is natuurlijk een integraal onderdeel van mu-
ziek. Het kan maar beter ook een integraal onder-
deel zij n van ons lwen. Want het is duidelijk dat hoe

dieper de stilte gaat, hoe mooier de Hanlen wor-
den- Maar die moeten dan nog wel gecomponeerd

worden. Tijdens de lange uren van zazen waag ik
me soms afwanneer de eerste echte boeddhistische
Bach van zich zal laten horen.

TmkeiCoppms
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WimHenderickx
Belgisch (Vlaams) componist. Geeft les in com-
positie en muziekanalyse aan de Conservatoria
van Amsterdam en Antwerpen. Schreefzoryel
kamermuziek, orkestwerken als opera's, Bijvoor-
beeld de opera Void/Sunyata (zoo7), onderdeel
van zijn cyclus lantric Cycle. ls gefascineerd door
etnische, niet-westerse culturen, wat ertoe ge-
leid heeft dat veel van zijn werken geinspireerd
zijn door oosterse muziek en filosofie.

In Vorm&Leegte van rnaart 2oo9 stond een artikel
over hem (Dorine Esser, Componi st lan deleegte).

Een citaat:
Surryata, het begip leegte, uit de hartsoetru (...), a at

betekmt datwor jou, dat je o eenhele

opera amwijdde?
'Ik was een aantal jaar geleden in Ne-

pal, nodnath om precies te zijn Ikwas
er helemaal niet naartoe gegaan om
inspiratie voor een opera op te doen.
(. . .) ik had geen doel, behalve het ver-
wezenlijken van een lang gekoesterde

droom om in een Hooster hoog in de
Himalaya op zo'n rzusachtige gong
te slaan, wat ik ook gedaan heb. Maar
door eenbijzondere energie te voelen
op verschillende gewijde plaatsen in
de IQthmandu-vallei diende het idee
voor een opera zich spontaan bij mij
aan- Ik heb werkelijk zelfs ffsiek ge-

voeld dat ik dit moest gaan schrijven.
Ik kan het niet uideggen of verHaren.
Ik wilde iets schrijven wat over vibra-
ties gaat, over datgene wat j e niet kan
betasten, wat geen vaste materie is.'

Meer iuformatie: www.wimtrlende-
ricliw.com



Paradise
Er zijn artiesten dieje aljarenlang bewondert en
van wie je meerdere zwarte of zilveren schijven
in de kast hebt staan die nog steeds kunnen ver-
rassen.

Als ik door mijn platencollectie ga, kom ik steeds
meer onvermoede boeddhisten tegen. Dat komt
natuurlijk door mijn eigen onoplettendheid, mis-
interpretatie van teksten of titels, maar heeft ook te

maken met het feit dat niet iedere artiest even ex-
pliciet zijn overtuiging via zijn werk belijdt. Als een

boeddhistische levenshouding alleen ten grondslag
ligt aan het werk kuaje het vaak slechts vermoeden
en ontgaat die je als je er niet op beducht bent.

Wie had gedacht dat de Beast;r Boys, bekend
ua;:You'ue got tolghtfor the ight topdrtg, ookeen
nummer hebben getiteld Bodhisatua uou waarin
op 'hardcore rap'wijze de geloften van de bodhi-
sattva gedaau worden; veel herrie maar oprecht en
compleet met Tibetaans gezang. Minder expliciet,
meer tussen de regels door verdenl ik Brainpower,
een Nederlands rapper, er van een verfijnde kijk op
het leven te hebben vol mededogen; iets wat met een

zaHamp gezocht moet worden in het Amsterdamse
nachtlerren.

Mijnogen openden zich voor mijn eigen platenkast
door het volgende intro:

Paradise

Is exactlglike
Whereyou are ightnow
Onlgmuch,
much
Better.

Hiermee begint het nummer ldng uage u auirus.
Het is van Laurie Anderson, erkend lnghtech avant

garde popdiva sinds r98r; toen ze met haar surreEle

O,Superman eethit scoorde. Dit is een wonderlijk
begin van een popsong, zelfs als het muziekstuk zon
eigenaardige titel heeft.

Het paradijs zods door Laurie Andersonbezon-
gen is precies zoals het hier en nu, alleen erg veel

beter... Dat is heel anders dan de beelden die ons al
sinds mensenheugenis in de christelijke traditie
worden voorgeschoteld. Geenwolkenwaar je op
zweeft, geen nimfen die je naakt nectar schenlen
en ook geen ezuwige uitzending van a1le voetbal-
wedstrijden ter wereld. Nee, het is precies zoals 'dit'.

Hoe kan het dan beter zijn? Als het precies is als

waarje bent, is het enige wat anders kan zijn: jijzelf,
ofmeernog: hoeje dit' ewaart, Je hebt het paradijs
dus onder handbereik. En altijd al gehad!Kijk, dat
zijn de inzichten die er toe doen, en zoals dtijd li4
die wij sheid al tijden onder handbereik. Je moet er
alleen naar grijpen

De titel van het nummer is een citaat van William
Bnrroughs. In zijn geheel luidt hev l-angudge is a

uirusfrom outer space, We kunnen er dus niets aan

doen dat we ermee opgescheept zitten, maar zoals

bij ieder virus moet je je wapenen tegen de gevol-
gen er van. ook hier is het bruggetj e naar orze
beoefening snel gevonden; denk maar aan koans,

die worden dan wel verteld, maar de oplossing is
nooit rationeel en zelden in taal uit te drukken. De

dharma wordt op intieme wijze overgedragen en

communicatie zonder woorden getuigt vaak van
een zeer bijzonder contact.

Laurie Andersonheeft al sinds 1969 contact met
minimal music componist Philip Glass, die in die tijd
deel uitmaake van een groep kunstenaars die, zoals

velen toen, in het Oosten eeu bewijding vonden uit
de krampachtige naoorlogse maarchappij . ook zijn
muziek is beinvloed door fut boeddhisme. Heel er-
pliciet in de filrnmuziekvatkndun over het leven
van de Dalai Lama, maar zeker ook in de instnrmen-
tale stukken die, zonder een geweide sfeer met zich
mee te dragen, je toch in een passende staat van
geest kunnen brengen.

Zo is er meer in je platenkast te vinden dan je
zoekt.
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Ingaan tot het hart dat luistert
Tijdens de sesshins van Ton Lathouwers (Maha
Karuna Chhn) worden soetral gezongen op
melodieEn ontleend aan de gezangen van de
Russisch-orthodoxe kerk. Er is zelfs een CD van
gemaakt. Als je vilt, ben je daar als koorlid de
hele periode mee bezig.

Waarom deze muziek? Is dat een willekeurige keuze,
vooral gebaseerd op vage religreuze romantiek? Ton
Lathouwers beantwoordt die waag in het boekje bij
deCD.

'Nee. Maar er speelde wel iets heel persoonlijks
mee bij de keuze voor juist deze melodie. Het
heeft te maken met het feit, dat deze muziek mij
al geraakt heeft vanaf mijn negentiende j aar, toen
ik acoliet was in de Russisch-orthodoxe liturgie,
en sindsdien altijd veel voor mij heeft betekend.
Later ontdekte ik, dat deze melodiel:r veel anderen
eveneens aanspreken, ook de meeste deelnemers
aan onze sesshins.

(...)

Maar er is nog een andere reden. De mdodie die
wij uiteindelijk gekozen hebben, is ontleend aan

de gezangen vau de Akathist (hyrnne, red.) van
de Moeder Gods, de bekendste Maria-hyrnne uit
de Russisch-orthodoxe traditie. De tekst van deze

Akathist vertoont opmerkelijk veel gdijkenis met de

teksten die wij tijdens een sesshin zingen wer Kuan
Yin, over 'haar die luistert naar de noodkreterf."

