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f,opt
De redactie behoudt zich het lecht
voor advertenties, ongevraagd

ingezonden artitelen err medede"
lingen zond€r opgave !-atr redeoeo

teweigeren,
De artikelen in de lotusvijver gerren

uiet modzakdijkerwijs het rtand-
punt'\ran de redrctie weer.

JoHN DAIDo LooRI
Op 9 okober zoog overleed Iohn
Daido Loori (geb. r93r), abt van de

Zen Mountain Monastery in de VS.

Daido Loori, opvolger van Maezumi
Roshi, heeft veel betekend voor zen

in het Westen. Hij ontwikkelde een

trainingsmodel voor monnikeu eu
leken met veel aandacht voor zazen,

studie en

kunstbe-
oefening.
Hij was een

begaafd

fotograaf
en schrij-
ver. Veel

van zijn
boeken

zijn bespro-

ken in de

Lotusvijver.

DAG PAUI.INE
Sinds begin zooS was Pauline Hun-
feld onze strenge penningmeester.
Zeverzorgde ook de administratie
en -dat deed ze al eerder- schredals
Saigen boeiende stukken met een

persoonlijke inslag. Medio zoog had
ze het al aangekonfigd: met ingang
van uoro houd ik ermee op. Andere
bezigheden wagen haar tijd en aan-

dacht. Dankje wel voorje bijdrage,
Pauline!

Dlc Jrr.lu
'Deueg is grijs m eindeloos uerlatm...l
Heletnatl alleenben je ten slottelVoor
je demotor, achter je de umcht...He-
lemaal alleenbm je ten slottel Voar
je de toehomst achtet je wdt wds. . ,l
De rechtervoet op het gasl @a Vadisl
Scania vabis...' (Naar Freek de Jonge
en Bram Vermeulen)
Het Grote Voertuig gaat, met Jelle
aan het stutu. . . .'Bodhi svaha !' Soms

een zucht van weemoed, dan weer

een holle lach. Jelle Seidel verlaat
iu januari zoro na ruim tien jaar de

redactie van de Lotusvijver.

Qro Vadis, Julius?

WELKoM SIoERD, EGBERT EN

JAN SJoERD

Sjoerd Timmermans is een oude

bekende, want hij was een paarjaar
vormgever van de Lotusvijver. Na

zijn rrerhuizing naar het Oosten

bleef hij actief, want hij werk aan de

nieuwe website. Daarorn leek het ons
goed hem opnizuw in de redactie te
wageL
Egbert Oosterbroek enJan Sjoerd
Kramer reageerden op onze oproe-
pen om de totuwijver te redden,
en dat waarderen we zeer. Het zijn
schrijvers, gevestigd in resp. Vught
en Harlingen. Egbert is aljaren
een betrokken abonnee, en leverde

regelrnatig stu[&en. Egbert leidt een

zitgroepje en bezoekt regelmatig
Zen River. Jan Sjoerd ontrnoetten we

tijdens een Big Mind bijeentomst te
Ameland (zoo8) en hij is sindsdien
abonnee. Hij zit regelmatig bij An-
shin in Leeuwarden. rfij heeft zich
opgeworpeu als boekeruecensent.

HET EINDB VAN
or Lorusvr;van?
Vanwaar de nieuwe redacteuren? Dit
is voorlopig het laatste nummer in
vijftien jaargangen van de Lotuwij-
ver. Het is toch niet gduk om een

nizuwe hoofdredactzur te vinden en
redacteuren die de productie voor
hun rekening konden nemen. In
de bijgaande brief bij dit nummer
leggen we een en ander nader uit.
De website, vemieuwd en wel, blijft
in de lucht en wordt hopdijk een

bron van irupiratie en activiteit. We

hopen op een doorstart van het blad.

NTEUwE wEBsrrE
De Lotusvijver heeft met ingang van
zoro een nieuwe website. Zie www
lotusvijvet nu en geefje op voor de

elekronische nieuwsbrief !



Redactioneel
De legendarische koning Asoka (23-43v.C.) zord, boeddhistische monniken
naar alle windstreken om de dharma te verspreiden. Onder hen waren Griekse

boeddhistische monniken, die ruar het Westen gingen. Voor het ontstaan van
het christendom was het boeddhisme al bekend in het Midden-Oosten. Moge-

lijk is de dharma van invloed geweest op het ontstaan van dat christendom.
Stephen Batchelor beschrijft in zijn standaardwe rkThe Awahening of theWest

de ontmoeting van de monnik Willem van Ruysbroeck (rzro-rz7o) met de Mon-
goolse Mangu Khan. Aan het hofvan de Khan te Karakoram trof de Vlaamse
monnik diplomaten en geestelijken uit diverse landen. Er waren christenen,
boeddhisten, moslims en taoisten. Allen wilden de Khan bekeren. Willem
slaagde daarin dankzij zijn superieure geloof. Tenminste, datvermeldde hij in
zijn reisverslag. Maar de volgende dag, na het feest over de komende beke-

ring, zei de IGhn tegen Ruysbroeck: 'Wij Mongolen geloven dat net zoals God
de hand verschillende vingers heeft gegeven, hij de mensheid verschillende
wegen (patfu) gaf. Aan jllli e heeft God de HeiJige Schrift gegeven enjullie
christenen houdenje er niet aan !' Vervolgens zond de Khan hem weg.

In 1549 zette de jezuiet Franciscrrs Xaverius (15o6-1552) voet aan land in
Kagoshima , op het Japanse eiland Kyushu, Sinds 1333 was Japan in een bur-
geroorlog van elkaar bestrijdende \,,rarlords'. Xaverius' opdracht was Japan te

bekeren tot het katholicisme. Lang zouden de Jezuieten niet in Japan blijven.
Na een bloedige godsdienstoorlog tussen christelijke bekeerlingen en boed-
dhisten, herstelde de latere shogun Tokugawa Ieyasu (1543-1616) het centrale
gezag. Christenen werden vervolgd en gingen ondergronds, de Jezui'eten
werden het land uitgegooid, Het boeddhisme werd staatsgodsdienst en kwam
onder staatstoezicht. Vertrokken om lapan te kerstenen, kwamen de Jezuieten
terug met zen. In 164z trok Japan zich geheel terug in een isolement. In 1854,

dwong de Amerilaanse Commodore Matthew C. Perry met zijn oorlogwloot

Japan om de grenzen te openen.

Door de eeuwen heen lieten christelijke gezagsdragers ran welke stroming
ook zich altijd negatiefuit over het boeddhisme. Maar vanwaar dan toch die
fascinatie van christenen van allerlei pluimage voor zen? Ryuryt's selryfi [a-
panse dichworm) is duidelijk: 'Een boeddhistisch antwoord is/ alsof ze kiezels
gooien.'De redactie deed er ookeen gooi naar, inde vorm van een themanum-
mer...
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coD ziet er niet uit!
Martinus Muskens
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Leve SintMichael!
Toen het boeddhisme. en met name zen, voor
het eerst naar het Westen kwam was het zo pro-
testants als wat. Geen rituelen, geen dogma!,
geen kerken. Hier vas nu eindelijk de universele
kern waar alle religies op gebaseerd waren, een
mystie k die los stond van culturele bagage. Door
te mediteren kon je loskomen van de conditi-
onering van het denken en de doorbraak naar sa-
tori realiseren. Yasutani deelde zelfs certificaten
uit aan het einde van elke sesshin aan de deelne-
mers die mu hadden opgelost.

Als katholiek j ongetj e dat zich van de kerk had afge-
wend vond ik dat wel prima. Hoe minder ritueel hoe

beter. En kerken vond ik verstolde organisaties waar
de levende religie het onderspit had gedolven. Als je
aan meditatie deed hoefde je nergers in te geloven,
je hoefde alleen maar op een hrssen te gaan zitten.

Maar hoe langer ik op dat kussen ging zitten hoe
meer mijn katholieke verleden toch weer naar boven
kwam. Eerst was hetMaria die zich hoe langer
hoe meer in mij n beleving nestelde. Ik gebruike
mijn boeddhistische mala (gekocht op de markt in

Bodhgaya in r99r) om de rozenlcans te bidden voor
het slapen gaan. En Kanzeon, Kuanyin en Maria
versmolten steeds meer. Mij n dharmanaam uit zoo6

fhij fie verontrr.st is door Kuanyirt') had voor mij
te maken met de eerste bodhisatwagelofte (hoe
talloos de levende wezens ook zijn, ik beloofze alle
te bewijderf) die voortdulend een onmogetjk appel
op me deed waardoor ik me tekort voelde schieten.
Tegelijkertijd moedigde Maria/Kuanyin me aan om
dat appel steeds dieper in me wortel te laten schie-

ten, ook al voelde ik me niet sterk genoeg om het
echt te kunnen honoreren,

In het afgelopenjaar is daar een nieuwe gestalte

bijgekomen, de aartsengelMichaEl, aanvoerder van
de engelenlegers. rrij wordt vaak afgebeeld in volle-
dige ridderuitrrsting, met omhooggeheven zwaard,

zijn voet stevig op de nek van de liggende sparte-
lende Lucifer. Ik wist niet veel van hem, ook niet
vanuit mijn katholieke opvoeding. Maar Michadl
is de figuur tot wie je kunt biddeo om lsacht en
inspiratie. De Jungianen zouden zeggen dat Maria
het wouwelijke archetype is dat de liefde vertegen-
woordigt, en Michadl het marmelijke archetype van
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tracht en bescherming. De sesshins die ik volg bij
Ton Lathouwers in Steyl vinden beurtelings plaats
bij de Missiezusters waarbij Maria centraal staat, en

de broeders van het Sint Michadlsklooster.
Maar toch wat heeft Sint Micha€l nu met zen te

maken? De lin-k tussen Maria en Kuanyin is onom-
streden, ook historisch gezien. Maar zo n solda-

teske, aan de kruistochten herinnerende figrur
Iijlt toch meer een qryisch Westers fenomeen. Dat
dacht ik zelf ook-tot ik afgelopen zomer met een

groep boeddhistische wetenschappers d-rie weken
in China was en de ene na de andere boeddhistische
tempel bezocht.In het voorportaal van zo'n tempel
staansteevast de vier Hemelse Koningen, de bod-
hisattva's die als dharmabeschermet (dharmapala)

fungeren. Zij dienen ertoe om de obstakels (zowel
uiterlijk als imerlijk) op de boeddhaweg af te weren.
De dharma en onze bodhimind, ons verlangen naar

verlichting, hebben voortdurende koestering en

bescherming nodig, met name tegen onszelf. We

zijn vaak onze eigen ergstevijand.
Dus tegenwoorfig zit ik op het kussen, bemind

door Maria en beschermd doorMichael. Mijn

protestantse zen heeft zich tot een katholieke zen

ontvvikkeld. En allerlei publi caties over zen laten
zien dat die zogenaamde universele mystiek van
D.T. Suzuki meer een westerse wensdroom was dan
een boeddhistische realiteit. Zen is d6n en al ritueel,
zazen is eenritueel, en volgens Dogen krnje maar

Kanzeon, Kuanyin en Maria
versmolten steeds meer

beter niet aan zen beginnen als het belangrijlste
ingrediEnt, gelooi ontbreekt. Vandaar hierbij mijn
zenboeddhistische geloofsbelijdenis en gebed:

'Wees gegroet Maria, geef mij liefde enmededogen
om de eerste bodhisatwagelofte in mijn hart levend

te houden; Sint Micha€l, geef mij de kracbt en het
doorzettingsvermogen om die gelofte ook, hoe

vaak iI daar ook in misluk, steeds weer opnieuw te
proberen na te komen.'
AMEN,

AndrdnanfurBraak
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WimVerschuren
Het eerste wat opvalt alsje de kleine hal bin-
nenkomt van de leef- &woongemeenschap
Eleousa (Grieks voor: zij die barmhartig is), is
het beeld van een Maria die met opengeslagen
mantel bescherming biedt aan turaalf mensen
met uiteenlopende beroepen en van verschil-
lende rassen. lk ken deze uitbeelding van Maria
niet.Wim Verschuren vertelt enthousiast dat het
beeld gemaakt is in de binnenlanden van Brazili6
en is gebaseerd op een oude uitbeeldingsvorm
van Maria in Duitsland.
Als ik wegga zie ik het beeld weer en dan vind ik
dat er geen treffender beeld voor de ingang is
dan juist dat beeld. lk ben er niet aan toegeko-
men om hem te vragen naar zijn initiatief voor
oprichting van de Eeveging van Barmhartigheid.
Hij heeft het maar terloops gehad over de turee
perioden waarin hij hoofd was van de congre-
gatie. Ook hebben ve het niet gehad over zijn
betrokkenheid bij de oprichting van Zin. Het
kwam er niet van.

Het is nog niet helemaal half elf als ik binneukom en
hij laat me zitten aan het uiteinde van een kruising
tussen een keuken- en een huiskamertafel. Er zitten
meer mensen en hij vraagt nog eeus waar ik voor
kom. 'Zen en Christendom', een themanummel van
de Lotuwijver leg ik uit. Bijna verontschuldigend
zegt hij dat hij geen verstand heeft van zen ofvan
verlichting. 'Leven in een gemeenschap is belangrijk
en werken, hard werken. We zijn hier geen mon-
niken. Wat we willen is het Koninlcijk van de Vader
dichterbij brengen.' Ik waag of het er niet al is, Hij
beaamt dat. 'Als het er niet al is kan het ook niet
dichterbij komen.'
We gaan naar een nrstiger plek en praten daar ver-
der, ofbeter: Wim Verschuren praat en ik probeer te
luisteren, zo veel mogelijk mijn hinderlijke gewoon-

te bedwingend om tussenbeide te komen met het
trekken van overbodige parallellen ofhet aanstip-
pen van verschillen tussen christendom en wat in
mijn ogen boeddhisme is.

BID EN WERK
'In onze gemeeruchap is het Bid en Werk belang-
rijk Meditatie is een vorm van bidden. Als je bij de

fraters ingeleid wordt is het heel belangrijk j ouw
eigen weg te vinden in meditatie. Jouw werk, jouw
mededogen komt, moet komen uit je zielegrond,
uit veel diepere lagen dan het ego. Dan kunje boven

jezelfuitstijgen, vanuit je Boeddha, je Jezusnatuur.'
nij zwaait met een boek. 'Hierin staat het veel betel
besdreven dan il het kan zeggen,' uij laat me het
boek van Jeroen Witkamp zien: Zitten in stilte. 'We
biijven altijd beginners daarbij', zegt hij halfin
zichzelf. 'r,r is het mysterie, je komt steeds in een

ongrond terecht, worstelend heb je een leven nodig.'
Hij heeft nog niet zolang geleden in Doetinchem
bij de Benedictijnen een retraite kunnen doen. Er

is daar veel ruimte voor contemplatie', zegt hij . Dat
heeft hem goed gedaan. ilk heb st r., *r1rsdig. Al
onze kwden van de twintigste eeuw hebben ermee

te maken dat we onze ziel niet meer zien.' Het gaf
hem tijd voor de waag; ttel ik mezelf de goede wa-
gerf. Tot zijnverrassingheeft hij er mantrameditatie
ontdek.
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'Mijn meditatie is in de loop van de j aren veran-
derd. Toen ikermee begon wist ik eigenlijk niet
wat meditatie was. In de jaren zeventig lag alles
aan diggelen. Je had geen Godsbeeld meer dat
helder was. Bij meditatie Iigt op de loer de wens om
resultaat, verlichting. Maar verlichting kun je niet
zelfverdienen Het woldtje toch geschonken. Leeg
worden is een belangrijk punt. Wel om zo dan in
contact te komen met de oerbron. Sterker dan in het
boeddhisme vinden wij dat je Ge6d6 a6dig hebt om
mens te worden. Die grote ervaring, die kunje niet
afdwingen. Door de j aren heen wordt het wel wat
duidelijker en tegelijkertijd mysterieuzer. Ook ben
ik door de jaren heen wel rustiger geworden en heb
ikhet mededogen herontdek. Dat is voor mij heel
belangrijk geweest. Veel weet ik niet meer, maar met
barmhartigheid kan ik zinvol en met zin leven, dat
is genoeg.'