De CD, lngaan tot het hart dat luistert, is nog te

bestellen. Kijk op http:lfovwwmahakamnachan"
beptm{documente n.htm

VR€D € V€R\^/ooRD €N
Bo€DDHlSM€ & q€\^/€LDLoZ€ CoMMvNICATI€

6 NOV€MB€R 2OO? IN WAG€NING€N

De grote vraagstukken van deze tijd maken duidelijk hoe onderling
afhankelijk we als mensen wereldwij d. zljn.Bijdragen aanhetwebijn
van anderen is een kwestie van gezntd verstand - m{n geluk is
verbonden met dat van jou, Hoe we met elkaar communiceren kan
deze verbinding ondersteunen, maar ook verwijdering en pijn
veroorzakert W at begint met goede bedoelingen strandt dan in
woorden &e gehoord worden als oordeei, beschuldiging ofkritiek

Het programma van dezc dagbestaattit eenTezing, workshops en

ruimte voor spontane ontmoetingen in een inspirerende omgeving.

Met medewerking van Han de Wit,Justine, Sietske de Haan, Bart
Land,sva, Chisaaan Zandt en anderen.

Meer weten? Surf naar www.bisho.nl/wedeverwoorden,htrnl

BtSHO-



Zenen zininmuziek
De afgelopen j aren heb ik mevoor een opleiding
pedagogiekverdiept in u/at muziekvoor een
mensenkind kan betekenen. Hierbij mijn impressie.

Uit onderzoek komende volgende punter naar
voren:
. Muziek komt bij mensen binnen op gwoelsniveau,
via de rechter hersenhelft.
. Het menselijk geheugen is heel sterk wat betreft
het onthouden van ritme en muziek.
. Muziek heeft veel in zich: ordening, herhaling,
ritr:re, Hanken en klankkleur. Je kunt het ook ge-

bruiken als communicatie zonder woorden.
. Het ervaren en uiten van emoties is zeker ook een

aspect. Je kunt actief zelf muziek maken, maar het
beluisteren van muziek heeft ook een grote wearde.
. Ieder mens heeft op zijn eigen unieke wijze een

ingang voor muziek.
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Bij zen denk ik in dit kader aan de plaatjes van de os

en zijn hoeder. Het zoeken rnar de kern vanjezelf
en het daarmee samenhangende begrip (liefde) voor
jezelf en de ander manifesteert zich ook in andere

h:nstuitingen. Uit de inleiding van het boek De os

m ajnho eder vatH.M. Enomiya-Lasalle:'om
zen-momenten op deze weg te vangen en hun
diepe betekenis door te geven maak Lasalle graag

gebruik van het paradoxale beeld en de raadselach-

tige verhalen, dus van die sensibiliteit en het gwoel
voor esthetica, die hun hoogtepunt bereiken in de

zogenaamde Tim aJbeeldtngmoan de os.'

Zentraining heeft volgens mij alles te maken
met het herkermen, aanvaarden en omgaan met
gevoelens. De ratio is van belang en neemt in de

filidige westetse opvoedings- en onderwijssituatie
een grote plaats in, maar we streven toch naar een

zekere balans van die wee; alles op zrjn tijd.
Aandachtig muziek beluisteren of het zelf maken

en van muziek genieten biedt een uitgelezen kans

om tot rust en ortspanning, uit de dagelijkse
hectiek en dichter bij jezelf te komen. Muziek als

achtergrond kan een bepaalde sfeer credren, maat
ook afstompend werken. Je hoort de muziek zelfs

niet meer, maar sluit j e ervoor af. Gewaar zijn en
aandachtig leven ervaar ik als belangrijke kwalitei
ten voor het bewust in de wereld staan,

Tijdens zenmeditatie is stilte en een rustige omge-
ving van belang. Op andere momenten kan bewust
omgaan met muzikaal gebeuren heel waardevol
zijr,..

Eerst was ik van plan om bepaalde componisten
te zoeken en dan weer bepaalde werken van hen.

Dat is zeker mogelijk. Voor mij is het luisteren naar
bijvoorbeeld Bach, Schubert, Satie en L. Cohen een

manier om d.ichter bij mezelf te raken.

Ik denk dat het bewust en aandachtig luisteren naar

-of zelf maken en daarbij genieten van- muziek in
aI zijn facetten een ware terlichtende' ervaring is !

Jannx Snijder

musicerende bodhisattva's
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Leonard Cohen: Van
'Wanneerje steeds veerje kop stoot tegen een
stenen muur, voelt het goed als er een eind aan
komt.'zegt de 67-jarige Leonard Cohen in The

Obseruer van oktober zoor. Cohen voerde toen 5o
jaar strfid met drank drugs, pillen, vrouwen en
religie, in de valse hoop dat deze middelen zijn
persoonlijke onzekerheden en twijfels zouden
verlichten. Omdat hij geleerd had zijn gedach-
ten te relativeren, trok de inktzwarte depres-
sie langzaamaan op. Het begon voor Cohen te
dagen in Mourt Ealdy Zen Cenvr, een gemeenschap
waarmee hij al meer dan dertig jaar verbonden
uras. Welisuraar is z'rjn leven er nu niet gemakkelij-
ker op gevorden, maar urel eenvoudiger, geeft hij
toe in het intervieu ln dit artikel feiten en feitjes
over Leonard.fikan Cohen, de zanger met de stem
dieper dan een loopgraaf.

DEPRESSTE

'Als je ophoudt met constant over j ezelf na te den-
ken, komt er een zekere rust overje. Bij mij gebeur-
de dat onopvallend; ik kon het niet geloven. Eerst
kon ik er geen vinger achter hijgen, en dacht dat er
iets mis met me was. Het is net een slok koud water
als je uitgedroogd bent van de dorst. Iedete papil
vanje tong, iedere cel van je Iichaam zegt: 'danl
je." Voor Cohen kwam dit inzicht niet uit de lucht
gwallen. Na een hopeloze strij d tegen de depressies,
besloot de zanger in r99z zijn leven te offeren aan
zrjn fau oiete drug:' zerJ.

'Aan het eind van mijn laatste toumee naderde
ik de zestig, en Roshi (SasahiJoshu Roshi red.) de ne-
gentig. Een mooie gelegenheid om bij hem rond te
hengen, dacht ik dus. ...Nee, het was niet spiritueel.
Voor mij was het een van de vele pogingen fie ik tij -
dens de laatste dertig, veertig jaar ondemomen heb,
om te leven met een gesteldheid die bekend staat
als Hinische depressie,'verHaart de dichter/zanger/
zenmonnik in Rolling Stone van okober zoor.

LIc HT
'Ziekenhuizen voor mensen met een gebroken hart
en voor mensen die vergeten zijn hoe ze moeten
lopen enpraten,' zo noemt hij vluchtheuvels als

het Zen Centre in The Obsenter.Deovergave aan de
eenvoud, de routine en de discipline van het leven in
het klooster had voor Leonard Jikan Cohen de grote
luxe dat hij niet na hoefde te denken over wat hij het
volgende moment moest doen. Het rnaake korte
metten met het obsessieve gepieker. 'Als je lang

genoeg zit, bewandelje alle mogelijke paden, die de

gebeurtenissen van j e lwen hadden kunnen nernen.

Maar nx een poos lost het denken van tijd tot tijd op.
En net als het licht dat aangaat alsje op de lichtl,crop
drukt, maakt een nieuwe stemming zich van je
meester.'

DI c HTKUNST
Lronard Cohen wordt in 1934 in het Canadese Mon-
tred geboren, in een bemiddeld Joods middenHasse
gezin. Als hij negen jaar oud is, overlijdt zijn vader,

die hem een aardige erfenis nalaat. Op zij n vijftien-
de leert Leonard gitaar spelen, verzamelt en schrijft
folksongs. T\a,ee jaar later gaat hij naar de universi-
teit en nog eens twee jaar later richt zijn eerste band
op. In 1956 publiceert hij zijn eerste dichtbundel let
Us Compare Mgthologies en in 1963 zijn eerste roman

In 1967 begint zijn cariEre als dichter/zanger

tijdens een concert tegen de Vietnamoorlog in New
York. Kort erna verschijnt zijn eerste dbum Songs

of konard Cohen- De vaak zoete melancholieke
folk-pop uit zijn beginj aren worden dikwijls als zijn
belangrijkste werk gezien.
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onheilsprofe et to t zettrrLonnik #.
In 1967 zingt hij Suzannr (album: Songs of
Leonard Cohen):

Andjust whmgoumedn to tellher,That gouhave no

love to gioehu,Thrn she getsgou onhu watelength,
And shelets theito answer,That gou\e alwagsbeen

herlouer, Andgouwant to trauel withher, Andgou
wtnt to travelblarl, And,gouknow that she will trust

aou
For gou'te touchedher pefectbodg withgour mind.

Succewolle albums en optredens volgen elkaar op,

Tijdens de Yom Kippuroorlog (196) reist hij af rnar
Isra€l om zich vrijwillig voor actieve dienst aan te

melden bij het Isradlische leger. Maar het leger deelt
Cohen in bij een eenheid voor het vermaak van de

Eoepen. Zijn afschuw voor de oorlog zet hij om in
een album.

ONDERGANG s PRoFETI E

Hdverwege zijn leven veranderen Cohen's stem,
muziek en teksten. Hij beweegt zich steeds verder
van de folknuziek, zijn stem wordt dieper dan een

loopgraaf en zijn teksten zijn bezwangerd van grim-
mige politiekgetinte ondergangsprofetieEn. Later
geeft hij toe dat hij in deze periode gebukt ging
onder diepe depressies. Het liegt er niet omwat hij
schrijft.

kr 1988 zingt hij in FrRsr WE TAKE MANHATTaN
(album: I'm Your Man):

httP :f /ww*youtube.comf watch ?v=tFBxvozyxsE
lm guidedbg a ignal in theheau ew, fm guided,by

thisbirthmarh onmg skin, lm guidedbg the beautg of
our weapons, First we td;ke Mfiihdttan, thenwe take

Berlin

In r99z bezingt hij grimmig de wanhoop in Tn r
Furunt (album: The Future):

Givemebachthe Berlinwall, Giveme Stalin and St

Paul, Giue me Christ, or giue meHiroshima,Destrog
frTother fetus nn.u,We don'tlihe childrm anghow,tue
s een thc futur e, babg : it is mur dn

In hetzelfde jaar misschien toch hoopvol in Druo -

cn*ct (album: The Future):
htqr :Jf www.youtube. comf watch?v= OETwbVBPITU

It's coming to Ameicafrst, the tadle of thebest and

of theworst,It'shere thq got the finge, andthema-
chinery for change, and it's here theg got the spiitudl
thir st. It' s her e the Jamilg's brokm, and it's her e the

lonelg say, that thehcarthas got to opm,in arttnda-
mmt al w ay : D emo cr acg is coming t o the U. S A.

2oo9
In zoor, na zijn bijna tienjaar durende verblijfin
Mount Bddy Zen Center, is Cohen tot op de dag van
vandaag weer helemad temg en still g oing strong!

KeesMotrbeeh

BnoNurN:
Nick Paton Walsh,'lnever discuss mg mistresses ormg

tailors', The observer, r4 oltober zoor
Mark Binelli, Q&A : Tlu New kondrdCohen, Rolling
Stone, 19 okober zoor
Spotlight : konard Cohen; de wde meeste1 Abhorsen,

Geencommentaar.nl, 16 november zooT

Sara Hampson, I{e HasTiedHrWag to BeFrce,

Shambhala Sun, november zooz
on the Rodd, fot Reds ons Prucical md Spiitudl, The
NewYork Times, z5 februari zoog

Herman Veenho f., Imnard Cohmis oudtestanmtuch
mapocief,Nededands Dagblad, 17 april zoog
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Leven alsJikai In Frankrijk (r)
Het is april 1998. Ik was naar Amerika vertrokken

om zen te studeren en te beoefenen en hier zit ik dan
op een afgelegor boerderij met uitzicht op de klwen
en bergen van de PyreneeEn. Contemplatie was het
doel. Wel tijd geno egzotje zo zeggen. Een keer
per maand ga ik naar de vallei om booclschappen
te doen en buiten de bakker en de postbode komt
er verder niemand langs. Ik deel mijn tijd in met
zitten, studeren, het mooi rnaken van de boerderij
en de tuin en kom mezelf verschrikkdijk tegen.
Niemand om te verantwoorden wat ik doe en of il
het doe, ergens de schuld van te geven ofje aan te er-
geren of lief en teder mee te zijn. Mijn werk en leven,
mijn succes en mislukkingen: geen ontkomen aan,

Er is geen kachel in het huis. Wel eer stoolglaats
in de kamer met een houtvuur. Echt warm wordt
het er niet n als de winter komt. Met een halve
meter sneeuw voor de deur slaap ik dicht tegen het
vuur aan, maar de meeste warmte verdwijnt door de
schoorsteen.

Als Genpo Roshi, die iruniddels fut lesgeven weer
opgepakt heeft, in Nederland op de Tiltenberg is,
spreek ik hem per telefoon en hij luistert, uaagt,
herkent en moedigt me a:m.

De natuur spreekt haar eigen woordje mee. De
seizoenen verglij den en de trekvogels verzamelen
zich in het naj aar en iu het voorj aar recht voor de

Hoof waar ik op uitkijk. De boerderij is onbewoond
geweest en de dieren zijn gewend er wij ourheen te
lopen. Ze zijn nieuwsgierig naar de bewoner. E€n

herrrelijn staat hoog op de achterpoten te kijken
naar dat wezen dat stil zit, de eekhoomtjes spelen in
de bomen en het vossengezin laat iedere avond op
dezelfde tijd de jonge vosj es een uutj e op de heuvel
spelen, Een adderfamilie nestelt zich tegen een
muurtj e aan. Op een dag zie ik een lynx

De dorpsbewoners vinden het allemaal maar
vreemd. Een vrouw dleen en die vreemde dingen
die ze doet ! Het zal wel iemand uit een sekte zijn. Ze

proberen me bang te maken met loslopende beren.
Wel, die zitten voomamdijk in mijn hoofd en zijn al
lastig genoeg.

Met het versuijken van de tijd komt er een mild-
heid in mijn leven die ruirnte geeft aan alles wat
mensen uit mijn verleden zoal gedaan hebben
en doen. In de plaats van teleurstelling komt er
weugde over de weg fie we allemaal samen gaan, ie-
der op zijn manier. Tevredenheid over mijn bijdrage
en hoe ze vaak als druppel gewerkt heeft en ruimere
kringen in het water van het leven heeft gemaakt.

Als het eerste jaar verstreken is, vragen enkele van
mijn studenten of ze een tijdje het lwen op Guilgo-
ria kurmen delen en ik besluit langer te blijven. Dat
vraagt een andere organisatie en ik wil ook graag op
een meer concrete manier contact houden met de

sangha. Ik ga op zoek naar Zen in Baskenland. Maar
daarover een volgende keer meer.