DRIEIUIK
Heel duidelijk is voor hem dat er altijd een ego is.
'We blijven toch wormstekerig. Wat ons als mens
goed en mooi maakt is de barmhartige liefde. Maar
ook dan blijft er het grote mysrerie van pijn en lij -
den. Alleen, wie zijn kruis niet op zich neemt, komt
riet toe aan verrijzenis.'
'Ik gebruik hierbij graag een clrieluik', zegt hij, 'het
tweede deel is datje vaak een engel nodig hebt omje
op te richten en het derde deel is dat alsje overeind
gekomenbent, datje dan ookweer verbinding hebt
met andere mensen.'
Als definitie voor christelijke contemplatie heb ik
pas gelezen dat het is 'een liefhebbend, stil en rustig
schouwen van God. "Is dat contemplatie?'waag ik.
Hij aarzelt even en knik. Maad vult hij aan ,als je
dat uiteindelijk niet uitwerkt in werken, is het een
loos gebaar. Het glootste gevaar van onze tijd is dat
we niet handelen vanuit orze fundamentele kracht
om liefte hebben.'
In het christendom is sterk de nadruk gelegd op
liefhebben van de ander, met barmhartige liefde,
vanuit de imperfecte mens en dat dat ook een weg
naar verlichting en wijsheid is. Daarbij werd in het
verleden veelal minder sterk benadruk datje eerst
de weg naar de diepte in j ezelf moet vinden en jezelf
moet leren liefhebben. Wij kunnen als cbristenen
van anderen leren tot ortlediging te komen, dan
kunjejezelf overstijgen, Ieren omgaan met lijden.
Hij citeert de Dalai Lama; 'Wij kunnen veel van

elkaar leren, boeddhisme het profetisch omgaan
met het Rijk van Vrede van het christendom en
omgekeerd het ctristendom van het boeddhisme
de aandacht voor je eigen ziel, voor mededogen met
jezelf;
'Onze oergrond is barnrhartige liefde die uitnodigt.
Ik ben geboren om Wim Verschuren, deze unieke
mens te worden. Je bent aards en je moet het geheim
beleven. Bij oru is dat zo fundamenteel, er moet
eerbied zijn voor elk mensenkind. We zijn broeders
en zusters van elkaar.'

Ds snoN
nij benadruk dat het voor werken in het dagelijks
1*.o seclig is te gaan zitten aan de bron van het
bestaan. Hij begint de meditaties in Zin vaak met:
'Ikbesloot mlnhuisbirmm te gaan,
ik zag dathetleeg was,
m$nhuiszriwelhom,
ihheb al zolang opje gewacht'.

Hij vult aan: 'Dag Hammarskjdld zei dat te langste
weg, de weg naar birmen is'. Als je niet vanuit de
diepste irurerlijke overtuiging aan verbetering van
de wereld werkt, leidt dat op den duur tot ofon-
verschilligheid of fundamentalisme. Als je dat wel
doet, dan is er 'een stem die roept vanuit onpeilbare
diepte !' Het zijn woorden van Thomas Merton die
hij voorleest uit het artikel van Catharina Visser in
het laatste nummer van Dabarbericht , zoog zb.

CONGREGATIE

Ik waag naar de redenen voor het bestaan van de
congregatie.

Hij legt uit dat de wortels diep in de eerste decemia
van de negentiende eeuw liggen, waar de stichter
Zwijsen bewogen was door de armoede en nood
onder de katholieke bevolking van Brabant en met
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name begaan was met het lot van de kinderen en ou-

deren die de dupe waren van de industrialisatie. De

congregatie was in de jaren zeventig van de vorige

ezuw aan het verdorren. Regels waren steeds belang-

rijker geworden- Er was een herbronning nodig.

We leerden wel de ander lief te hebben en jezelf te

verloochenen, maat dat heeft er in het verleden wel
toe geleid dat de mensen zelf niet open bloeiden.

De buitengewone belangrijkheid van een spirituele
barmhartigheid en broederschap werd hetontdek.
Een slzutelbegrip daarbij is dat barmhartigheid
liefhebben is. Het voorbeeld is dat van de barrnhar-

tige Samaritaan, Hij zag, werd bewogen en kwam
in beweging. Je kunt de ander niet echt zienenje

erdoor laten raken als je de ander geen aandacht

geeft. Het mededogen moet starten bij de eigen

zielegrond, Daar hoort bij datjejezelfook liefhebt.
Dan pas kun je tot onvoorwaardelijke liefde voor de

ander komen- Daar past bij datje jezelf niet te groot,
maar ook niet te Hein ziet.

ATScHEID
Tot slot lopen we naar de begraafplaats achter het

conferentieoord Zin. Er liggen 9oo fraters begraven

en er zijn herianeringsste-

nen voor 2oo medebroeders

die eerder begraven zijn in
Tilburg. Onderweg legt hij
uit dat hij ruim 5oo van die

elftronderd overledenen

goed tot zelfs heel goed heeft

gekend. Ik ben stilbij de

gedachte aan zweel afscheid

dat hij heeft rnoeten nemen.

Onder het lruis bij de be-

graafplaats ligt een steen met

een tekst die wezenlijk voor
hem is. Als hij me de tekst

voorleest veegt hij tegelijker-

tijd wat blad weg:
'Wij gedmkm onze medebroe'

dns
hun oorsprong

hrmweg
lrunbeste,'Itning

barmhartigheid'

Egbert Oosterbroeh

Enkele felten

De congregatie \ran de fraters der

congregatie van Onze LieveVrouw,

Moeder !"n Barmhartigheid, beter

bekend als de fraters van lilburg,
isgesticht in 1844 Tot 1E7 konden

priesters en niet-priesters horen

iot de congreBatie. Daama alleen

niet-priesters. De congregatie telt

op dit moment nog elfgrcepen

in Nederland en !€erti8 YersPreid

over de vereld. Met name in

Indonesid en Brazitid bestaan (nog)

veel groepen.

WimVerschuren is 75iaar, van

beroep leraar Nederlands en ruim

vijftigiaar lid van de congregatie.

Hii was twee perioden !"n zes jaar

hoofd van de conglegatie. Wim

Verschuren is drijwnde kracht

geweest bijde oprichtingvan het

conferentieoord 2in, kloolter voor

!r'erk en zingeving. Daamaast ,ras

hij initiatiefnemer en tot voor kort
voorzitter van de'Beweging van

barmhartigheid'. De beweging, een

netverk !'an mensen, tett nu ruim

r600 deelnem€ts. ZU probeert

balm hartigheid praktisd) inhoud

te gelen in het eigen da8elijks

leven.



Zin, conferentieoord
EN EEN BEETJE KTOOSTER
Het klooster voor zingeving en urerk, beter be-
kend misschien als Zin'in Vught heeft binnen de
zenboeddhistische wereld bekendheid gekregen
door meerdaagse retraites van de Amsterdamse
groep van Nico Tydeman en van anderen (zoals
Rients Ritskes. Jef Boeckmans).

Maar Zin is veel meer. Ofbeter, Zin is wat anders. De
meditatiefacfiteiten die Zin biedt en die meestal in
de weekenden en aansluitende werkdagdelen plaats-
vinden richten zich op een veel bredere doelgroep
dan alleen zenboeddhisme en de doordeweekse
activiteiten die in omv:rng en wat doelgroep betreft,
de core business zijn, milken op bedrijven, advies-
bureaus, overheden. Als je Zin associeert met boed-
dhistische activiteiten, slaje de plan-k mis. Datje
op het verkeerde been wordt gezet, is overigens niet
verwonderlijk omdat Zin ontstond in dezelfde tijd
dat de Tiltenberg in zij n toenmalige vorm ophieid te
bestaan en Zin een deel van het programmavan de
Tiltenberg ovemam.

Aar.rcnNalrvr ToEvEN
Zin is dus niet opgericht voor ondersteuning van
boeddhisme, of breder mefitatiebwordering, maar
voor organisatie- en advieswerk. past het daarom
wel in een themanummer van de Lotuwijver over
zen en christendorn? Ik vind van wel. Misschien
trekkenjullie aan het einde van dit stut dezelfde
conclusie als ik.

De eerste keer dat ik met Zin in aanraking kwam,
werkte ik nog bij de provincie Noord-Brabant.
Behalve de aansprekende titel, 'Hooster voor zinge-
ving en werlC en voor mij de lcripoog naar ,zert' in de
naamgeving, was het vooral de prachtige parkom-
geving die me trof, gelegen op nog geen dertig
fietsminuten n het centrum van Den Boschen
letterlijk slechts op 66n steenworp van de snelweg
Den Bosch - Eindhoven. Van de reden.waaront' iI<

daar toenwas, is me weinig bijgebleven, wel heb ik
onthouden dat het er aangenaam toeven was.

Fnerrns IN ZAKEN
Zin is een initiatiefvan de ftaters van Tilburg, een
katholiek-geestelijke orde, bij mij vooral bekend
door haar onderwijsactiviteiten in het Brabantse.
De eigen inspiratiebron van de fraters vormt het
begrip'barmhartigheid', zoals zij het zelf omschrij-
ven, barmhartigheid voor de hulpbehoevenden van
woeger en nu.

De laatste decennia liep het ledental van de 
) 9

Orde terug, zoals dat eigenlijk binnen zo goed als
alle religieuze orden het geval is, Op een gegeven
moment was de sloophamer voor huize Steenwijk al
prakisch besteld, toen denken over de toekomst en
het voortbestaan van het gedachtegoed van de Orde
samenl<wam met wijkomen van geld door verkoop
van hun uitgeverij.

Zij zagen dat door de ovenvaardering van de za-
kelijke kant van werk, de ziel in het gedrang kwam.
Dat was voor hen de drive voor een totale metamol-
fose van hun ftaterhuis en hun lerren van alledag.

Het nieuwe dod was eenplaats te sedren voor
organisatie- en advieswerk in situaties waar in de re-
latie werk en meru, de menselijke kant tekort wordt
gedaan. Dat moest tegelijk in een omgeving die daar
de basis voor geeft, een plek waar het stil kan zijn

Zin biedt sinds de stafr ruimte voor programma,s
van advies- en trainingsbureaus, voor activiteiten
van bedrijven en instellingen. Vooral in de weeken-
den is er ruimte voor meditatiegroepen.

Daarbij toont zich een ideEel ade van het Hoos-
ter. Voor de kapitaalkrachtige organisaties worden
markconforme tarieven in rekening gebracht. Aan
andere groepen kunnen 'daarorn' gereduceerde
tarieven worden geboden.le vindt die politiek van
vetschillende prijsstellingen terug in het weekroos-
ter van activiteiten voor en door de bedrijveu die er
ruimte huren.

Het is verder niet toevallig dat met deze intenties
het merendeel van het huishouden verzorgd wordt
doorwat genoemd wordt tollega's met een verstan-
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delijke beperking'. Daarbij wordt samengewerk

met Cello; een grote zorginstelling in Vught , die

-o toeval -, ook de werkgever is van mijn zoon en

schoondochter.

BEG RAAT P I.AATSEN

Wat me de eerste keer en ook nu, een aantalj aren

later, trof bij het binnenkomen is de rust en ruimte
die de accommodatie uitstraalt. Verder gafhet

toen en geeft het nu nog steeds in de eerste plaats

de indruk van een conferentieoord. Je moet wat

nauwkeuriger kijken en proeven voor het klooster

zichzelfverder opent.
Zeker als je wat rond de gebouwen wandelt, proef

j e de Hoostersfeer wel, niet in de laatste plaats door

ile begraafplaats voor de broeders'

Toen ik, vele jaren geleden alweer, aan sesshins

meedeed op de Tiltenberg was il onder de indruk
van het kleine cirkelvormige begraafplaatsje daar.

Er lagen voor mij onbekende overleden vrouwen.

Maar ik realiseerde me dat het juist die vtouwen,

met ongetwijfeld aI hun sterkten en zwakheden,

hebbetijkheden en onhebbelijkheden, het mogelijk

hadden gemaakt dat ik daar kon rondlopen en deel-

nemen aan een sesshin.

Ook deze begraafplaats met alleen mannen geeft

mij een gevoel van verschuldigd respect en dank-

baarheid voor al die overleden mensen die mogelijk

hebben gemaak wat zich nu bijna ds vanzelfspre-

kend aan ons aandient.

GEEN BAR

Het conferentieoordftlooster probeerthet bijzon-

dere karakter uit te stralen met kemwoorden als

gastwij heid en dagritme. De leiding hoopt dat het

dagritme dat geaccentueeld wordt door ochtend-

mfuitatie, een verhaal voor de lunch en een muziek-

meditatie voor het avondetefl wordt omarmd door

de deelnemers.

Zin wil daarbij een plek zijn fie niet steeds Pdk-
kels afgeeft, een plek omj e te 1aven. Zin heeft 38

slaapplaatsen, maar wil uitdrukkelijk geen hotel

zijn. Geen bar in dit conferentieoord, maar wel een

huiskamer waar je elkaar Bourgondisch kunt ont-

moeten, onder het genot van een biertje dus ofeen

glas biologische wijn.

ELEOUSA

Een bijzondere relatie is er met de communiteit Ele-

ousa, een cornmuoiteit met een gemengde samen-

stelling. De communiteit leeft gescheiden van het

Hooster, maar wel op hetzelfde terrein en de leden

zotger'zoals ajtlet zelf noemen, voor een gastvrije

aanwezigheid op het landgoed. Als je rondloopt op

het terrein en je komt toevallig 66n van de leden te-

gen, schroom dan niet een gesprek te beginnen. Het

wordt op prij s gesteld. Een deel van die bewoners

heeft verder een meer directe taak, zoals het verzor-

gen van de ochtendmeditatie en het gastfuerschap'

KRUISBESTUIVING
zin is een duide$k product van de christelijke

traditie. Als je echter naar kernwoorden uit doelstel-

lingen en naar het programma kijkt, dan zie je ile

raa\>unten en de kruisbestuiving met zelr. Dan is

er niet meer zen of christendom, maar is er hier het

raakpunt Zin, waar prakisch gewerlt wordt, iedere

dag weer.