Maionl&ai

ln de eerste plaats zenstudent (boeddhistische

monnik). omdat een mens ook de kost moet

verdienen doet ze datgene, waarvoor ze gewaagd

wordr Sinds r986 leidt ze de Opleiding Spirituele

Verloskunde en werkt met de studenten. Daar-

naastgeeft ze lezingen en workshops en doet

vrijwilligerswerk.

ln Alqay leidt ze een klein centrum voor retrai-

tes

J rKAr CONSUTTANCY

Marion Elichatt-Roesink

Maison Urrutub6h6tia

6447o Alqay

Tel/fax o55928555r

wvwjikai-consultancy.com,

.l
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Daar zitikmee

Hebje ook een vraag

die je aan een leraarvilt

stellen? Dien hem in bij

de redactie!

redactie@lotusvijver.nu
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lr€ne.
ln de Jukai ceremonie vorden erverschillende geloften afgelegd, die voor
een toeschouurer (ouder, kind, vriend) vreemd kunnen overkomen. Het lUkt
bijvoorbeeld onmogelijk om de belofte alle levende vezens te bevrijden, na te
komen. Hoe leg ik dit uit?

Een goeie en ook herkenbare waag, toen ik in mei
1989 van Genpo Roshi lukai onwing, Iceeg ik pas de

dag tevoren de uorus (geloften) onder ogen. Enigs-

zins in paniek ging ik naar Genpo Roshi toe en zei:

'Ik kau morgen geen Jukai doen, want ik weet nu al
dat het niet gaat lukken om me aan d die geloften
te houden Ik ben opgevoed met wat jebelooftmoa je
doe?, en dit kan ik niet beloven!' Genpo Roshi lachte
en zei: 'Het is inderdaad onmogelijk om je aan de

precepts (vows, leeftegels) te houden, we breken ze

voortdurend ofwe willen of niet, en vaak ook nog
zonder dat we het ons bewust zijn. Waar het om gaat
isje intentie, je doetje best om te leven in overeen-

stemming met de boeddhistische leefregels. Relax !'

Het woord Jukai bestaat uit twee karakters: Ju'
betekent ontvangen en de 'Kai' zijn de precepts of
leefiegels. tijdens de Jukai ceremonie onwang en

accepteerje dus ile boeddhistische leefregels enje
wordt daarmee formeel boeddhist: een'baby boed-
dha' die zich op fut boeddhistische pad begeeft. Ver-

wacht je van een baby dat hij al perfect kan lopen,
praten, enzovoort? Onze boeddhistische beoefening
is een scholings,weg, waarbij we ons steeds meer

onze borspronkelijke natuur' gaan realiserea en -
als het goed is - ook zullen gaan manifesteren. De

leefregels kanje daarbij zien als een gids en houvast
om op terug te vallen en als inspiratie om na vdlen
steeds weer op te staan.

Behalve het ontvangen van de precepts (ofsila)
betekent Jukai ook: toevlucht nemen. In onze

traditie (de overdrachtslijn van Maezumi Roshi via
Genpo Roshi) ontvangen we zestien precepts. Bij de

eerste drie nemen we toevlucht in de Drie Juwelen:
de Boeddha, Dharma en Sangha, zoals een kind toe-
vlucht zoekt bij z n moeder of vader. We vragen om
hulp, begeleiding, steun. En tegelijkertijd gevenwe

toe dat wij zelf al Boeddha, Dharma en Sangha zijn:
'You rweal yourself as t}us.'We zijn er al6dnmee!
Maar wie durft of kan dat geloven voordat het zij n
(haar) eigen lwende erv-aring is 7
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Bij deze dlie yrureprecepts beloven we afte zier van
het berok&enen van kwaad, om goed te doen en
om goed te doen voor anderen. Dit is in feite ook
de laatste van de vier Bod.ihi sattva geloften die j e

in je waag noemde: 'Ik beloof alle levende wezens
te bevrijden.'In de zentraditie herhden we dit
voomemen elke dag minstens drie keer. Ja, het is
onmogelijk en ja, dit is mijn diepe verlangen waar ik
me eindeloos voor wil inzetten: dat alle wezens wij
mogen zijn!

Waar het om gaal is je intentie, je
doet je best om te leven in overeen-
stemming met de boeddhistische
leefregels. Retax!

De tien volgende precepts hebben veel gemeen met
de tien geboden uit het christendonr, waarbij het
voor mij belangrijk is dat het niet zozeer'geboden'

zijn van buitenaf (namelijk iets wat je moet ofjuist
niet mag doen, want anders ...), maar wat steeds

meer van binnen uit komt en teruggrijpt op de drie
pure leefregels: te willen leven als een goed mens, als

een boeddha. Het zijn in feite prakische uitr,*rkin-
gen van de voorgaande precepts: niet willen doden,

liegen, stelen, misbruik maken van seks ofversla-
vende middelen, kwaadspreken, enzovoort.

Hierbij wil ik nog opmerken dat de manier waarop
de Sila benaderd en gevolgd worden verschilt bin-
nen de grote boeddhistische stromingea, waarbij
binnen het Mahayana boeddhisme vooral nadruk
ligt op eigen verantwoordelijkheid en wat 'gepast is
in elke afzonderlijke en unieke situatie.

Tot slot: Ik hoorde eens een aardige vrije verteling
van de Sila of prec eptsz cool andpeace;fuI. Misschien
is dat wel de simpelste manier om het aan anderen

uit te leggen: ikwil graagcool mpeate;fu! leven, zowel
voor mezelf als voor andereu.

Iri,rw Kg q o Bakk er, ho shi

www'zenrpirit.nl

Muso
Componist, muziekleraar en basklarinettist,
trainer in cursuss€n over waarneming en overga-
ve. Heet eigenlijk Frans Moussault. CD: Ocearchid.

Daarop speelt RayJin Shakuhachi, een fluit
van licht gekromde bamboe. (Zie verder Link en

Rechr. elders in dit nummer)

Invorm&Leegte, lente zoo8, stond een artikel over
hem (Angeline van Doveren-Kerst r,Duetmet de

stilte). Een citaat:
"In eooo was ik in Japan waar ik shalarhachi

studeerde bij de vader van Ray Jin. Ik heb toen veel
gezien van zenlo:nst, tempels en kalligrafie. De

eenvoud daarvan maakte diepe indrul op me. Die
ene streep, die ene toon biedt een enorme spirituele
opening. Daarna ben ik in Amsterdam een zen-
cutsus gaanvolgen. ... Sindsdien doe ik dagelijks
aan meditatie. Voor mij heeft dat, naast spirituele
betekenis, een gezondheidsfunctie. Momenteel be-
oefen ik vipassana. ... Ik weet niet ofhet mediteren
effect heeft op mijn muziek, maar dat mijn muziek
meditatiefvan aard is, is duidelijk.

t:-;l

Voor mij is muziek rnaken meditatie. Zoals het
blazen van de shakuhachi binnen de zentraditie bij
wijze van meditatie ds 'suizerf wordt beoefend, zo

'suis' ik op mijn basklarinet."

Meer informatie: www.bloomline.netlmuso



Drie stenen
Bijna een jaar lang wilde ik niets \yeten van zen.
Na een aantal frustrerende vrouwengroepen
(vrouwen kunnen niet verlicht worden) besloot ik
me een tudje in mezelf terug te trekken, in mijn
eigen wereldje. Weg van zen met zijn regeltjes en
rituelen. Ook de wekelijkse tea chinE van mun zen-
leraar liet ik lang schieten. lk moest er even niets
van hebben. Waarom precies? lk weet het niet.

Nu zat ik weer in Zen River. Met vijftig mensen in
de zendo. En het was fantastisch. Alsof ik herboren
was. Elke seconde telde, alles was ftis en waar en nu.
Iedere streling van de wind door het openstaande
raam, het zachte ruisenvan kleding, mijn adem,

ieders adem, de woordeu, de soetra's, het zwijgen...
Alles &ong tot me door. Hdder als glas, licht en
zuiver, nergens opdringerig en steeds weer voorbij.
Dit gevoel moest ik vasthouden.