Volgendj aar bestaat het klooster in deze vorm

tienjaar. Ik wens hen nog vele jaren toe en boop dat

we nog vaak van de gastwijheid gebruik mogen

maken.
Egbert Oosterbroeh



D.gl eZundert
Op uitnodiging van de werkgroep Monastieke
lnterreligieuze Dialoog (MlD) bezocht Tenkei
Roshi met een kleine delegatie van Zen River de
abdij Maria Toevlucht in Zundert. Het thema van
deze bijeenkomst was de manier vaarop kloos-
ters van verschillende religieuze gezindten als
leefgemeenschap functioneren.

JoNG
De aankomst bij de Maria Toevlucht in Zundert
maake ons op slagjdrenjonger. De gebouwen,
de bomen, zelfs de parkeerplaats, alles straalde
de eeuwenoude traditie van het christendom uit.
En hoewel in Zen River z5 oo j aar boeddhistische
geschiedenis tastbaar aanwezig is, wisten we daar
bij de voordeur van dit Benedictijnse Hooster direct:
Wat is het Boeddhisme nog nieuw in Nederland. Een
wolijke monnik wachtte ons op en stelde zich voor
als broeder Andrew. Hij bracht ons naar het gasten-
huis waar een grote kring van broeders en zusters al
aan de koffie zat. Roshi doorkruiste gelijk de gehele
zaal, op weg naar een bekend gezicht dat voor hem
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oplichtte. De voormalige abt van de abdij, broeder 
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Jeroen Witkam, stond op en begroette Roshi al-
lerhartdijlat. Ze kenden elkaar nog goed van een
eerdere ontrnoeting.

VBnrrr I

Zuster B6nidicte , codrdinatrice van de ontmoeting,
heette iedereen van harte welkom en opende de
bij eenkomst in de kortst mogelijke bewoordingen
door de microfoon aan Roshi door te schuiven
met een gebaar van 'vertel!'. En dat deed Roshi. Hij
vertelde over Amerika, Japan, Maezumi Roshi en
Genpo Roshi, de Soto Zen-traditie en onze pio-
nierspositie die een zekere wijheid verschaft bij
het vormgeven van de zentraining. Tot mijr grote
verbazing benoemde Roshi daarin als eerste punt
zijn getrouwde status. Daar aan toevoegend dat er in
Zen River meerdere stellen samealeven en trainen,
Toen ddt hoge woord er eerunaal uit was werd het
allereenvoudigst om andere aspecten over Zen Rivel
toe te lichten. over hoe monniken eu leken samen
trainen op aIle vier invalshoeken van ons plogram-
ma, meditatie, ritueel, studie en sociale interac-
tiq en hoe de leraar hierin voortdurend schakelt
tussen enerzijds 1es- en leidinggeven en anderzijds
samenleven en samen werken, Een geihteresseerder
lcing van toehoorders was nauwelijks denkbaar en
ondanks de evidente verschillen was de herkenning
en waardering van de gezichten te lezen.

Broeder Andrew vertelde over de wijze waarop
hij in zijn lwen volgens de Cistercidnzer Regel van
studie, arbeid en gastrijheid, plaats heeft weten in
te ruimen voor zazen en assisteert tijdens sesshins
die in de Zundertse abdij gegeven worden. Zen biedt
hem een'samenzijn in stilte', zoals hij die binnen de
christelijke traditie niet kan vinden. Zijn zen-beoe-
fening ziet hij als uiting van de derde Cisterci€nzer
regel, die van gastwijheid naar diegenen die in het
Hooster een tijddijk verblijf zoeken Volgens henr is
het mogelijk het wezen van beide tradities te bele-
ven, om roox Christen 6n... tooz boeddhist te zijn.

Zuster Geertrui van Klaarland reflecteerde op de
waag hoe persoonlijk gebed en gemeenschapsleven
zich tot elkaar verhouden. Het gebed tot God maak
ons open en ontvanlelijk voor de medemens. Daar
waar je je eigen zwakheid en zondigheid ten over-
staan van God onder ogen durft te zien, ervaarje
ruimte voor je medemens en is er meer ruimte voor
het positieve van elkaar en ddt versterktweer de
individuele kracht tot gebed', zo sprak zij. Ik moest
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deuken aan onze driepoot van befening, samadhi en

inzicht . Zij zei: Als Jezus leeft inje hart, ga je elkaar

noemen bij Zijn naam" Zij verklapte dat zij dat eerst

voor haar zelf op haar kamer had geoefend' Haar

naam zeggen, eu dan... Jezus. Ik herkende daarin

de openingsregel van Flakuins Lied van Zazen, Alle

levende wezens zijn Boeddha.

VooRBIJ ALLE WOORDEN

Broeder Jeroen Witkam kon niet wachten Roshi

te horen over de ewaring voorbij alle woorden,

concepten eII mogdijke dogna's. Was er niet zoiets

dat onnoembaar is maar wel degelijk herkend kan

worden en dat voorbij gaat aan een chdstelijke of
boeddhi stische leer? Roshi liep naar hem toe en

gafhem een stevige omhelzing. Broeder Jeroen gaf

;ich meteen gewonnen en vroeg, 'Maar waarom dan

buigenvoor de Boeddha?'. Roshi antwoordde dat

het waarom meestal pas duidelijk wordt na duizend

buigingen. Het gelui van de kJok&en voor de mid-

dagdienst nam fut verder over. Gezamenlijk togen

we naar de kapel. Gezang, pijen en een lichte hoge

ruimte waar in de rrok het touw naar de toren]lok
verdween.

STILTE ltoREN
In de pauzes hadden Roshi en broeder Jeroen veel

bij te praten. Achterafin de auto hoorden we wat

flarden van wat een bloeiende uitr,r'isseling bleek vol

persoonlijke herkenning en institutionele verschil-

ien. OnderwUl hadden Anjo, Helma en ik gelegen-

heid om op onze beurt gesprekken te voerer met

de verschillende broeders en zusters. Zo hoolde

ik dat de novicelgelofte zoals die in zrurdert bij

aanvang wordt afgelegd, veelomvattend en levens-

lang a1s deze is, velen alhoudt van toetreding tot het

Hooster Ik realiseerde mij dat dat bij ons toch echt

anders gaat. Pas najarentrainrng, mogelijk Pas toen

ik de emst ervan kon dragen, vroeg ik aan Roshi in
dokusan of het er nu op neerkuram dat ik op mijn

tachtigste waarschijnlijk nog steeds in zazen zou

zitten. Hij gdnnikte wat en beaamde het' Mijn jukai

en shu.kke tokudo had ik toen allang achter de rug'

's Middags verzorgde Roshi een geleide meditatie

in de zendo. Ik mocht naast Roshi en broeder Jeroen

zitten en belandde daarmee recht tegenover een

beeld van Jezus aan het kruis. Dat had ik nog niet

eerder zo meegemaak. Roshi legde veel nadruk op

de houding van zazen, &siek en mentaal. Van het

aandachtig volgen van de ademhaling, geluiden,

gedachten en andere prikkels, naar de vraag \nat

t is dat hoort'. Meer en meer foors' meer €n meer

ruimte. De b,roeders en zusters deden helemad mee'

Christenen? Boeddhisten? Samen zongen we de

ffurEoetra in het Japans. Ik keek Jezus nog even aan'

Stnlrlnsmho deBoer

ZenLnZlJrtdert
In de Abdij Maria Toevlucht in Zundert bestaat alja-
ren de mogelijkheid om zenmeditatie te beoefenen'

Broeder Jeroen Witkam en broeder JefBoecknans
gerren zenweekenden en -weken voor beginners en

gworderden- Je kunt het zenprogramma volgen en

daarnaast ook aan de diensten met de broeders in
de kapel meedoen, vier (vijf) keer per dag. Er is veel

belangstelling voor, je moet je minimaal een jaar van

tevoren inschrijven.

Na jaren zenbeoefening met korte oflangere ses-

shins, is het voot mij daar thuiskomen doot het

meebeleven van de diensten in de kerk met de door

de broeders prachtig in het Nederlands gezongen

psalmen. Daamaast is er de dagelijkse zenbeoefe- 
-

ning, met teisho s van broeder Jeroen of broeder Jef

en is er de gelegenheid tot dokusan en koanstudie'

Voor mij is dit de ideale integratie van mijn oude

wortels in de katholieke kerk met mijn latele zenPad'

PetetDdidoWester
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universum waarin we leven is
nog een kosmos, een geordend
geheel, een principitle een-
heid van alles met alles. Het
boeddhisme begint net als het
christendom met de waag naar
de zin van het leven, van lijden
en dood. Er is grond - Muskens
noemtwat studies- om te ver-
onderstellen dat de christenen
die zich in de derde ezuw in de
Eryptische woestijn vestigden
om een eenzaam, ascetisch en
contemplatief monni ke nleven
te leiden, zich hebben laten
inspireren door boeddhistische
monniken. En deze christenen
hebben op hun beurt het wes-
terse Hoosterleven beihvloed.

Vooral de monniken in de Abdij Maria Toevlucht
die de dialoog tussen christendom en boeddhisme
belichamen, spreken hem aan. Muskens noemt
broederJeroenWitlam, die Juist door zijn zenuai,
ning gevoelig was geworden voor de heiligheid van
de kosmos als een geheel van ontelbaar veel ver-
schijnselen.

Een aanrader, dit boek.

JelleSeidel

Martinus Muskens, bewerkt met Arjen Broers
Opmddt tot Eeuwigheid, Nijmegen, Valkhof pers,

zoo7. 96blz.

Opmaat tot Eeuwigheid
Ik ben opgevoed met achterdocht tegen de katho-
lieke kerk en had de eerste jaren grote moeite met
zenrituelen en -verhoudingen, AI die mannen in jur_
ken, devoot gevouwen handen, buigingen tot op de
grond, wierook, er niet te vergeten de hierarchie . . .

Om vertrouwd te worden met de zenprakijk
moest ik een scherp onderscheid maken tussen zen
en de RK Kerk. En hoewel veel katholieke priesters
en monniken hun gebed verdiepten met zazen of
zelfs zenleraarwerden, de hoogwaardigheidsbekle_
ders bleven verdacht. Hadden ze zich na dejaren
zeventig niet behoorlijk intolerant uitgelaten over
zen?

Vooroordelen houden niet van de werkelijkheid.
Voormalig bisschop Martinus Muskens hielp mijn
vooroordeel om zeep. Eerst zag ik medio zoog
een interview met hem, gemaak door het RKK-
programma Kruispunt. Kortgeleden las ik zijn boek
Opmddt tot Etuuigheid. Broeder Martinus, zo laat
hij zich noemen, ziet grote overeenkomsten tuEsen
boeddhisme en christendom eu benadert levenswa-
gen als een zenleraar. Dat doet hij op een indruk-
wekkende manier vol eenvoud en overgave,

Na een Ioopbaan die hem via Rome en Indonesi6
tot bisschop van Breda bracht, trad Martinus Mus_
kens eind zooT af. Begin zoog werd hij monnik van

le moet werk maken van de dood
de benedictijner pauJusgemeenschap in Teteringen,
die verbonden is met de cisterci€nreraUag ffaria
Toevlucht in Zundert. Hij bereidt zichvoor op de
dood.'Dit boekgaat over de dood. Dat wij doodgaan,
dat ik doodga, en dat we het daar zo weinig over heb-
ben. Datwe ons niet voorbereiden op de dood, en
dat we onszelf daarmee tekort doen., .Je moet werk
maken van de dood door er klaarheid in te krijgen.
Daardoor kun je geestelijk wij er leven, omdaill
het gehad hebt. De dood is dan niet meer iets Jatje
almaar voor je uitschuift, maar wat je integreert in
je levenshouding. Je moet werk maken van de dood,
en daarna laatje het los. Of liever: daarna laat het jou
los.'

Voor Muskens is zijn laatste levensfase niet alleen
het wegdoen van alles. Ook is het eerr avontuur:
sober leven, verinnerlijking, de reis naar binnen en
ruder komen tot God. Sober leven is een oefening in
loslaten. Wezenlijk is iemands innerlijke rijkdom,
ervaringen van wede, rust en licht. ln een Hooster

is daar ruimte voor, het is zijn thuis; .God; 
raak mU 

2oo9

maar aan, ik ben er!'

Toch leeft een monnik niet in een maatschap-
pelijk isolement, 'Midden in de wereld kan een
klooster een goeroe zijn, een teken van ander leven
Als monnik heb je door je leven een signaalfirnctie:
laten zien dat werke$k geluk ergens anders ligt.
Jezus Christus zei: 'Je kunt grote rijkdommen verza-
melen, maar niet rijk zijn voor God".'

Het boek bestaat uit tvrree delen. In deel 6dn
gesprekken met broeder Martinus en een beschou-
wing met onderbouwing. In deel twee beschrijft hij
onder meer zijn affiniteit met het boeddhisme. Het
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Rooms entoch Zen
Mijn ouders waren diep gelovig, Rooms-katholiek.

Ik dus ook, Dat ging zo in die dagen. De Paus was een

heiJige die niet werkelijk bestond maar regelmatig

kwam buurten vanuit een universeel paleis. Daarin

woonde hij in deugd en opperste puurheid slechts

een treetje lager dan God. Zondags in de kerk zaten

we wat verhampt op de veel te barde houten banken

terwijl de mis als in een mist aan ons voorbij trok en

onze gedachten als zoete golven wegdeinden naar

verdorven wereldse onderwerpen vol kinderlijk

vertier, Als we thuis rebelleerden kregen wij de hel

voorgespiegeld. De gang naar het vagevuur was op

zulki momenten alleen nog maar af te wenden door

een openhartige biecht bestraft met een lange rij
Weesgegroetjes' Zo ging dat. En tlat was goed, rnaar

het was niet van mij.
Als puber ilacht ik niet meer aan God. De verbin-

ding was verbroken. Hij was irnmers verantwoorde-

lijk voor mijn pijn, het stille lijden dat mij de adem

onumm Waarover ik met niemand wilde praten,

kon praten. Zonder God ging het veel beter, dacht

ik. AIs beschermer stelde Hij toch maar weinig voor'

En aan iemand die dleen maar eisen stelde had ik
sowieso geen entele behoefte. Measen genoeg in
mijn omgerring die aan mij trokken en plu}tea. Toch

blief Hij steeds weer stiekem meekijken bij alles wat

ik deed. Helemad kwijt was ik Hem dus niet, maar

Hij bleef buiten mij, een wearnemer, een wrelcr.

Geen wiend ofleraar. Nee, geen geloof meer voor

mij, dacht ik in mijn gekwetstheid. Mijn vader vond

dat jammer. Bleef ik daarom tv'djfelen?

lieel veeljaren later maakte ik kennis met zen' Ik

ging op uitnodiging van een wiend mee naar een

z€ndo, voor het eerst in zazen' Geen idee waar het

wer ging, maar toch meteen een heel vertrouwd ge-

voel. De conditionering van de kerkbanken in mijn
jeugd die oplaaide? Een instinctief effect als dat van

een hond die kr,vijlt als hij zijn etensbak hoort ram-

melen? Wat kon het anders zijn?

Ik zit nu precies tienjaar. In opperste vetbazing

loop, struikel en val ik in meditatie. Een leven

zonder kan ik me niet meer voorstellen al zij n mijn
weerstand en verzet nog niet voorgoed gebroken'

Dat duurt nog wel even, denk ik. En telkeru als ik
op mijn kussen zit, alles laat komen en weer loslaat,

verbluft door de rijkdom aan innerlijke mogdijkhe-

den, besef ik dat ik nooit een biechtvader nodig heb

gehad. Wel een leraar. Voor mij biedt zen daardoor

de toegang die it niet kon vinden in het rooms-

katholieke geloof.

Toch weet ik niet of het een zonder het ander kan'

Alle geloven vormen verschillende ingangen naar

een ieuwe spiritualiteit, zei de Dalai Lama en dat

begrijp ik. In zekere zin geldt hetzelfde voor chris-

t.idoh .rr r.n. zij versterken elkaar, met alle endere

geloven en filosofiedn in ons kleine universum' en

Liden zo tot een nieuwe energie. Zo wil ik het in elk

gev-al heel graag voelen en zien.

Paulme SatgenHunfeld

Wat iemands getoof of religie ook is en of iemand nu

in reincarnatie Selooft of niet, er is niemand die niet

aardigheid en medeleren vvaardeerL Mensen witlen

van nature blijheid en niet liiden. Vanuit dit gevoel

probeert iedereen dus btijheid te rerwerven en het

lijden kwijt te raken, iets waarop iedereen recht heeft'

Op deze manier is iedereen gelijk ofje nu rijk of arm

bent, een opleiding hebtgenoten ofniet, oosteB of

westers bent, gelovig ofniet, en ofje nu binnen deze

getoven Boeddhist' Christen,lood' Moslim ofvan een

ander getoof bent ln de basis vanuit het gezichtspunt

van mensetijke waarden zijn we allemaal getijk ln het

Boeddhisme hebben rve de relatierre waarheid en de

absotute waarheid. Vanuit het SezichtsPunt van de

absolute waarheid, is altes watwe voeten en eryaten

in ons dagetijkse tewn een illusie. Van a[ de rerschil-

lende soorten illusie is het gevoel van discriminatie

tussen onszetfen anderen de ergste rorm, daar het

niets dan een gevoel van onbehaagtijkheid aan beide

zijden te weeg brengt Als we mediteren ovet de

ultieme waarheid en deze kunnen realiseren' zaI dit

onze onzuivere gedachten wegnemen en atdus het

gevoel van discriminatie wegnemen' Dit zal ons het-

pen om ware liefde voor elkaar te voelen. Het zoeken

naar de ultieme waarheid is daarom van vitaal belang'

lk ben er daarom van overtuigd dat we met zijn alten

een nieuwe spirituatiteit moeten vinden'

DeDaldttwna

(u ertddld uit onginele Engel s e t ehst door E. kijur s)
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The Flfrg Spaghettimonster
kanworden aan:

- Armoedebestrijding,

- ziektebestrijding,

- Leven in wede, liefhebben met passie en het

goedkoper maken van breedbandkabel.- sr.lu (Spaghetti- & Pulsar-Activerende Gehakt-

ballen) eerr afscheidingsbeweging roePt tot een

heilige oorlog tegen de Vliegende Monsteristen.

s peln claimt de Ware Brief aan de Kansas School

Board te bezitten.

INvtsrBLE Prnx Uurconx
Een ander fenomeen is de Invisible Pink Unicorn

(onzichtbare Roze Eenhoom). In r99o wordt er voor

Lt eerst over deze Godin geschreven- Steve Eley

is haar zelfbenoemde hogepriester. Een citaat van

rlqr 'Onzichtbare Roze Eenhooms zijn wezens van

een grote spirituele kracht Dit weten wij omdat zij

in staat zijn tezelfdertijd zowel roze als onzichtbaar

te zijn. zoals alle godsdiensten is het Geloofvan de

onzichtbare toze Eenhoorn gebaseerd op zowel

logica als getoof. Wij geloven dat zij roze ziju; logi
scherwijze weten wij dat zij onzichtbaar zijn, daar

wij hen niet kunnen zien.'

be Godin is dol op kentenbrood, lust ook

pizza en heeft iets met verloren sokken. Omdat zij

onzichtbaar is, kan niemand bewijzen dat zij niet

bestaat. De volgelingen van de eenhoom houden in-

gewild<elde theologische debatten over haar andere

eigeruchappen zo is zij volledig onzichtbaar voor

de meesten, maar zichtbaar voor haar gelovigen'

Ookz,argtze ervoor dat sokken in de hemel worden

opgenomen. Dat verHaart waarom sokken uit de

was verdwijnen. Tegelijke*ijd is het een teken dat

de godin de eigenaar gunstig gezind is.

Ieder zichzelf respecterend geloofkent een duivel:

de Purperen Oester (van Verdoemenis). De oester is

een afrallige, die de ketterse leer verkondigd dat de

eenhoorn pepperoni en champignon verkiest boven

ham en ananas oP haar Pwza.

INTERMEzzo
Het Vliegende Speghettimonster en de Onzichtbare

Roze Eenhoorn maken pijnlijk helder dat hun dog-

mds exact dezelfde ratiooaliteit (lees: irrationdi-
teit) vertonen als die van de traditionele geloven' Als

de traditionele geloven de Waarheid verkondigen

en hun aanhangers op grond daaw-an (voor)rechten

kunnen claimen ten opzichte van niet- of andersge-

lovigen, kunnen aanhangers van het monster en de

OEBY YOUR NOODLI
-iAASTBR

Wie aanbidt nog Ahura Mazda' Horus, Aglibol of
Bail? Eigenlijkzijn ve dus allemaal ongelovigen

en ketters. Ons wacht een triest lot' omdat w€ de

Waarheid ontkennen' Tenminste, als we de'hei-
lige'boeken van de opvolgers van Ahura Mazda-
gelovigen en anderen letterlijk nemen. Sommige

fundamentalisten nemen die eeuwenoude ge-

schriften letterlijk en handelen er ook werkelijk
naar. Ze stenigen verkrachte vrouwen omdat ze

overspelig zijn en blazen abortusklinieken op.

Het is geen ver-van-ons-bed-show omdat ook
in ons land er een godsdienstoorlog voedt, het

zogeheten lslamdebat. Wat is er aan toch aan de

hand met godsdienstige en niet-godsdienstige
gelovigen?

Pastafarians noemen ze zich, de gelovigeu

van de Kerk van het Vliegende Spaghetti-

monster. Hun'profeet' is Bobby Hender-

son. Toen in zoo5 de staat IGnsas (vs)
besloot om naast de evolutieleer

ook intelligent design

te onderwij zen, trad de

Kerk naar buiten Bobby

Henderson schreef een offici€le
brief aan de Kansas Soard of Edu-

cation. Daarin eiste hij dat mast
onderwijs over het christelijk geloof en andere

geloven ook aandacht besteed wordt aan het

enige Ware Geloof, het geloof in het Vliegende

Spaghettimonster.
Het Vliegende Spaghettimonster is God en heeft

het heelal geschapen en de aarde. Piraten zijn heilig.

Het uitverkoren kostuum van zijn volgelingen is een

piratenpak. De noedelige meester bestaat werkelijk

en wordt geregeld waargenomen'

LIEVER.NIET
Volgens de overlevering onwing de piraat Mosey

de liever-nieten van het monster, in de vorn van

tien stenen tabletten. Toen Mosey de berg afdaalde

fiet hij twee tabletten vallen. Twee voorbeelden:

Ih heb eclx liev er niet dat i e... mijnbestaan gebruilt
om mensen te onderdrukken, straffen, veroordelen,

..., je slecht te gedragen tegen anderen. Ik heb geen

off61s a6dig en het begrip 'zuiver' is bedoeld voor

bronwater, niet mensen.

Ihheb e cht liev er niet datje... kerken/moskeedn/

tempels bouwt van multimiljoenen euro's voor mijn
noedelige goedheid, warureer het geld beter besteed
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hoomdit ook. Dit
besefheeft gevolgen voor de

democratische verhoudingen in onze sarnenleving.
Daarover heeft Dick pels verderop in het artikel het
een en ander te melden Maar eerst aandacht voor
de wetenschappers Betrand Russell en Richerd
Dawkiru.

Bovrrl\IeruuRLrJKE THEEpor
Filosoo( wislrundige, politiek activist, Nobelprijs-
winnaar en agnost Bertrand Russ e17(fi72-r97o)
bedacht de metafoor van de bovennatuurlijke
theepot om de ontoetsbare uitspraken van de tradi-
tionele geloven te ondergraven. Over zij n redenen
om agnost te zijn schreef hij het b oekWhg I amnot a
Chtistian, Deze serie essays in boekvorm is een ver-
volg op zijn gelijknamige iezing uit 1922. Een agnost
is iemand die niet weet ofGod bestaat ofniet. Reden
is datje het bestaanvan God noch kunt bewijzen,
noch ontkennen. Een athe'rst is van mening dat er
geen God bestaat, omdat er geen geldig bewijs voor
is.

Godsdienst is eerst en vooral gebaseerd op angst,
beweert Russell in zijnlezing uit 1927. Angst is fami-
lie van wreedheid, daarom is het niet verwonderlijk
dat godsdienst enwreedheid hand in hand gaan.
Zijnboodschap is helder:'We want to stand upon

ou own feet and
look fair and square at

the world - its good facts, its bad facts, its beau-
ties, and its ugliness; see the world as it is and be not
aftaid of it. Conquer the world by intelligence and
not merely by being slavishly subdued by the terror
that comes from it. The whole conception ofGod
is a concqrtion derived ftom the ancient Oriental
despotisms. It is a conception quite unworthy of
fteemea.'

Verhelderend is Russelfs metafoor van de theepot
(1952): 'Als ik zou stellen dat er hrssen de Aarde en
Mars een porseleinen theepot in een ellipsvormige
baan rond de zon draait, dan zou niemand het te-
gendeel kunnen bewijzen als ik er bij zou zeggeu dat
de theepot te Hein is om gezien te worden, zelfs als
onze sterkste telescopen gebruikt zouden worden.
Als ik dan zou zeggen dat, aangezien het tegendeel
van mijn stelling niet bewezen kan worden, het
een ontolereerbare miskeruring van het menselijk
verstand zou zijn om aan mijn stelling te twijfelen,
dan zou iedereen me voor gek verklaren. Maar als

...v/ant God en Duivel zitten in dezellde kamer

het bestaan van deze theepot erkend zou worden
in antieke boeken, die elke zondag als de heilige
waarheid wordt aangeleerd en waarmee de hersenen
van kinderen geindoctrineerd zouden worden, dan
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zou afzien van geloof in zijn bestaan een teken van

excentriciteit worden en zou iemand die dit doet

in het verlichte tijdperk voorgeleid worden aan een

psychiater ofin een eerder tijdperk aan de Inquisi-

tie.'
Bioloog, publicist en athe'rst Richard Dawkins

(r94r) werkt in zijnboekADeuilt Chaplain var zoo3

Russell's metafoor verder uit. Hij wijst erop dat de

theepot-kerk geenbelastingwijstelling heeft. Dat

overheden geen scholen subsidiEren die kinderen
weren van wie de ouders geloven in de verkeerde

theepot. Ouders verbieden ook hun kinderen niet te

'Leven en laten leven'is bovendien
een teken van beschaving

trouwen met theepot-lasteraars of anders-theepot-

gelovigen. Ook stenigen de theepotgelovigen van

RusseII geen theepot-ongelovigen, theepot-ge-

loofsafralligen of theepot-ketters.... In de Volks-

kant van 13 juni zooT zegtlij tijdens een interview

over zijn boek God als misvatting: 'Zelf houd ik het

erop dat ik in mensen geloof, en dat als mensen wor-

den aangemoedigd na te denken over alle beschik-

bare informatie, ze heel vaak niet in God blijken te

geloven en een compleet, tevreden en blijmoedig
leven leiden; een bewij d leven.'

Opruu
Van het Wegende Spaghettimonster, via Russells

theqrot naar de socioloog, publicist en sociaal-in-

dividualist Dick PeIs (1948) is een kleine stap. In zijn

boekapiumvanhet volk toont hij op overtuigende

wijze aan dat godsdienstige 6n niet-godsdienstige

geloven, zods liberalisme, socialisme en het ver-

lichtingsdenken, hunwaarheidsclaims niet waar

kunnen maken. Uiteindelijk is democratie onvet-

enigbaar met de valse zekerheden van al die geloven,

meent hij.
'De klassieke godsdienstlritiel<van Feuerbach,

Marx enNietzsche, ..., beschouwt de godsdienst als

een vorm van zelfrerweemding: mense[ knielen ten

onrechte voor een hogere macht die zij zelf in het

levenhebben geroepen.' Traditionele godsdiensten

streven naar zekerheid, zin, hoop en houvast in
een onzekere en 'onzinnige' wereld. Maar het harde

onderscheid tussen goed en laraad, waarheid en on-

waarheid dat de traditionele godsdienst aanbrengt

doet de alledaagse realiteit geen recht, want God en

Duivel zitten in dezelfde kamer, of zelfs op dezelfde

stoel Toch moeten we ons oordeel$'ermogen en

verantwoordelijkheid niet verliezen en de onze-

kerheden van het bestaanjuist leren uithouden en

waarderen, aldus de oproep van de auteur.

In De noodzaak van een linlse religiekitiek
legt Pels uit waarom een beroqr op de Waarheid

ToucHED BY Hrs NooDLY APPSNDAcL
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onmogelijk is: 'De werkelijkheid is alleen voor ons
toegankelijk via interpretaties en definities die
zelf weer werkelijkheid scheppen,Inzicht in dit
tonstructivistische' karakter van de werkelij kheid
relativeert alle laatste gronden van feitelijkheid,
waarheid en objectiviteit. ltoch religieuze openba-
ringswa arheden, noch empirisch-wetenschappelij -
ke waarheden kurmen zich voortaan op die laatste
fundamenten beroepen.' Islamcritici a1s Wilders en
Hirsi Ali verdienen een veeg uit de pan, want net als
Moslimfundamentalisten gaan deze Verlichtings-
fundamentalisten uit van hun Waarheid.

KRITISCH RELATIVISME
De socioloog en publicist Pels pleit dcn ook voor
geloof als een iudividuele relatie tussen gelovige
en God in voor 'kritisch relativismd. Dat 'lcitisch
relativisme' verzet zich tegen alle vormen van geloof
die de menselijke denkwijheid onderwerpen aan
een hogere gebiedende macht. Een larg citaat uit
Pels' artikel over linlae religiekritiek: 'De toleran-
tie wordt daarmee enerzijds vemrimd, omdat het
minder gemakkelijk wordt om niet-wetenschappe-
lijke denkbeelden afte doen als irrationele vormen
van bijgeloof. Maar anderzijds stelt het relativisme
duiddijke grerzen aan de tolerantie, omdat het zich
blijft verzetten tegen alle harde zekerheden van het
geloof en het ongdoof. Relativistenhebben geen
bezwaar tegen een publieke en zelfs politieke ro1

van de religie, zolang zij zich voegt naar de mores
van het democratisch debat. Maar omdat dit debat
het polytheisme institutionaliseert, is democratie
uiteindelijk onverenigbaar met de valse zekerheden
van zowel het religieuze als het wetenschappelijk
monotheisme.'