Tij dens de pauze liep ik de tuin in. Opgetogen,
geen spoor meer van verzet offrustratie. Zo moest
het altijd ziju. Hoe lceeg ik datvoor elkaar? Ik ken
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Plotseting begreep ik het.

lk g[imtachte.
lk deed het weer!

mezelf, mij n geest is krachtig. Voor je het weetbor-
relen alle twijfels weer op. Dan moest ik iets hebben
om mij aan dit moment te herinneren.

Drie stenen, dacht ik plotseling. Boeddha, oh-
arma, Sangha. Symbolen die ik tevoorschijn kon
halen als ik weer eens twijfelde. Ik ben altijd al dol
geweest oplijzondere stenen- En hier in de tuinvan
Zen River lagen er genoeg.

Binnen twee minuten had ik ze gevonden mijn
drie stenen. Mijn redders in de nood. De een nog
mooier dan de andere. Toen zag ik er nog een. . . En

nog een. . . En ik pake ze op en propte mijn zak&en

vol tot ze uiqruilden. En er lagen nog tieatallen
prachtexemplaren op de grond. ik wilde ze allemad
wel hebben

Plotseling begreep ik het. Ik glimlachte. Ik deed

het weer ! Rustig en met aandacht legde ik alle ste-

nen terug. Toen deed ik eventjes mijn ogen ficht en
haalde diep adem. De panze was afgelopen- Ik stapte
naar binnen, ging weer zitten en voelde mij vreernd
blij.

Pauline SaigenHufeld
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Coltrane inEihei-ji
ln het voorjaar van zooS maakten Jaap
Gerritse en lngrid Bornans een reis door Japan.
Tijdens die reis bezochten ze onder andere
Eihei-ji. Het klooster van de eeuwige vrede, dat
is de naam in hetJapans, ligt in de bergen aan de
westkust van de Japanse zee. Het is de hoofd-
tempel en het opleidingscentrum van de Soto-
school en urerd in rz44 door Dogen Zenji opge-
richt, Het is prachtig gelegen tussen eeuwenoude
cederbomen. Er yonen niet alleen 25o mon-
niken, van urie roo in opleiding, maar ook trekt
het dageliiks busladingen vol Japanse toeristen.
Hieronder vefteltJaap Gerritse over Eihei-ji.
Eva van den Brande tekende het op,

In Eihei-ji is alles georganiseerd. Er is geen ruimte
om zelf iets te doen, j e kunt dus niet uit de pas

lopen. Doe je dat wel dan word je vriendelijk, maar
heel resoluut gecorrigeerd, Er wordt in oryoki-stijl
(= maaltijdritueel in de zendo) gegeten. Wil je de
finesses van oryoki leren, dan moet je absoluut naar
Eihe-ji gaan. Maar mij is het niet geluk. Op een
gegeven moment stonden er drie mannen om me
heen, die me instructies gaven. Daar werd ik zenuw-
achtig van en dan gaat alles mis.

GRorB rr.rvE,rop
Ik heb iets recalcitrants en dat werkte averechts
bij die Japaru:ers, want ze kennen het niet. Toen ik
vertrok, stond er zo'n vijfman Haar om afscheid te
nemen, met de monnik die het hoofd van de oplei-
ding was erbij. Als hij mij een ontzettende schop

had kururen geven, had hij het graag gedaan.

Zo bracht ik een keer, gekleed in mijn toor-vier-
dagen-monniksplunje-van-Eihei-ji', een bezoek

aan een andere verdieping. Ik ging naar beneden,

naar het toeristenwinkeltje, waar Dogen-snuisterij -

en worden verkocht, zoals wierook, posters boeken

en prullaria. Ik wilde daar eens roudkijken. Maar
het was absoluut not dane omzelfstandig en z6nder
te vragen naar die afdeling te gaan. Dat was voor
de toeristen, daar hoorde ik nietl Na drie minuten
stond er een monnik naast me die me dringend
woeg: 'Meneer, wilt u weer naar boveu gaan?' Een

boek lezen, of iemand te bellen is ook onmogelijk.
Kom j e Eihei-ji binnen, dan halen ze allereerst je
zakken leeg. De inhoud gaat in een grote envelop,

die wordt goed dichtgeplak en dat is het dan...

'IK WEET Hrt Nter'
De eerste dag van het verblijfwas er een onderhoud
met d6n van de hoofdmonniken Hij begon het
onderhoud na een lange stilte op deze maniet: 'Het
is nu lente, en lente vind ik de mooiste tijd van het
jaar. Maar - en dat is Dogen - als het zomer is, vind
ik zomer de mooiste tijd van het jaar.' In onze groep
warer twee Amerikanen en ook een Nederlandse,

die boeddhisme doceerde aan de vrij e universiteit
in Amsterdam. Ze wilde promoveren en had eerr

hde lijst met wagen, die ze aan de hoofdmonnik
stelde. Maar hij ging daar nauwelijks op in, prach-

tig ! Hij zei ook vaak: 'Ik weet het niet.' wat in de

westerse wereld ongepast is, 'ik weet het niet, ik heb

geen idee' dat vind ik zi prachtig.



Orze groep
bestond verder
uit Japanners.
E6n van hen zat

er in een Hoos-
ter en wilde
zich nog wat
bijscholen,

onder andere op het gebied

van oryoki. Ook kwam er een uit Hannover. Hij
werke er in een autofabriek, waar iedereen hem
steeds maar weer Eoeg wat dat zenboeddhisme nu
eigenlijk is. Nu was hij dan een maandlang in Japan
en ging hij vier dagen ruar Eihei-ji, om daarna in
Duitsland wat over zen te kunnen vertellen.

CoLTRANE
's Ochtends moest ik om halfvier opstaan en ging
naar de enorme Boeddhahal, waar twee mannen op
gigantisch grote klankschalen sloegeu. Daarna zou-
gen zoo jonge kaalgeschoren monniken soetra's op
de beat van een anderhalve meter hoge mogulyo (=

houten drum in viworm). Ik lceeg ook zo'n soetra-
boek in mijn handen geduwd en als ik snel genoeg

was kon iI meezingen.

Mijn belangrijkste ervaring geberude tijdens dat
zingen. De tweede ochtend, terwijl iedereen nog
zong, trad er een oudere monnik naar voren in een
prachtige outft: een voorzanger. Wat ik toen hoorde !

Ik ben jazzmuzikant en in de jazz is John Coltrane
66n van de heel grote meesters, een soort godheid.
Hij is ooknog een heel religieuze man geworden, A
Looe Supreme.Toen ik die voorzanger hoorde zingen,
hoorde ik fohn Coltrane spelen. Na afloop wist il<
niet wat me was overkomen. En wat ik nooit zou
doen is een handtekening wagen, maar van die man
wilde ik bijua een handtekening hebben, als grote
ster. Maar ik begreep wel dat het niet gewaardeerd

werd. Ik had een erv'aring van diep geraak zijn. Diep
geraakt, ondersteboven, ikwas helemaal onderste-
boven!

Na die ervaring was ik de volgende dag vol ver-
wachtingen, maar toen lcram er iemand anders. Hij
blonk ook uit, maar die ene ervaring had ik met hem
niet, Die voorzanger was zo muzikaal. Die emotie
in zijn stern. Ik verstond zijn verhaal, soms hoef
je de taal niet te spreken om iemand te begrijpor.