Op bladzijde 169, r7o en r7l van Opium somt
pels ten slotte tien wijzirurige geboden op, die zijn
standpunten verder verhelderen. Het gaat helaas te
ver om ze hier te vermelden, maar het volgende kan
niet onvermeld blijven omdat anders Pels' betoog
tekort gedaanwordt.'Hetvrijzinnige relativisme
is geen verlammende vorm van zellhaat. Het stelt
zijn eigen grenzen aan de tolerantie voor culturele
verschillen. 'trven en laten leven' is bovendien
een teken van beschaving...Flet schipperen tussen
opvattingen en culturen veronderstelt een positieve
vorm n onverschilligheid en vermijding.,Het zou
bijvoorbeeld goed zijn warureer we met zh dlen een

dodelijke onverschilligheid zouden ontwikkelen
ten aanzien van de godsdiensttwisten die oru mooie
Iandje verscheuren.'

SPI,INTER
We kunnen ons natuurlijk wesdijk opwinden en
schande spreken van de splinter in het oog ran de

ander, en zelfs daarover ten srijde trekken, maar
dat brengt ons geen steek verder is gebleken. Laten
we het eens over een andere boeg gooien- 'Enligh-
tenment and morality are one. Enlightenment wit-
hout morality is not true enlightenment. Morality
without enlightenment is not complete morality.'
is een gevleugelde uitspraak van John Daido Loori.
Kun jij daar iets mee?

BRoNNEN EN r,rN(s:
oick nels, fegen d e cuhus uan de ealwid, Filosofie
tvtagazine (s/zoos)
Dick Pels, Opium udnhetuolh, Amsterdam, De Bezige

Bij, zoog

http://www'youtube.com/watch?v=LrCoerp6ofo

http://www.youtu be.com/watch?v-vLTFcvEydqg

httpr/www.youtube.com/watch?v=DMqTEfeqvmM

Kees Moer$eeh

ATI1Brsrs: TH! RlAr GEosrBusrBRs
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Leven alsJikaiin Frankrijk b)
Langer blijven in St. Engrice en contact zoeken

met beoefenaars van zen in Baskenland is waar we

geblwen waren. Beide blijken niet mee te vallen.
Wat het eerste betreft wordt het gewoon te kostbaar
en wat het tweede betreft blijk de afstand tot de

kust, met Bayorure of Biarritz of meer het binnen-
land in richting Pau evenzeer te stuiten op uitgaven
die deze eenvoudige monnik zich gewoon niet kan
veroorloven.

In deze grote steden zijn de leerlingen van Taisen

Deshimaru actief. Ze gwen regelmatig onderricht
enje kunt eens per week met hen zitten. Ik probeer
de keren dat ik in Pau moet zijn zo te plannen dat il
samen met hen zazen kan beoefenen. In het contact
wat ik met de Nederlandse sangha probeer te onder-
houden wordt hier wat schamper tegenaan gekeken.

Taisen Deshimaru heeft tijdens zijn leven geen

transmissie gegeven dus die leerlingen stellen in
hun ogen niet zoveel voor. Ik vind ook dat ze weinig
oog hebben voor mijn behoefte met anderen samen

te zitten. Inniddels zijn de studenten regeknatig in

Japan geweest en is het Franse centrum van Taisen

Deshimaru het centrale Europese soto-centrum
gewordeu, La GendroruriEre. Ook nu, bijnatienjaar

later, is de voortdurende oproep om
tijdens het beoefenen van zazen terug
te gaan naar de juiste houding en het
belang daarvan, vast onderdeel van mijn
practice geworden.

In Lasszube, vlak bij Pau, kun je een

ander boeddhistisch centrum vinden.
Het wordt geleid door Maltre Kosen en is

onderdeel van Zen Vdkidjo Intemationd.
Er wonen enkele moruriken en nonnen.
ln de afgdopenjaren heeft het centrum
meer bekendheid gekregen in de regio
en uet over de grens in Saragossa.

Je zou kunnen zeggen dat zen vanaf de

jaren negentig hier in de regio vaste voet
begint te krijgen en dat mensen minder
raar kijken ds er ergens yogalessen gege-

ven worden of zazen aangeboden wordt,
maar de katholieke kerk verzet zich nog
hevig tegen deze veranderingen,

Ik ben nu vier jaar weg uit Nederland.
Voor mij dient zich een'hoe nu verder'
aan. Ga ik terug het klooster in, in dit
geval Zen River? Pak ik mijn oude werk
weer op of ga ik terug de medische

wereld in? Ik besluit een soort rondreis langs de

diverse mogelijkheden te maken en vertrek naar

Nederland. Hetworden ioteressante ontmoetingen.

Genpo Roshi vindt dat ik helemaal mijn gezicht niet
meer moet laten zien op sesshin. Ik ben lichamelijk

onwel tijdens een reiinie van altematieve mensen eR

de medische wereld is zo veranderd dat ik geen zin-
nige bijdrage kan bedenken. Ik heb goed leren leven

met heel weinig middelen en kan mezelf ook wel als

bedelmonnik zien.

ik stel me opnieuw open voor wat oP mijn pad

komt en dat blijkt geheel anders dan ik ook maar

zou hebben kunnen bedenken, maar daarover een

volgende keer meer.
MarionJikai

Wie ls Marion?
ln de eerste plaats zenstudent (boeddhistische

monnik). Omdat een mens ook de kost moet

verdienen doet ze datgene, waarvoor ze gevraagd

wordt. Sinds r986 leidt ze de opleiding Spirituele

Verloskunde en werkt met de studenten. Daarnaast

geeft ze lezingen en workshops en doet wijwilli-
gerswerk.

ln Alqay leidt ze een ktein centrum voor retraites.

J IKAI CONSULTANCY

Marion Etichalt-Roesink

Maison UnutubAhEtia

6447o Algay

Tellfax o55928555r

wwwjikai-consultancy.com.
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Roshi,
lk leef als lekenmonnik, maar bezoek in het ur€ekend regelmatig vrlenden die
er een heel andere leefst'rjl op na houden. Hoe kan ik een goede balans vinden

tussen deze beide leefiverelden?
Onze oefening is een uitdaging in welke situatie dau ook. Ook alsfull time zen'

monnik, zoals ik was in Japan, moet je constant kiezen. Ook daar is er de mogelijk-

heid om letterlijk en figuurlijk.te ontsnapper\ a1 heb je daar in knr'antitatief opzicht

minder verleidingen dan in de maatschappij. Het komt er oP aan dat je voor jezelf

bepaalt wat het beste is om te doen op weg naar Verlichting, enje houdt aanje zelf-

opgelegde discipline.

Roshi,
Deel van mijn beoefening is om minder te oordelen. Hoe verhoudt zich dat tot
mijn behoefte aan maatschappelijk engagement?

Ikveroordeelje idee datje niet zou moeten oordelen' Tijdens een sesshin gafik
eens lezingen over de filosofe Hannah Arendt. Van haar leerde ik dat we als mens

niet anders kunnen dan oordelen en dat dat goed is. Haar stelling is dat niet-oorde-

len gevaartijk is. Ze verklaart de Holocaust uit het feit dat mensen te weinig oordeel-

den en te veel de gezagsdragers volgden.
Het is een Bijbels ideaal om niet te oordelen, in het boeddhisme speelt dat veel

minder. Ik zeg: oordeel, maar ueroordeel niet. Het is onze natuur om te oordelen, dus

als we het afkeuren gaan we onszelf zien als slecht, of als zondig. In het boeddhisme

speelt datveel minder. 'Het is goed om niet te veel te drinkenl is een waardevol

oordeel dat goed is om in de praktijk te brengen. Maar als je afgelopen weekend meer

hebt gedronken dan goed voor je was, hodj e jezelf daarom niet te veroordelen. Je

bent geen slecht mens enj e gaat niet naar de hel of iets dergdijks' 'zonde', betekent

een gemiste kans. Volgend weekend is er een nieuwe kans om wel op een gezonde

manier met alcohol om te gaan.

Roshi.
lk mediteer al vijfjaar en sinds driekwart jaar dagelijks. lk voel dat het goed

voor me is maar toch tu/ijfel ik regelmatig. Wat kan ih doen om mezelf te bliiven

motiveren?
Goede daden zorgen uiteindelijk dtijd voor goede effecten, maar het is zeker

niet altijd zichtbaar. Voor ieder mens is het een uitdaging om bij zijn kewes zowel

naar de korte als naar de lange termijn te kijken. In het begin heeft meditatie een

duidelijker invloed op de mentale conditie dan op langere termijn. De kunst is om

de gwoeligheid te ontwikkelen om ook de subtielere ontwikkelingen die blijven

plaatsvinden op te merken.
Irr het Hooster in Japan was er eens een hele dag feest. We hadden niet geme-

diteerd en fie avond kon ik de slaap niet vatten' Zo merk je als je meer mediteert

eerder het negatieve effect van het niet zitten dan het positieve van wel mediteren'

Zoals je het ook merkt ds je een dag nietje tanden Poetst. Op de lange termijn zorgt

gedisciplineerd tanden poetsen voor ved minder geatj es en gedisciPlineerd medi-

teren voor een betere mentde conditie, waardoor je gelukkiger bent en meer voor

anderen kunt betekenen.

Rients Ritskes
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Goesting inzttten
Een tijd geleden interviewde ik de Vlaamse
zenleraar Frank DeWaele. Het werd een vraag-
gesprek over traditionele zenonderwerpen,
maar heel verfrissend ook over de rol van onze
moedertaal in de Vlaamse zendo!. Vroeger
vas hij een zoeker, vertelt Frank me t'rjdens het
vraaggesprek. Toen tijdens een van de eerste
keren dat hij zat zijn ademhaling en geest tot rust
kvamen, vielen veel puzzelstukjes op hun plek.
Hij vist wat hem te doen stond en dat h'rj'hart
heeft voor zitten'. ln sensei's eigen woorden: 'lk
heb goesting in zitten '

Frank begon met zenuaining in een zengroep ver-
bonden met de sangha van de Japanse zenmeester
Deshimaru. Omdat er in zijn groep geen leraar was,
wilde hij mensen ortmoeten die hem verder konden
helpen-'In r99r heb ik Zitter m de praktijk van zenvar:
Nico Tldeman gelezen,' blikt Frank terug. 'Dat vond
ik een goed, degelijk en ookmooiboekje. Ik heb
Nico opgebeld. Hij zei me dat hij de volgende dag
op retraite naar Franlcijk zou gaan, samen met zijn
Dharrnazuster Catherine Genno PagEs. Hij nodigde
me uit. Al liftend vertrok ik de volgende dag naar
Normandi6, voor een sesshin van een week. ik was
zeer onder de indnrk van de sfeer in de sangha, van
de zenprakijk en van Genno.'

Veertien jaar later ontving Frank van zijnlen-
res Genno Roshi dharma-transmissie (Jap. shiho).
Hierdoor werd hij een gekwalificeerd zenleraar (Jap.

seruei) in de White Plum soto Zen-lijn van Taizan
Maezumi Roshi. Nu leidt hij de Zen Sangha in
Belgie, fie eenniet-residentieeltrainingscentrum
heeft in Gent en lokale zengroepen in Antwerpen,
Brugge, Brussel, Kortrijk en Leuven.

MEER DAN ZITTEN
Frank De Waele had destij ds veel baat bij een korte
zitinstructie, die hij van Tenlei Sensei had ontvan-
gen. Een korte w-eergave: 'We zitten op een kussen.
Door rechtop, ontspannen en met licht naar voren
gekanteld bekken te zitten op de zitbeentjes, zet het
lichaam zich naat zijn eigen dragende structuur.
De ruggengraat houdt het gewicht van de romp,
rustend op de zitbeeatjes, moeiteloos en natuurlijk
rechtop. De schouders kunnen zich ontspannen,
Deze geaarde, rntuurlijke houding bevordert ook
een diepe en rustige ademhaling. Alteen al dankzij
deze open, in zichzelf rustende zithouding wordt de
geest helder.'



De identiteitvan veelheid en eenheid

Hetvezen van degrotewijze uit lndiawerd

op intieme vijze o!€rgedragen van West

naar OosL Mensen zijn helder of vervard,

maar de Weg kentgeen zuidelijke of

noordelijke teraar. Degeheime bron is klaar

en doorschiinend, ziin !€rtakkingen zijn

duister en stromen overal. Aan het relatieve

gehechtzijn is ilt'rsie, het zien van het

absolute is nog geen verlichting, Athet

subjectieve en al het objectieve zijn

tegelijkertijd \,r'ederzijds verbonden en

volkomen zelfstandig Oneindig verbonden

en vrij bewegend, wrblijven ze toch in hun

eigen positie. Vorm \€rdeelt de

eenheidGeluid geeft aanleiding tot

aangename en onaangename gevoelens.

ln duisternis zijn beter en slechter niette

onderscheiden. in helderheid is hetzuivere

en onzuiwre duidetijk tezien. Devier

etementen hememen ongedwongen hun

natuur, zoals een kind kanvertrouven op

zi.in moeder, Vuur is \,r'arm, wind waait,

water is nat, de aarde hard. ogen zien,

oren horen, de neus ruikt. de tong proeft.

Alle zijn zelfstandig, maar de rerschiliende

bladeren komen van dezelfde vortel

Oorzaak en gevolg komen voortuit

dezelfde bron. Hoog en laag worden relatief

gebruikt. ln fuite is er duisternis in

helderheid, maarje moet de duisternis niet

willen ontmoeten- Er is helderheid in

duisternis, maarzoek niet naar die

helderheid. Duisternis en helderheid horen

bijelkaar, zoals de linker en de'FchtFr voet

bij het lopen. Elkvan de tienduizend dingen

heeft van naturezijn eigen waarde\olle

functie, waarvan je het natuurlijk

functioneren met betrekking tot alle andere

dingen zou moeten zien. HetatLedaagse

bestaan hoort bii het ondoorgrondetijke

zoals een deksel op een poL Het

ondoorgrondelijke harmonieertmet het

altedaagse zoalstwee pijlen elkaar treffen

;n de luchl Deze woorden tonen de Grcte

WerkeUjkheid.Vooreen oordeel isgeen

maatstaftoereikend. Alsje de Weg niet ziet,

zie ie hem ook nietals je hem gaat Als je

de Weg gaat, is hij noch nabij, noch wrai

Wanneerje de Weguit het ooSverliest, ben

je er mijlen len \,eNr'ijderd. VoLrespect zeg

iktot hen die verticht wensen te !/orden:

verspilgeen tijd, dag ofnacht

'Mensen zijn
geboren om gewaar

te zijn,'vervolgt hij.
'Er bestaan diverse
meditatietechnie-
ken rond gewaar-

zijn, ook in zen. In
zazen lerenwe dit
aangeboren vermo-
gerte (h)erkerlllen,
verfijnen, spreiden
of te richten op 66n

punt. Door te zitten
in open aandacht,
dus zonder zoeken,

grijpen, afwijzen of
analjrseren, komt
de geest tot rust
6n tot helderheid.
Daarin maken
we contact met
ons diepste zijn.
Uiteinde[jk komen
we weel thuis.
Daar vinden we het
vertrouwen en de

motivatie om aan

onszelf te werken,
omdat bijvoorbeeld
moefijke emoties

en kr retsuren uit
het verleden zich
wij kunnen uiten
in ons bewustzijn.
Hierdoor kunnen
we hun energie

leren omvormen
en gebruiken voor
onze groei. Kortom,
we zijn bereid om
op deze manier van
meer,betekenis te

zijn voor de anderen

om ons heen en

voor de wereld.'
Hoe belangrijk

zitten ook is, de

zenpralcijk omvat
meer. 'op een

bepaalde manier
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is zitten een herbeleving van wat de Boeddha deed.

Doordat we met dit lichaam van ons zitten als waren

wij de Boeddha, worden we zelf een beetje de Boed-

dha. In feite is zazen meer dan zitten, namelijk het

vieren van de werkelijkfuid zell Traditioneel viert
men in zen die werkelijkheid met ritueel en liturgie.
Rituelen hebben naast een symbolische, cultureel
bepadde betekenis nog een andere betekenis. Het
gaat daarbij om de ba,veging a1s beweging in zich-
zelf: het lichaam druk zich woordeloos en deemoe-

dig uit als aandacht-in-beweging. Ritueel noem ik
daarom graag het gebed van het lichaam.'

Niet alleen kan men de werkelijktreid vieren met
ritued en liturgie, maar ook door middd van bij-
voorbeeld fotografie, tekenen, ofkoken, ... alle prak-

tijken die in Zen Sangha beoefend worden. 'Of door

middel van de straatretraites in Brussel,' zegt Frant,
die er al vijf georganiseerd heeft. Het idee van de

straafteEaite is alkomstig van de Amerikaanse

zenleraar Bernie Glassman Roshi, met wie Frank

een paar jaar lang ruruw samenwerkte. 'we leven een

paar dagen op straat, met als enige bezit de kleren

die we dragen en onze slaapzak. we sleuteren, zitten
en bedelen en slapen buiten. Daar, in de buik van

de sted, doen we grootse ontdelftingen- Over de

schoonheid van de stad, over haar pijn en verdriet
en misschien vooral over onszelf.'

TRANSTORMATIE EN I{ELING
Het woord zenmeester wekt argwaan bij Vlamingen.

Vlaanderen heeft lange geschiedenis van bezet-

ting, waardoor Vlamingen een gezonde argwaan

onn,rikkeld hebben tegen dles wat riek naar

autoriteit. Liever gebruiken ze he twoord zrnleraar,

Een zenleraar is iemand fie voorga,at op de weg, een

begeleider, maar ook een rolmodel, een voorbeeld

in gedrag, degene die irxpireert en'bij de zenstu-

dent op bepaalde knoppen clrukt'. Frank: 'Er is een

Heine ceremonie waarbij een student waagt of hij
leerling rnag worden van een leraar. Die ceremonie
heiligt de wederzijdse erkenning van elkaars Boed-

dhanatuur.'Wederzijds' veronderstelt twee mensen,

maar impliceert tegelijkertijd op zijn minst tr,rree

gezichtspunten. Vanuit het gezichtspunt van de

leegte zijn leraar en leerling aan elkaar verwant en irr
absolute zin zelfs gelijk. Beiden hebben/zijn immers
de Boeddhanatuur. Maar gezien vanuit het relatieve

gezichtspunt zijn beiden uniek en verschillend. Zo

bezien is de leraar leraar en de student beginnend op

het pad... De relatie tussen leraar en student draagt
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in essentie de zenspiritualiteit. In het toevlucht
nemen tot de Drie Juwelen, in het 6in zijn met de
Boeddha, neemt men op een bepaalde manier ook
toevlucht tot de leraar, die bereid is te werken met
de specifieke persoon van de leerling.'

Zen betekent ook transformatie en daarbij hoort
heling. Hiermee zijn psychologische en therapeu-
tische aspecten gemoeid. Toch is de leraar g66n
psycholoog oftherapeut. kank Sensei: 'De student
heeft zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. wel
is het zo dat de leraar hem voorging op de weg,

lk heb hee[ lang nnet de Mu koan gezeten
en de koan vervloekt

waardoor hij zelf vertrouwd is met de d5mamiek van
het proces dat de student doormaak. Zelf merk ik
dat mensen die vanuit een psychologisch kader aan
zichzelfwerken, vaak ook spirituele nood hebben.
En er zijn mensen die in de sangha terecht komen,
die met psychologische problemen worstelen. Soms
kunj e beter doorverwijzen naar een professionele
hulpverlener.
Zenleraren hebben natuurlijk ook te maken met de
projecties van hun leerlingen. Sorns zien ze in de
leraar een vaderfiguur ofeen congurre[t. Het is zaak
om daar a1s leraar verantwoord mee om te gaan.
Alles is bruikbaar om te groeien. Ook en vooral die
delen van onszelf fie we liever kwijt dan rijk zijn.'

Vpnrn rssrNo
De voertaal in Zen Sangha is Nederlands. ln Neder-
landse zendo's wordt vaak gebruik gemaak:t van
Engelstalige soetrateksten.'Aanvanlelijk maakten
we gebruik van de teksten van de funsterdamse
Kanzeon Sangha. Mooie telaten, maar het blijft Hol-
lands en voor ons Vlamingen beken ze niet goed.'

Frank Sensei vertelt enthousiast over de inspi-
ratie die hij opdeed tij dens de boeiende zoekocht
in de rijke woordenschat van de Zuid-Nededandse
mystici ftudewijch en Ruusbroec. 'Aan de haad van
lecente, wetenschappelijke vertalingen, hebben
we gaandeweg de soetra's hertaal d.'De Auondzdng
bijvoorbeeld, eindigt in het Engels: 'Donot squander
gow life."Yerdoe uw leumniet,' zirigen wij. Je lwen
verdoeri is een Vlaamse uitdrukking die mooi zingt.
Er komen regelmatig mensen uit Nederland, van
hen krijg it vaak de opmerking dat het Nederlands
van onze soetra's verfrissend werk. Maar soms zin-
gen we de soetras nog in het Sino-Japans...'

Het blijft aiet alleen bij soetra's, want Frank De

Waele is ook bezig de koans in het Nederlands te
vertalen. Hij vindt het wezenlijk dat studenten
zich de tekst van koans eigen kunnen maken in
hun moederaal. 'Ik heb he el lang met de Mu-koan
gezeten en de koan vervloek. Maar plots keerde het
en gaandeweg merkte ik dat niet prank met de koan
werke, maar de koan met mij aan het werkerr was,
vanuit diepe, onverrnoede lagen. Koans bevatten
een eigor laacht, die nog beter inwerkt als ze in
de moedertaal worden opgenomen. Orn goed met
een koan te kunnen werken is het nodig om zeer
regelmatig contact met de leraar te hebben, omdat
anders de koan verschraalt en niet levendig blijft.
Koanstudie werkt in feite pas echt goed alsje bijna
dagelijks kunt komen zoals tijdens een sesshin of in
een residentiEle setting.

WELKoM
Zen Sangha heeft nog geen residentieel centrurn
De Japanse monastieke traditie is niet zomaar over
te planten in Vlaanderen anno zoo9. Net zo min als
dat in de Verenigde Staten het geval was. Van de ene

kant is dat een beperking, van de andere kant een

uitdaging en een constant zoeken naar een vertaling
van de levende zentraditie in eigentijdse vormen.
Voldoende stof om daarover een aflevering van de
Lotuwijver te vullen. Wie weet komt het er ooit nog
eens van,

Hoe het ook zij, de familiesesshins van Zen
Sangha in Cadzand zijn populair onder Nederlan-
ders en hun kinderen. Frank Sensei zelf komt graag
in Nederland, heeft er wienden en ontmoet Nico
Sensei en Tenkei Roshi regelmatig. 'Gent' kent veel
aanloop uit Nijmegen en Den Haag bijvoorbeeld.
Over het algemeen komt een iets jonger zenpubliek
naar de Zen Sangha, ook vanuit Nederland. 'waar-
schijnlijk komt dat door mijn leeftijd. De meeste
zen-leraren in Nederland zijn wat ouder dan ik, als

ik dat met alle respect mag zeggen,' zegt hij aan het
slot van dit waaggesprek. Frant D eWaele Smseiheeft
niet allemhat ooor zittm,mam ookvoor de rol die onze

moeder(taal) uerdimt in dzlarcnde antrdilitie! Hart*
lijh danh u or dit ur aag gespr ek.

In Lotuwijver zomer zoo4 verscheen het artikel
Str antr etr d:it e in Bn$ s el

MEER INFOBMATIE: www.zensan fn^.'" 
Kr* Morrbrrk

mtt danh aanFrankDe Waele



Samsaraverder
De l,r.a.rrr vTNGER vAN BoEDDHA
Leonie van Nierop schrijft onder deze titel kritisch
over de verreikende ambities van Nederlandse
boeddhisten. Hoeveel boeddhisten zijn er eigenlijk
in Nederland? Op grond van welke schattingen
worden de Boeddhistische Ouuoepstichting (BOS)

en de Boeddhistische Unie Nederland (BuN) erkend
door de overheid? De BOS kreeg in zooo zendtijd
op basis van een schatting van rzo.ooo mensen met
daadwerkelijke affiniteit voor het boeddhisme'. De

recente zendtijdaanvraag gaat uit van een achterban
vangoo.ooo.In 2oo6 schatte de Radboud Universi
teit het aantal op r7o.ooo, wat het Sociaal Cultureel
Planbureau onwaarschijnlijk veel noemde. Hoe stel
je 'affiniteit voor het boeddhisme' vast? Het bezitten
van een Boeddhabeeld is niet genoeg. Het Commis-
sariaat voor de Media beslist in januari.
(NRC Handelsbla d, 4 oktober zoog)

JaPANSE ToPPor"rrrcus LAAKT
CH RIS TEN D OM

Ichiro Ozawa, secretaris-generaal van de regerende

Democratische Partij vanJapan, heeft harde noten
gekraak over de westerse samenleving, die gedomi-
neerd wordt door het christendom, een gesloten en

zelfingenomeri geloof. De westerse samenleving is
vastgelopea. Hij zet daar de geest van de fapanse sa-

menleving tegenover, waarop het boeddhisme grote
invloed heeft. Yuai, broederschap, zorg daarbij in
de samenleving voor het evenwicht tussen wijheid
en gelijkheid.
(NRC nandel sb7ad., t nou emb er zoo 9)

Corvrpass r rrre.NDvE sr
In de Mozes en Aiiron kerk in Amsterdam heeft
rabbijn Awraham Soetendorp op rz novernber de

3 oo woorden tellende tekst van het 'Handvest voor
compassie' openbaar gemaakt. Dit gebeurde op de-

zelfde dag in 3z verschillende landen op r75 bij een-

komsten. Het idee is afkomstig van schrijfster en

religiedeskundige Karen Armstrong. Honderdvijf-
entr,vintig partners en organisaties sloten zich erbij
aan. Het handvest roept iedere man en wouw op
om compassie, 'een principe dat ten grondslag ligt
aan alle religizuze, ethische en spirituele tradities',
opnieuw te maken tot kern van moreel handelen en

van religie.
(Tr ouw, ry nov emb er z o o 9)
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PxLGRTMAcE Ax-rrs-TnlnuEs - KSHANTT

(rzo xu.)
Even ten zuiden van Beget ligt, te midden van de

$neneeEn, het meditatiecentrum IGhanti van Loet

de Wolf en Corrie l(oppedraijer. De voormalige boe-

renhoeve Les Gavatxes wordt langzaam rnaat zeker

verbouwd en stee& mooier. In zooz is de zendo offi-
cieel ingo,rrijd door de Amsterdamse zenleraar Niko

$deman Sensei. Corrie en Loet zijn oude bekenden
van het Zen CenEum Arnsterdam.

Kshanti is het begin- of eindpunt van een van de

Kanzeonpaden die in Europa ontstaan. Een wandel-

gids met routebeschrijving en andere nuttige tips is
verkijgbaar bij Dirk Beemster, www.lopeninstilte.nl.

SoNNENHoF
In het zomemummer zoog schreef Hendrik Beelen

een artikel over zijn verblijf in het Duitse Son-

nenhof, Zwggen tnhet ZuaneWoud. Wie meer wil
weten over dit oord, kan terecht oP www. sonnenhof-

holzinshaus.de.
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AMASamy
lk ben zelf aljaren leerling van IMA Samy, zen-
meester en pater jezuTet. Miin eerste kennisma-
king was in r997 tijdens een sesshin in deTilten-
berg. Alhoewel ik zijn lndiase Engels in het begin
nauvel'ljks kon ontcijferen, straalde hij voor mij
zoveel urarmte en mededogen uit dat ik meteen
wist: ik ben hier thuis. Niet dat ik het gevoel had
op zoek te zijn, Na deze sesshin heb ik alleen
nog maar sesshins bij aul bijgewoond en bij Ton
Lathouvers, een goede vriend van hem.

OpvATTTNGEN ovER zEN EN cHRrsrENDoM
Father a,me. heeft zeer uitgesproken opvattingen
over zen en christendom. lrvr.a. Samy is jaarlijks drie
maanden in Europa en geeft dan een aantal ses-

shins, voornamelijk in O,uitsland. Hij heeft ook een
groep Nederlandse leerlingen. Sinds de sluiting van
De Tiltenberg komt hij nu jaarlijks tweemaal naar
Ranst (bij Antwerpen). tijdens deze sesshins wordt
ook altijd zucharistie gevierd wanneer er een zater-
dag of zondag in zit. Eenieder is vrij om daaraan
deel te nemen, en de meerderheid doet dat ook.

Het is te makkelijk om snel te
en atles wat anders is
schuiven

In Japan staat zenboeddhisme op een lijn met
de andere godsdiensten wat zazen of de meditatie
betreft, iedereen is welkom om die te beoefenen, on-
geacht godsdienst of geslacht. Toch wordt verwacht
dat iemand fie de meditatie serieus wil beoefenen,
ook de voorschriften ontvangt (Jukai). Deze plech-
tigheid maak hem of haar boeddhist. De school
waartoe AMA Samy behoort, geeft overdracht aan
Ieken en priesters en verlangt niet van de volgelin-
gen dat ze de Jukai ceremonie afleggen.

CrNtner,r vuec
De kermismaking met het gedachtegoed van father
ea,re' heeft mij dichter bij mijn eigen kathoteke
wortels gebracht. De manier waarop hij Jezus citeert
in zijn teisho en Boeddha in zijn preek, spreekt mij
zeer aan. Beide systemen zijn verschillend, maar
ook deel van 'the religious practice' zoals eu e
dat noemt. Een van de hoofdpunten die in allerlei
vormen steeds terugkomt in zijn woord en geschrift
is de vraag:

Als mens wordt er door andere mensen en door

(ver)oordelen
aan de kant te

de wereld voortdurend een beroep op je gedaan
Belangrijk is hoeje daarop reageert. Sta je open voor
die roep ? Meditatie heeft geen waarde warureer deze

niet leidt tot mededogen en berrokkenheid bij de

wereld en de mensen om je heen.
Daarbij wijst hij ook altijd op het ezuwige gevoel

van tekortschieten waar elk mens door wordt
gekweld. ook dat is een opdracht, een roep, waar
je zelf een antwoord op moet geven. En dat leidt er

wel eens toe, dat mensen in eerste instantie voor
zichzelf moeten kiezen, om daama anderen beter te
kunnen helpen. In zentermen: om beter te hrnnen
terugkeren naar de marktplaats.