Je leert vaak de mensen beter kennen door niet te
praten dan door wel te praten. Door te praten kun
jeje toch nog achter een masker verschuilen, maar

dat valt weg als je niet praat. Het lichaam liegt niet;
met lichaamstaal valt moeilijker te liegen dan met
woorden. Ondertussen zijn we allemad wel mees-

ters in het tegenovergestelde te vertellen van wie we

werkelijk zijn. Ivraar deze man verstond ik, Eigenlijk
had ik de tolk ernaar moeten wagen, misschien
moet ik nog een keer gaan en het dan doen.

TBN zo
Ingrid kreeg last van haar looieEn. Daarom heb-
ben we de laatste dag in Eihei-ji een eigen kamer
gehuurd. Het uitzicht was zoals op Japanse te-
keningen ook te zien is, met nevel die tussen de

eeuwenoude cederbomen zweeft. Het was van een

schoonheid !

Wij hadden samen een enorme kamer. Daarvoor
sliepen we apart, ik op de marurenafdeling en
lngrid op de vrouwenafdeling. Slapen deden we op
een futon. Als 's morgens om half vier de bel ging,
moesten we binnen 15 minuten Haar staan. Futon
opgerold en wij gewassen en aangeHeed. Ook wes

het wel handig om nog even naar het toilet te gaan,

want daama was het een uur zitten. En voor een uur
die immense Boeddhahal in, en dan was daar geen

tijd meer voor. Het was dus niet mogelijk om tijderx
kinhin bijvoorbeeld er even tussenuit te glippen, no

wda.

Werkelijk alles wordt in de gaten gehouden Toen
wij in die hotelkamer zaten, zet er altijd iemand
voor onze deur en die hidd in de gaten wat wij al-
lemaal deden, In die kamer mochten we doen wat
we wilden, maar eenmaal er buiten werden we weer

gevolgd. En wat ons daar op die kamer is toegev'al-

len! Dogen heeft dus de beroemd e Instructtes uoor

de Tenzo ftok) geschreven. Wij hebben een madtijd
gelaegen, die met geen pen te beschrijven is ! Alleen
al hoe het oogt, de Heur en vorm. . . Het is niet waar,

hoe is dit mogelijk? De figuren: schitterend. Daar

is een Parijse vier-sterren-kok een amateur bij. En

dan de smaaksensatie tijdens het eten. We wisten
helemaal niet meer wat ons overkwam. Dat is geen

toeval, rnaar dat is ons 'toegev-allert'.

Dit zijn twee heel indrukwekkende ervaringen
die ik in Eihei-ji heb gehad. Ze staan in mijn ziel
gegrift, om het maar eens dramatisch te zeggen. De

ooorzanger mdehok!

Jaap Geritse
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Een volledigheids enraring
Hijgend nog en met een hartslag van jewelste bereik
ik de top van de Monte Saccarello (zzrz m-), de hoog-
ste berg van Ligurie. Op een sokkel staat een Heilig
Hartbeeld van een meter of tien hoog, dat zich al
kilometers van tevoren af en toe vertoonde, met een

groots gebaar Italid te zegenen- Ik had al nauwelijks
adem, maar het uitzicht hier beneemt me het laatste
restje. Ik kan wel huilen zo mooi. In het dal tekent
zich langs een rivier piepklein het stadj e Rocchetta
Nervina af. Kilometers verder ziju langs de top van
een lage berg de muizenhuisjes van Pigna getekend.

Linla en rechts de kammen van het massief, waar ik
straks nog twee toppen moet nemen om daarna r3 oo
meter te dalen.

Vanmorgen woeg ben ik vertrokken van schuilhut
Allavena, waar de chagrijnige waard me zelfs voor
twee liter water liet betalen. In de zes uur die ik loop,
ben ik geen sterveling tegengekomen Het is smoor-
heet en ik ben drijfnat van het zweet. Na een korte
rust pak ik mijn wandelstaf en ga ik verder. In een
schaduwrijke hoek ligt onverwacht sneeuw. Nadat
ik mijn flessen ermee heb germld, is mijn waterte-
kort voorlopig opgeheven

'Wat zijn bergen, rivieren en aarde, of
mensen, dieren en huizen?'

Plotseling een verrassing. Over een lengte van
25 meter v/ordt het pad bedekt met een schuin
afir',aarts lopend dik pak sneeuw. Boven en beneden
is de berg steil en rotsig. Het lijkt een orureembare
hindernis. Wat nu? Teruggaan is geen optie, ik moet
er langs, maar hoe? topend gaat niet, it zou ogen-
blil&elijk in de gapende diepte storten. Voorover
gebogen is onmogelijk. Na ampel innerlijk beraad
besluit ik zittend op mijn achterwerk de overtocht
te wagen. Ik ga in de snezuw zitten, leun flink
achterover en hak met Erijr rechterschoen een gat.
Ik stamp de snezuw goed vast, test of het voldoende
steun geeft. Even glijd il weg. Oei! Ik moet mijn
voowoet flint naar mijn knie€n strekken als ik dit
wil overleven. Ik plant mijn linkerschoen in het
steunpunt, verschuifnaar rechts en hak een volgend
gat. zo gaat het een halfuur lang. Het is zo eng dat
ik geeu tijd heb om bang te zijn.

Toch wordt ook deze volledigheidserv'aring
verstoord door gedachten (ofhoren die ook bij
de volledigheidservaring?) Is de val in een ravijn
en zo sterven geen heroische dood? Om zo aande

vergetelheid te worden ontrult, is dat geen toost-
rijke gedachte? Maar misschien haalt een dergelijk
ongeluk niet eens de krant hiet laat staan in het
vlakke Nederland. Gedachten aan gdiefden die ik
zou achterlater\ komen niet op. Wat ben ik toch
een rare. Ik kijk erren omlaag in de verre diepten en
besluit liever te blijven leven. Hup, aandacht bij
datgene waarje mee bezig bent, dat leren zeje met

samu in het zenHooster. Zonder vrees en tot in mijn
tenen geconcenteerd schuifel ik met rillende billen
naar de overkant.

Eindelijk ben ik er. [k laat me met een diepe zucht
voorover op het rotspaadje vallen Nu mag ik bang
zijn. Lichaam en geest griezelen. Even maar. Ik
neem een slok water, sta op en p€lgrimeer verder.

Als ik na zeven uur dalen op een graweldje, waar ik
van de schapenboer mijn tentje mag opzetten mijn
schoenen uitrek, vertoont mijn rechterschoen aan

de achterzijde een gapend gat. Door het halften in
de sneeuw is een rijgnaad gescheurd. rij de afda-
ling is het verder kapot gegaan en is er een opening
ontstaan. Als ik verder loop, zd de schoen in tweeEn

splijten.



De volgende morgen, op weg naar een bushalte,
begeeft mijn schoen het. Ik moet op slippers nog
twee uur verder naar San Bernadino, waar na vijf
uul wachten een bus arriveert, die me naar San

Remo brengt. Ik gok er maar op dat daar een schoen-

maker te vinden is.

Een maand later zit ik in de Zen River tempel voor
eefl zomerretraite.

'Wat zijn bergen, rivieren en aarde, of mensen,

dieren en huizen?' [Uit Gakudo Yojinshu, Dogen]
Als Tenkei Roshi in een Dharmalezirgdezcwoor-
den van Dogen citeert, wellen er tranen op. Shit, ik
wil niet sentimenteel zijn. De tekst is echter raak.

Het is wat it tijdens de lange pelgrimage, elke dag

heb gezien en ervaren. Het bestaan wordt zo vereen-
voudigd, zo natuurlijk, zo waar. Het antwoord op
Dogens waag en de waag 'Wat is het dat loopt?' is
dan niet zo moeilijk meer.