Mijn kennismaking met aua heeft ertoe geleid
dat ik weer actief ben binnen mijn eigen parochie.
Dit vanuit de invalshoek dat de 'kerl{ een gemeen-

schap is die mensen met elkaar maken, hier en nu.
Het is een'markqrlaats', waar dagelijks een beroep
op me wordt gedaan. De meningen en regels die
vanuit 'Rome' komen doen er dan niet zoveel toe,
maar wel de mens die naast je staat en die j e hulp
waagt.

INzIcHTEN UIT ANDERE RELIGIES
Daarnaast heeft zen nij ook tot inzichten gebracht
die binnen het christendom minder nadruk krijgen.
Ik kan mij geheel vinden in de stelling van arrne dat
je in deze wereld op zijn minst grorrdig kennis zou
moeten nemen van het gedachtegoed van andere

leligies enlevensbeschouwingen om op een goede

manier met elkaar te kunnen omgaan. Het is te mak-
kelijk om snel te (ver)oordelen en alles wat anders is
aan de kant te schuiven. Het getuigt op zijn minst
van respect om j e in andermans zienswijzen en wor-
tels te verdiepen. Dat verwachtje tenslotte toch ook
van anderen! Volwassen geloofis een geloof dat niet
bang is om te sterven aau zichzelf en het standpunt
van een ander over te nemerl

BooD scHAP PEN

Enkele andere belangrijke uitspraken die .o.ua mij
heeft meegegevur:

'We are all dying people.'Warureer je nu naar je
leven kijkt, wat zouje dan anders doen, wat zou je
veranderen, wat zou je nog zeggen tegen of doen
voor bepaalde mensen?

W e mo etan p as siu hebb en in het 1 w en: dat betekent
dat we zorg dragen voor anderen, voor de wereld,
dat het ons zoveel doet, dat we kwaad kunnen wor-
den, soms zelfs haten. Dat betekent dat we begaan
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Littte Flower is de organisatie die aua

heeft opgezet voor de armen in zijn om-
geving. Het gaat om projecten ats scholen,

weeshuizen en microkrediet voor vrouwen.

Het laatste grote project van Little Flower

is de Montessori preschool in het dorp
vlakbij Bodhizendo. De kinderen uit de

dorpen, maar ook van de stammen die in

die omgeving leven, krijgen zo een kans op
een beter bestaan. De leerlingen van AMA

betalen een jaarlijkse b'rjdrage van zo euro

voor de sangha (administratieve bijdragQ en

40 euro voor Little Flower.

Wie 's avonds in de tuin van Bodhizendo
zit, boven op de berg, ziet allertei vuurtjes
branden in de bossen. Het besefdat deze

kinderen dankzijjouw kleine bijdrage da-
getijks een goede maaltijd krijgen en [eren

lezen en schrijv,en, stemt tot dankbaarheid

Wie weet wat voor mogelijkheden deze

basis nog voor hen opent in de toekornst.

zijn met onszelf, met onze geliefden en dat we

erkeruren dat er grenzen bestaan.

Verli chtmg is het b e gin u an e en spiituele reis: eerst

reizen we naar God, daarna reizen we in God.

Pas warmeer dat eindeloze chatteing in orchaofd

stopt,homt er ruimte uoor de eerste ontmoetingm ophet
spirituele pad.

Eris een diepe stiTtein onslevm achter alTe anderc din-

gen. Weet dat en rust daarin, Ervaringen komen en

gaan, dat is niet de essentie: de essentie is die stilte.
We vallm steeds opnieu., maarfuen ook steeds

opnizuw dekrdcht van God of Boeddha om op te staan

en opnieuw te beginnen,
Gooi alle Eiitueletermm ouerboord; er is niets

anders dan het leven op dit moment.
Afdalm in die hel dre datleuen wak is, en erbijblijtm.

All e m s amm kunnen u e eruit komm.

BRoNNEN r

e.ua. Samy, Waaromhwam Bodhrdharmanaar het

Westm? D e ontmoeting lt dn zo1 net het Westen, Rot-

terdam, Asoka, 1998

rr'rr t S amy, Wie Z m mein Chist sein v er imdefi :

Erf ahrungen o on Zm-Lehr em. Fr abur g-Basd-Wien,

Herde! zoo4

.a.nnr Samy5 ZxN; awahening to gour oiginalface,
Chennai/Thiruvanmiyur, C.re-A, zoo5

rmt Samy, ZmHart, Zm Mind; olt meknaar je Oor-

spronkellhe Gelaat, Rotterdam, Asoka zoo6

vwrv.bodhizendo.org, de site van Bodhizendo, het zencentrum

van AMA Samy in lndia:

LiaSpitterc
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TheKirg ofPop
lk heb ongeveer vijftien jaar geen tv gehad,
geen radio, en geen t'rjdschriften, alleen de
NRC. De daaropvolgende vijftien jaar had ik
geen krant meer, maar internet en afen toe TV.

Het nieuws urat me tegemoet kwam is jarenlang
summier geureest bedoel ik er mee te zeggen,
een zelfverkozen kluizenaarsschap. Dus toen op
z5juniTlvKhrg$ tup doodgingdacht ik iku/eet
niets van die man, wat heeft hij gedaan? Op naar
Youluba dus, voor een uurtje yerwachtte ik, en dan
dacht ik het urel te weten- Er ging een wereld voor
me open en ik besteedde er veel meer tijd aan
dan een uurtje.

Kluizenaarschap wordt verheerlijkt in vde religi-
euze tradities, maar soms kunje ook zeggen: isole-
ment. Hoe gezond is dat eigenlijk? Ook in verband
met deze artiest dringt fie waag zich aan me op;
wat een weemd leven en al zo jong in de spotlights.
Hij zei zich het eenzaarnst te voelen in hotelkamers,
met een roepende menigte buiten en elders in het
hotel de mensen die voor en met hemwerken, za-

kelijke contacten dus. Dat hij in dergelijke situaties
vaak in huilen uitbarstte. In zen probeer je verbon-
den te zijn met alles en iedereen middels meditatie.
Had hem dat kunnen helpen ofis er hier iets anders
aan de hand?

Nooit geweten dat ik dergelijke kunst zou kunnen
waarderen, maar wat is die man goed. Ook als hij
schrijft:'Consciousness elpresses itself *rough
creation. This world we live in is the dance ofthe
creatol. Dancers come and go in the twinHing of
an eye, but the dance lives on. On many occasions
when I arn dancing, I have felt touched by some-
thing sacred. In those moments I felt my spirit
soar and become one with everything that exists.
I become the stars and the moon, t become the
lover and the beloved, I become the victor and tfu
vanquished, I become the master and the slave,

I become the singer and the song, I become the
lmower and the known, I keep on dancing... then
it is the eternal dance ofcreation, The creator and
creation merge into one wholeness ofjoy. I keep on
dancing... and dancing... and dancing, Until there is
only... the dance,' Hoeveel zEN zit daar in?

Hij was geen boeddhist, dacht in tegenstellingen.
Hij zegt: 'Als kind moest ik volwassenheid veinzen
(een 45-jarige dwerg), als volwassene wit ik het kind
in mij naar bwen halen (Peter Pan)'. ook in ain
werk: filmpjes die bombastisch/militair aandoen

en sentimenteeulief en dat in 66n adem. Hij wilde
de mens een kzuze voorhouden en daarin was

hij een gewone Amerikaanse man (groot, grote!
grootst). Een dagelijks leven vol dualisme dus, en te-

recht de voortdurende angst dat er misbruik van
hem werd gemaakt versus een naieve vriendelijk-
heid, Gevaarlijkleven en voorzichtig zijn. Waar ligt
het evenwicht? Dit maakt het mij net zo duidelijk
waarom ik mediteer als iemand die er een harmo-
nizuze lwenstijl op na houdt en aan zen doet.

De zenboeddhist probeert op zijn lmssen

enige geestelijke hygidne te ontwil&elen. Er

gebeurt op dat kussen dan ook heel wat. Dat
doen we opdat we, eenmaal van
onze kussen af, de hoop hebben

enige mededogen te kunnen laten
zien. Zodat diegenen die voor
ons iets betekenen niet met
onze shit opgezadeld worden.
ook proberen we te kijken
zonder oordeel, te zien wat
is; zonder gedachten, zodat
we ons bewust worden
van onze angsten die de

grondslag vormen voor onz e

(voor)oordelen- We willen
[ever niet lij den of doen lij den:

greed, anger andignorance, ze zijn
er altijd.

Het meest conftonterende van
deze zoektocht naar wie de King of
Pop wel was, vond ik daarom het
gedrag van ons, het publiek, de pers

(zowel de roddelpers als de off,ciE-
1e), de autoriteiten, bu:gers en fans.

Iedereen heeft voortdurend een

mening, maat heeft iedereen ook
een grondslag hiervoor ? Doot
zen- ogen bezien toch wel het
toppunt van leed wat zich om
hem heen afspeelde. Waarom
kon dat gebeuren en waren
de controverses te voorko-
men geweest? Lelen we er-
van voor de toekomst? Wat
is daarin een mogdijke taak
voor de zenboeddhist? Hoe

maak ik het verschilT

MaiaBerghuis
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Er zijn nogal wat raakvlakken tussen zen en

christendom. Allereerst in mijzelf. lk ben behoor-
lijk streng gereformeerd opgwoed. Toen ik een
jaar of veertig was ben ik echter zen gaan beoe-
fenen. lk vas eigenl'rjk helemaal van mijn geloof
afgevallen maar door mijn zenbeoefening, en

ook door het lezen over zenboeddhisme, kreeg
ik een nieuure kijk op sommige onderdelen van
het christelijk geloof. Bijvoorbeeld op dogma s,

die je kunt zien als'vingers die naar de maan
wijzen'. Dat vond ik een mooi altematief voor de
absolute dogmatische waarheden die me in mijn
jeugd waren bijgebracht.

LEEGTE

In de kerk, die ik steeds minder vaak bezocht, vond
ik weinig of geen begrip voor meditatie en zen.

Totdat een;iaar of tien geleden een dominee in een

kerk in de Haagse Vruchtenbuurt een kring over

christelijke spiritualiteit startte. Hierbij werd ook
gemediteerd, in de vorm van een aandachtsoefe-

ning. Ik nam deel aan deze kring en het frappeerde
me regelmatig hoe deze dominee als een zenleraar

de oefening begeleidde, met zinnen als: kolg je
ademhaling, probeer niet in te gaan op gedachten

die opkomen-. Het was daarbij de bedoding dat

het stil werd in je en dan werd je gevraagd een zin
uit te spreken fie j e dierbaar was, zoals 'IJw Wil
geschiede'. In mijn ervaring liwam dit erg overeen

met zazen. Maar de dominee die de king begdeidde
zag toch essentitile verschillen met het boeddhisme.
Hij hield bijvoorbeeld vast aan een transcendente ,

persoonlijke God. In het boeddhisme zag hij daaren-

tegen een Leegte, die hij daarbij vergeleken heel arm
vond. Hij had dus nog niet errraren hoe vervuld die

Leegte kan zijn.

KERxRAMEN
In die laing lazen we ook teksten van christelijke
mystici en ook daarbij viel verwantschap met zen-

teksten me op. Zo duidt Ruusbroec bijvoorbeeld, in
6&r van zijn geschdften, God heel mooi aan als ten
afgrond van ongenaamdheid. krusbroec ervaart

God de ene keer als persoonlijk en vaak ook ds
onpersoon$k. God als persoon is bij hem, wat in het
boeddhisme wordt genoemd, een soort upaya, een

middel om incontact te komen met het onnoem-

bare.
Veel kerhnensen houden zich toch vast aan een

persoonlijke God en zienJezus als de enige weg. Ze

staan dan ook niet erg open voor meditatie en stilte.
Het boeddhisrne is voor hen een vreemde gods-

dienst, totaal anders dan hun geloof.

Maar er is hoop, want Trouw van er oktober j.l.
laat ds Kick Bras zeggen dat mediteren heel goed

kan in de kerk. Hij wil geen kwaad woord horen over

zen en yoga. Kick Bras is een kenner van de christe-
lijke mystici, zoals blijk uit zijn proefschrift over

Ruusbroec. Daardoor zal hij ook wel raakvlakken
hebben gezien met oosterse godsdiensten. In het

betreffende Trouw artikel zegt Kick Bras nog dat

hij door middel van het platform 'Vacare' gewone

kerkgangers warm hoopt te maken voor meditatie.

De website van de Protestantse Ketken in Nederland

(lrcl) geeft zelfs informatie over dit meditatieplat-
form.

Willigis Jiiger, Benedictijner monnik en tevens

erkend zenmeester, hedt eens een metafoor over

kerkramen gebruik waarmee hij liet zien hoe

betrekkelijk de verschillen zijn tussen de diverse

godsfiensten. Kerlaamen hebben verschillende

afbeelfingen, doch het licht erachter dat ze zo mooi
doet uitkomen, is hetzelfde.

WimDaoiilse
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Belijdenis enjukai
Zen en christendom ontmoeten elkaar ook bin-
nen de redactie van de Lotusvijver, Zo kwamen
Bart en Jelle elkaar begin zoog onverwacht
tegen in de Haagse Kloosterkerk. Jelle vas er
omdat een vriendin bel'rjdenis deed in de dienst;
Bart komt er yaker. Dit leidde tot een gesprek
over'belijdenis' en lukai'. Een verslag.

BELIJDENIS
Uit een van het internet gepluke beschrijving : 'In
veel protestantse kerken is er op ofrond Finksteren
een bijzondere, feestelijke fierut. Dan doen groepen

- meestal - jongeren belijdenis van hun geloof. een
jaar lang hebben ze speciale catechisaties gevolgd.

Zo kon er ook een bijzondere band outstaan tussen
de leden van de groep en de catecheet, want belij de-
nis doen is een bewuste keus waarbij iemand zich
overgeeft aan God. En dat doeje niet zomaar.'

Bart heeft ruim drie jaar geleden belijdenis ge-

daan in de Kloosterkerk. Dat kwam niet vanzelf. 'Ik
voelde me altijd beto}J<en bij de kerk, maar verzette
me lang tegen het verschijnsel belijdenis.'Dit had

- achteraf ge zien - te makea met verstarde ideedn

leerzaam en inspirerend. Het woord 'geloven lreeg
betekenis: niet 'als waar beschouwert' maar meer
'vertlouwen stellen fut'.