Als je met een koude kont, weer eens verdwaald,
met een dag zonder eten of struikelend verder gaat,

zijn zulke wagen niet zo belangrijk meer. Als je
langs geurende lavendelvelden, langs kabbelende

beekjes ofdoor uitgestrekte wouden loopt, is het
antwoord niet van het hoogste belang. Je doet het
gewoon en daarmee uit. Dan zijn bergen bergen,
rivieren rivieren, aarde is aarde; meruen, dieren en
huizen zijn mensen, dieren en huizet. Vet cool!

DirkBeemster

Info over het Kanzeonpad: www.lopeninstilte.nl

Ineke
vanDoorn

Jazz-zangeres, pianist, tekstschrijfster en
docent aan het conservatorium Arnhem,
geboren in 196r. Maakte zeven CD's met haar
groep Vandoorn, Sinds r99o zenbeoefenaar.

In Vorm&Leegte, lente zooz stond een artikel over
haar (Ronald He rmsen, Zingm undrbfigedachtm).
Eencitaat:

Hebben an m ja.unuztek iets met elhdar temakm?
'Voor mij in ieder gwal wel. Wanneer ik op het

podium sta, is er alleen dat moment: het podium,
de muziek, mijn medemuzilanten, het publiek en
ikzelf. Ik vermoed dat dle podiumkunstenairs pro-
beren in het moment te zijn en te blijven. ik bereid
mij n optredens ontzettend goed voor, zodat aan alle
voorwaarden is voldaan om me op dat moment te
Irrnnen overgeven en het te laten gebeuren. Dat ligt
fuel dicht bij zen en bij zenbmefening.'

Meer informatie op www"mercvanfligt.com
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Links enRechts
ln de vorige aflevering van Links en Rechts liep ik
met mijn uitstapje naar tonale uitspattingen dui-
delijk voor de muziek uit, Na door de redactie te
zijn teruggefloten, mag ik deze keer alle registers
opentrekken.

Ik introduceerde al de shakuhachi-fluit die zo oos-
ters en toch vertrouwd Hinkt door zijn vele gebruik
in de westerse muziek. Deze shakuhachi is niet zo-
maar een fluit ! Hij werd in de dertiende ezuw vanuit
China geintroduceerd door Fuke zen monniken['].
Zij bespeelden deze fluit bij wijze van meditatie (ge-
naamd sui-zen). De maat van hun muziek (honkyo-
ku) werd bepaald door hun ademhaling. Zij werden
komuf 'leegheidsmonniken") genoemd. Zij droegen
als teken van hun teruggetrokkenheid uit de wereld
een hoofddeksel in de vorm yan een rieten mand.

De Intemational Shalorhachi Sociegl"l 6..nlro,
informatie over dit onderwerp. Het fusurument
wordt nog steeds onderwezen en de kurut wordt op
zenmeesterachtige wijze van leraar op leerling over-
gedragen. Er is een vast repertoire dat men moet
kunnen spelen. Oude fluiten kururen eer verm.ogen
kosten en sommige makers hebben een Stradivari-
us-achtige aIlure.

Perry Yungblis een funerikaanse Shakuhachi-
maker met een prachtige website. Hij toont hier
hoe hij zijn fluiten uit i6n stuk bamboe rnaak. Er
komt veel handwerk aan te pas en ik zag prijzen van
g4oo tot wel g2ooo. De fluiten zijn prachtig om te
zien en combineren een zekere verfijndheid met het
aardse en simpele van de bamboe. Op de site kun
je Perry Yung op zijn instnrmenten horen spelen.
De fluit heeft vijfvingergaten en men kan er dan
ook alleen een pentatonische toonladder op spden.
Dit herkermen wij als het karakteristieke oosterse
geluid. Door de fluit anders aan te blazen kan sren
de hoger gelegen octaafspelen. Daarnaast kan een
speler een noot 'buigen waardoor de toon hoger of
lager wordt.

We hoeven natuurlijk niet van een of meer irxtnr-
menten gebruik te maken om boeddhistische mu-
ziek te maken. In fiverse godsdiensten, waaronder
het boeddhisme wordt zonder begeleiding gezon-
gen. Veelal is dit in de vorm van chanttng,watzich
met reciteren of nog sprekendet, met zingzeggen
laat vertalen. Men kan dit uitodenen om zich voor
te bereiden op het mediteren, maar ook bij wijze van
godsdienstig ritueel.

'ir,it:

:
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Diverse malen heb ik mij blootgesteld aan het
chanten van de Lotus Soetra. Wat mij altijd opvalt is
hoe moeilijk het is om je aandacht erbij te houden.
Ecn enkele gedachte tussendoor is voldoende omj e

van je mede-chanters te doen afi,vijken. Probeer het
eens met de versie van z3 pagina's op de website van
Mount Baldy Zen Centertal. Dit centrum staat onder
leiding van Kyozan Joshu Sasaki Roshi (reo7), die
dus inmiddels roz jaar oud is ! Een van zijn bekend-
ste leerlingen is de zanger Leonard Cohenkl.

De Lotus Soetra wordt wel gezien als de belang-
rijlate soetra van de Mahayarn trafitiet61. volgens
overlevering bevat de soetra een toespraak van de

Boeddha aan het einde van zijn leven, waarna het
gedurende 5oojaar bewaard werd in het rijk der
Naga's. Dit zijn mythologische (soms meerkoppige)
slangen met grote wijsheid. rva terugkeer in het
mensenrijk kon men de lessen van de soetra in de

vorm van parabelen tot zich nemen. Al doende kun
je je verdiepen in de prakische vaardigheden die
iemand tot een betere boeddhist maak. Er zijn on-
line Engdse vertalingen van de Lotus Soeta te vin-
den, bevoorbeeld die van de Nederlander Hendrik

te vergelijken met die van de Buddhist Text Trans-
lation Societfel. Het is heel bijzonder te zien hoe

verschillend vertalingen kunnen zijn!
De audiobibliotheek van BuddhaNet bevat een

behoorlijke verzameling ven opgenomen chants["I.
Zelf vind ik het aanhoren van al dat gechant behoor-
lijk vermoeiend, reden waarom ik ook eens keek of
er niet ook andere boeddhistische muziek te vinden
is. Die heeft BuddhaNet oold-], maar helaas ont-
aardt dat vaak in hartverscheurende getuigenislied-
j es, errentueel overgoten met een ?r ew age sarsje.

Is er geen website die zich bezighoudt met mr.rziek

maken als verlichtingservaring? Een totale onder-
dompeling in het nri? Na lang zoeken vond ik iets
dat in de buurt komt. De buitengewoon ldijke web-
site van Nora McCarthy heet The Zen of singinf*l
en zij begint na het laden van de webpagina spon-
taan improvisatiejazzte zigen. ook dit vindt niet
iedereen mooi, maar het is in ieder gev"al helemaal
echt.

Misschien moet il mijn ambitie bijstellen en me
beperken tot het echt wakker worden door mid-
del van zenmuziek. De website FutureBuddha.
net verkoopt boeddhistische geluidsfr agmenten
waarop het volgens de site goed wakker worden is.
De fragmenten bevatten boeddhistische belgelui-
den. Het logo van de website is helemaal volgens de

zentraditie en toch modernlal.
Ruudwa$

potusvijver6waij. com)

LINI(s:
t http:llwwwfuke-shakuhachi.com/en-indoqhtm

z http:/lwwwkomuso.com/index.htrrl

3 htp:/lwwwyungflutes.com

4 http:/lwwwmbzc.org/mbzc_sutrabook.pdf

5 http://en.wikipedia. orgfwiki/KyozanJoshu-Sasaki

6 http://elwikipedia.orglwiki/Lotus-Sutn

7 http://enwikipedia-orglwiki/Naga-(mytholory)*In-

Buddhism

a http:/lwww.sacred-texts,compud/Iotus/inderhtm

9 http:/fizzj.fodiaLnet/world/o262.html

ro http:/lwwwbuddhanet. net/audio- chant.htm

u http:/lwwlubudilhanet. net/audio- chant.htrn

rz http: llwwwbudclhanet.net/audio-songs-englisLhtm
13 http:/lwwr,uthezenofsinging.com/

4 httpr/lwwwfutuebuddha.net/

Alle linla zijn aanklikbaar op
http ;//waij. com/zen/lotuwijver.Kem (r833-r9r7)t81. Het is aardig om deze vertaling
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Zienl
Stop moking sense is een prachtige registratie yan

de live optredende rockband Ialking Heods.Talking
Heads was een Amerikaanse band. actieftus-
sen r9Z4 en 1991. die bekend urerd met new wave

muziek met inyloeden uit o,a. punk. avant-garde
en funk muzielc

De vraag is: waarorr associeer ik deze muziekfiLn
eigenlijk met zen? Het blijkt dat de fiIm begint met
samsara en niwana, en teksten bevat die lezen als
een zen koan,

Hoewel de film al z5 jaar oud is, oogt hij nog heel
fris. De fikn wordt gezien als 66n van de beste in dit
genre. War:neer je het optreden overj e heen laat
komen heeft het een overweldigend effect. Waar
concertregistraties meestal vol zitten met clich6s,
zijn hier allerlei originele vondsten en grappen
toegepast. Een belangrijke rol is weggelegd voor
leadzanger David Byme, die onruvolgbaar is als per-
former. Hij kan met zijn weemde dansbewegingen
de indrul wekften van een psychoot, maar is in zijn
optreden tegelijkertijd volledig zichzelf en aanwezig
in het moment.

Een bekend beeld uit de film (zie ook de fi.lmpos-
ter) is Byrnet 8rg Suit . Dit is een absurd oversized
kostuum dat speciaal werd ontworpen, gei'nspireerd
op het Japanse No-spel. Dit heeft tot effect dat het
hoofd van de zanger enorm Hein lijkt te worden,
terwijl zijn dansbewegingen erdoor worden ver-
sterkt.

In het begin van de film is te zien hoe over een
witte leege de schaduw van een akoestische gitaar
valt. Langzaam wandelt David Byrne het lege po-
diurn op en zet een beatbox aan. Hier start het eerste
nummer, Psgcho (iller, met een nerveuze tekst en
melodie,

I can't seemtofaceup to theJacts

I'm t ense dnil nervous and" I
cdn't rc1a2.

I can't sleep causemgbeds onfire
Don't touchmcfm aredlTiue wire

Het tweede nurnmer (Heaw) staat daar tegerover:

Eueryoneis trying to get to thebar.
The nnne of the b ar, the bar i s called heau en.

The band in heau m plag s my fau oite song.

rhey ylag it once again, thq plag it all nighrlorg.
Heauenis aplace where nothing evrlnppr*.

'Stop mahing sense' (rg\+)

Hiermee is de toon gezet. In de volgende nummers
wordt het podium uitgebreid met diverse instru-
menten en muzikanten totdat er een volledige baud
staat. E6n van de meest bekende nummers is Burning

downthehouse,

Het nummer Onc e in alifetime rshet hoogtepunt
in de fikn, waarin je als kijker meegesleep wordt
in de weemde bewegingen van Blrrne en de choreo-
grafie van de begeleidende groep. De tekst Hinkt als

gegoten, maar leest als een modeme zen koan,

Youmag ahyourself
What is tllr;t b eautiful hous e?

Youmag ashgourself
Wher e da e s that highw ag go to?

Youmag askgourself
Amlight? Amlwrong?
Mygod!WHATHAVEIDONET

Bart vdnl,tnt

Stop Mahing Smx, 1984 (8S minuten)
Regie: Jonathan Demme

De meeste nummers van deze 6tn zijn te zien via
YouTube.



NnEM EEN DUIK,

EN HELP
DE LoTUSvrJvBn!

WtcnNs vERTREKKENDE
HOOFDREDACTEUR

EN PENNINGMEESTER

zoEKEN WU ZO SPOEDTG MOGELTJK

REDACTEUREN

redactie@lotusvijver.nu ozo E6:59o9

Kanzeon

lorrzeo! ZCtt Cedttf lntemationrl
(salt Lek city, usA)
Derais ccq)o Merzel Roshi
Nadere inforoatie wer Senscih:
wu y.zencenterutah.org+r 8or3a8 844

ZrN CINTRArN DE KaNzroN raeornr (Euaoee):
IramSangha (MonEeuil, rranlrijk)
Catherine ceDro Pagas Roshi
Michd GenkoDubois Sensei
vwv-danasangha.org +33 r 49 88 9 65

Will Ilonerzco s-gta
Arny Holloq,el Seusei

zenscribe.ovh.org, +33r 4z 87 96 3o
Zea Sangha
Flarlk d€ Waele Sensei

rvwrv.zensanga"be, oo3 z 497 67198
zar f,.iver(Uithuizen, uerlerland)
Antou Tenkei Coppens Roshi
Myoho sensei

wwrv.zenrivern l, +3r (o) 595 -435039
Polckrsrltge x.nlror (wtrscharL polm)

Malgosia Jiho Breunet Sensei

wv.kanzeon,pl, +48 zz 427887
z€n certrum AmltcodaE (Nederland)
Nico Sojun Tydeman Smsei
w!,u/zenam sterdam.nl, +3r (o) zo-6278o56

Nencyccrrrhin Cablluci Searei
kannonji@xs4all.nl, +44 r995-64o3a6

Lo(ALE CBNTR-A rN D! Ka zEoN TR.A-DrrrB

(Neornr.ervo / Brr,crt):
Dsnr Den Hrag: Michel Oltheteo,
wv,zenhaag.nl, o7o-36o43o5
Iqnzeon Apekloomr christiaan kuijff , o55-5+qz5r
fanrro't Btrg€n (NH): Gretha Aetts
vww.myoshinzen.nl, grethe.aerts@planetnl, o6-i395y94
I(.|trCon E€diclln, Brcdi & Rootendrt Stefan Coppens,
wwv.kanzeonzencentrum.nl, 013-6427009
Ihz€on lrq! Haag: Icesr.an de BuDt,
vwrv.kanzeon.nl, o7o-35o46or
Iqnzxon Brr&eds Tooo Fugers
brovse.to/2en, o74-243455r

I(alrzcor nottcilr[: Gterha Aerts, Nicolydeman
wvw.zenrotterdam.nl, o78-63176o6
Zc'l RiyerG.ocp Hoortr: Dirk Beelnst€l
,vvw.lopeninstilte.nl,

d,beemster@versatel.nl, oeag-uq855
Z€n River Groep Zutphe: Hans Fischer
fi scher.h@tiscali.nl, o5ZS-546642
ZeoSa$ee*wetpcn, Brugg., Btltrrrl" cent,
XofiUk€,lt Luyct:
u+w.zensangha. be, oo3t 497 6Vtg8
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Als je eenboeddha ziet: schiet!

Heb jij een Boeddha gespot? Maak een digitale foto (desnoods met je telefoon?) en mail hem naar de redactie van de Lotusvii\i€r'

Schrijfje er ook een pakkend tekstle bi1 over waar je hem trofen wat ie opviel?

Mijn huisaltaar is ook het altaar van de zen River groqt Hoorn.

Monnik Simon vertelde ons dat een boedrlhabeedop een attaar altijd met zijn hoofd boven het onze dient uit

DirhHoraiBeemster

te steken- Dus maakte ik het altaar hoger.