JUKAI
Jelle vond de belijdenis die hij meemaakte heel ont-
roerend. Niet alleen omdat hij wist hoe belangrijk
deze stap voor de betrokkene is, maar ook omdat de

ceremonie hem erg aan zijn eigenjukai deed den-
ken- Met jukai word je boeddhist, zij het alleen nog
maar een baby buddha, door een aantal geloften af
te leggen Je doet een soort belij denis, in het open-
baar en onder priesterlijke leiding, met je vrienden,
geliefden en familie erbij. Het heet ook: je toevlucht
nemen tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Ook voor hem was de ceremonie een overgave. En

ook dat ging niet vanzelf: 'Het duurde heel lang voor
ik jukai ook maar overwoog. Waarom zou ik? Het
ging toch goed zoals het ging met mijn zenpraktijk?
Die zenleraren wilde ik liever een beetje op afstand
houden. Pas toen ik er eentje durfde wagen om mijn
leraar te zijn en deze relatie zich onrtr.ikkelde, kr,vam

jukai in beeld.'

ONTROBRING

Dat Jelle,{een belijdenisdienst ontroerend vond,

hof Bart: 'Ik heb nu enkele keren een

meege-

over'geloven'. Hetjaar (de zgn. arc-cursus),
eeo groep van twintig mensen met twee predi-
kanten is bezig geweest met geloofswa-

gen, was

]:...

KLooST!exIaK, DEN HAI.G
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vragen iVoor mij was de relatie met een als iemand jukai ontvangt. Maar
leraar me wat teksten verstrekt is niet te plannerq dat overkomtje.
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van het hiet praten
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voor de oude doorgebracht met de goep
geweest.Ie zouden gaan doen. In die

stellen een zijn ofhaar

ontvangt
"Datisbij

en familie

e verder. Ook

vqt#.

Met het
tastbaar

om gaat

pelangrijkje bwestigen met persoonlijk verhaal kon
ont- naar al die verhalen wordt

opeens welke die totaal verschillende

Jebent geneigd ved. En met het vertellen van

je krijgt,
ter

HIL LEN

'kerk zijn in

tijd, ander

van'zen', en

Hoe staat

met haar

bdijdenis.

: waarom
denis te

doen?

- - 8roeP, maer
soms geven
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beginpunt

Het gaat niet om een eind- de onbeantwoorde wagenwasvoor mij: hoe

beginpunt. En zo werd ik over de je'geloven'handenen voeten? Zo ben ik
gekomen bij zen. Zen en kerk kan ik nu niet meer

ie leraar-leerling in de zenwereld niet van elkaar zien.

ofik
beslissing. Veel belang-
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Links enRechts
Zen en christendom, daarover moet heel wat
te vinden zijn op het web. lk voorzie vele vage
teksten en het nodige geknok om de eigen gods-
dienst te laten triomferen. Zitten er ook juweel-
tjes tussen?

Ik bedacht op voorhand dat googlen op 'zen and
christianity' nogal wat websites zou oplweren die
wervend spreken voor de eigen godsdienst van de

schrijver. Aanhangers van de minderheidsgods-
dienst (waarschijnlijk zen) zouden het christendom
in zijn waarde laten en de toegevoegde waarde van
zen benadrukken. De christelijke meerderheid heeft
alle meerwaarde die zij nodig heeft en zou dus het
nut van zen kunnen margiraliseren.

OrthodoxPhotos ['lbevat een lang artikel over de

toekomst van godsdienst in relatie tot de heden-
daagse christelijk-orthodoxe variant. Het is ge-
schreven onder redactie van bisschop Alexander van
de Rus sian O rtho dox Chnch Abro ad t"l in californie.
Er kan geen tudjfel over zijn wat het ware geloof is.
Hoewel men toegeeft dat zenmeditatie een toestand
van stilte kan oproepen, komt dit, naar hun zeggen,
overeen met de ervaringen n mensen die drugs
gebruiken Het is danook begrijpelijk datmende
conclusie trekt dat orthodox-christenen zich verre
moeten houden van deze heiderue meditatie. In
deze open toestand ontmoet men immers gevallen
geesten en derronen en wordt hierdoor veryuld.
Deze spirituele vormen zijn onverenigbaar met het
het christendom! Overigens: het tegenovergestelde
van orthodox is lheterodot', daar had ik nog nooit
van gehoord[3].

De Westem ChdnPellorushipt+l i4 Bngelandbewan-
delt de tegenovergestelde weg. Bij monde van Dr,

John Crook, geautoriseerd leraar in de chan-lijn, be-
spreekt men de dialoog tusseu zen en christendom
[t]. Men geeft toe dat het christendom aan de wortel
van de westerse cultuur ligt. Het wordt echter van-
daag de dag verworpen door zijn onversrogen aan
te sluiten bij de wetenschappelijke vooruitgang. De
lracht van het boeddhisme is dat hetjuist goed aan-
sluit bij de ontwikkelingen in de natuurkunde en de

f,losofie. Volgens de site ligt de spirituele kracht van
het 'diepe' christendom in afgelegen Hoosters waar
men zich nog overgeeft aan contemplatie . Dit diepe
ch,ristendom heeft (niet zo verrassend), volgens Dr.
Crook dezelfde waarden ds het boeddhisme. Het
boeddhisme heeft echter geen god, het christen-
dom wel; hoe kunnen we dit verenigen? Volgens de

site is er geen weldenkende priester meer die meent
dat God vandaag de dag nog essentieel is voor het
c}ristendom- Ik vraag me afwat die weldenkende
priester daar zelfover te zeggenheeft. De site geeft
aan dat het gebruikvan apofatische theologietq
uitkomst kan brengen om dit probleem op te lossen.

Hierbij vermijdt men (over God) te zeggen wat men
niet kan weten. Op deze wijze wordt God dusdanig
geabstraheerd dat er weinig meer over te zeggen

valt dan dat het ook Buddha Mind zou kunnen zijn.
Grappig genoeg wordt de apofatische aanpak ook
al gebruikt voor de (non-)beschrijving van niwana,
dus we zijn op bekend terrein. Om de cirkel rond
te maken blij kt in de christelijk-otthodoxe kerk de

apofatische trafitie vaak samen te gaan met het
geloof in incamatiekl: het geloofdat God zich ge-

manifesteerd heeft via het vlees en bloed van Jezus
Christus. Dr. Crook zeg het niet, maar zouden we

Jezus als bodhisattva kunnen opvatten?
Sidney Tin Htut gaat op de site FutureBuddhaJe-

sus [tl nog een stap verder en heeft door middel van
het schrijven van een boek onderzocht ofJezus en

Maiffeya (de toekomstige boeddha) dezelfden zijn.

Jezus zal immers op de dag des oordeels wederkeren
op aarde bl. 'Maitreya is een bodhisattva, die volgens
sommige boeddhisten uiteindelijk op aarde geboren



zal worden, verlichting zal bereiken en een pure
dhamma zal ond erwijzei , zovertelt ons Wikipedia
td. oat beiden 6in zijn valt dus niet uit te struiten.

Dit is geen origineel idee van meneer Hhrt. In 1946

introduceerde Alice A. Bailey dit concept en schreef
er een boek over, geireldThe reryearance of Chist.
Het boek is nog steeds verkrijgbaa.[-]. Bailey was

aanvanlelijk lid van de Theosophical Socieg,[T l

maar werd daar uit gezet omdat ze op aandrang van
eerr (niet ffsiek aanwezige) meester boeken begon
te schrijven over tal van onderwerpen. Deze boeken
werden uitgegwen door het door haar opgerichte
en nog steeds bestaande lucis Trust H. Bailey is con-
troversieel door haar racistische en anti-semitische
uitspraken.

Ik blijf stiekem aanhanger van de gedachtegang

dat er ook onalhankelijke inforrnatie te vinden
moet zijn! interfaithl'slbelooft een generieke bron
van informatie voor het menselijk denken in al zijn
vormen te zijn. Dat blijk voomamelij k om religie te

gaan. In het forum ['6]worden religies vergeleken en

bediscussieerd. Op ComparativeReligion ['7] worden
de wereldreligies vergeleken vanuit een christelijk
perspectief. Men wil onderzoeken of de wereldreli-
gies elkaar aanvullen en (alleen) tezamen hetjuiste
perspectief op de waarheid geven. Na uitgebreide
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vergelijking die het nalezen waard is, komt men tot
de conclusie dat fit gezamenlijke pad niet bestaat.

Hoewel ik eigenlijk even geen godsdienst meer
kan zien, wil ik toch nog wijzen op Jesus thrwghbud-
dhist eges H. uierin worden drie boeken besproken
(van Dalai Lama, Thich l.that rranh en Kenneth S.

Leong). De bespreker heef een scherp oog voor de

manieren waarop de autanrs pogen omJezus voor
hun spirituele karretj e te spannen. Het is zeker geen

negatiefartilel, hij looft de pogingen om respect

te doen aan de historische figuur Jezus, iets wat in
christelijke stucliekringen I'el kennelilk niet altijd
vanzelfsprekend is. Ookprijst hij de auteurs omdat
zij de verworven christdijke kennis echt gebruiken

om hun boeddhistische leven te verrijken.
In een poging deze column af te sluiten kwam ik

tot de conclusie dat het door mij gedane werk nut-
teloos is. Buddhistlinks.org H bevat al een enorme
lijst met links over Buddlnsm &Clvistianity dre door
mij niet te overtreffen is. Na deze zoekocht hn ilt
66n conclusie wel onderschrijven: 'Religious people

are funny.'["|

Ruudwdi
floturcijv.roturilco )

LINKs:
r http://wrnv.orthodoxphotos.comteadingsifutureizen.shtml

z http://www.fatheralexander.org

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Heterodox

4 http;//www.westernchanfellowship.org

5 httpf iu,urx.westernchaniellowship.org/zen-and-christianity.html

6 httpriorthodoxwiki.org/Apophatic_theology

7 http'.//orthodoxwiki.org/lncarnation

8 http-.//futurebuddhajesus.com/

9 http://nl.wikipedia.org/!viki/Wederkomst_vanJezus

ro http://nl.wikipedia.org/wikilMaitreya

r http:/ien.wikipedia.org/wiki/Alice_A.-Bailey

r z http:f/wwwamazon.com/Reappearance-Christ-Atice-Bailey/

dp/o8533orraX

r3 http://en.wikipedia.orgilwi ki/Theosophical_society

14 http://wvw.lucistrust.orgl

r5 http:/lwww. interfa ith.org/

r6 http://wwu,.interfu ith.org/forum/comparati\€-studies.html

rI http://www.comparati\,€religion.com/

r8 http://uavw.christianityioday.com/bc/r999/marapr/gbzo46.html

r9 http://en.\rikipedia.orgirwi ki/esus_5em inar

zo http://buddhistlinl.s.orgrguddhismChristianity.htm

zr http://www.retigiouspeoplearefunny.com/

Alle links zijr aanktikbaar op http:/ls"ij.com/zen/lotusvijver.
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Remonstrants e zerL

Het is geen nieuws dat zen ook in christelijk ver-
band wordt beoefend. Het lijk erop dat de roomse
traditie beter aansluit bij zen dan de protestantse,
althans ik had nog niet eerder een protestantse
kerk (mijn eigen nestgeur) ontdelt waar men aan
zen 6oet'. Nadat de Lotuwijver was gekomen met
een overzicht van zen in Nederland, googelde ik uit
nizuwsgierigheid of ik een protestantse zen kon vin-
den. Tot mij n verbazing bleek dat er in de Remon-
strantse*kerk in Den Haag tweewekelijks een groep
bij elkaar komt om te zitten. Het programmaboekje
stdt onder het k opje Zen en Chrutelyhe spiitualiteit:

'Zenmeditatie komt oorspronkelij k uit het boed-
dhisme, maar kan op vmchtbare wijze geintegreerd
worden in een christelijke spiritualiteit en zo
dienstbaar zijn aan de verdieping van ons geloof. Dit
wordt in korte inleidingen duidelijk gemaakt. Zo nu
en dan zullen we eindigen met een meditatie op een

tekst, mantra of beeld enz. We mediteren zittend
op een bankje, kussentje ofstoel, dgewisseld met
loopmeditatie. Iedereen is welkom!'

Nieuwsgierig geworden maak ik een afspraak met
dominee Gerard Duin-ker, emeritus predikant uit
Rotterdam, om een keer mee te doen. Vandaag zitten
we met in totaal twaalf menseni een mooi getal in
de christelijke uaditie. Er blijkt nog een kussen voor

me over te zijn. Ik merk clat ik welkom ben en voel
me hier snel op mijn gernak. Gerard Duinker houdt
een korte inleiding over een bekend zenverhaal,

vervolgens maken we een buiging en gaan we zitten-
Verrassing: wat een herkenbare vorm van zen

wordt hier beoefend ! Afgezien van het feit dat er
geen beeld van de Boeddha te bekeruren is in deze

meditatieruimte , alleen een liturgische kaars in het
midden, kan ik er helemaal niets bijzonders aan

ontdekken. De gong wordt geslagen, we zitten drie
periodes, kinhin daartussen, enwe maken na afloop
een buiging.

Na afloop drinken we nog een kop koffie. Ik hoor
van Gerard Duiaker dat hij zen in meerdere remon-
strantse gemeenten heeft gernuoduceerd, en eeu

aantd groepen heeft begeleid. In het verleden kwa-
men onder meer Ton Lathouwers en Jeroen Witkam.

Aha. Dus dit is toch een katholieke zenlijn, in
vermomming.

Bdrt vdnlflt

. De RemonstraDtse Broederschap staat bekend als wijzinaig.

Volgens Wikipedia bepleiten de RemonsEant€n 'een wij en ver-

draagzaam cbdstendom. Iedereen is vrij het geloofop ziju eigen

manier te belwen-'
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Deze zomer was ik twee weken in Oostenrijk,
met in mijn bagage Wat t uer,ichting Vooral de bij-
drage van Miriam van Reijen aan dat boek, over
(de) verlichting van Spinoza, boeide me. ln Tirol
gruwde ik van afbeeldingen van rebbe Jezus aan
het kruis. Ze spoorden me aan tot het herlezen
van het hoofdstuk over Spinoza. Hieronder en-
kele indrukken in vogelvlucht.

Baruch de Spino za (rfuz-r6V) is in Amsterdam ge-
boren uitjoods-portugese ouders. Zij zijn hun land
ontvlucht om in Nederland openlijk hunjoodse
geloofte kurmen belijden. Baruch (Iater: Benedic-
tuslwordt traditioneel joods opgevoed. Ook houdt
hij zich bezig met astronomie en de natuurweten-
schappen.

s1)1Y{}.,.\,

VRIJD ENKERS

In r656wordt hij uit dejoodse gemeenschap verban-
nen, mogelijk vanwege zijn hitische stardpunten
over het geloof. Hij volgt lessen Latijn bij de Am-

sterdamse wijdenker Franciscus van de Enden. Via
hem leert Spinoza onder andere Erasmus, Calvijn
en Thomas More kennen. Descartes bei,nvloedt hem
hetmeest.

Spinoza verdient zijn kost als lenzenslijper. In
167o verschijnt zijra T r acta:tus Theolo gico -P olitictu
(ttP) dat voor veel beroering zorgt Het boek ver-
schijnt anoniem.

\n 167z worden zijn beschermheer en raadspensi-
onaris Johan de Witt en zijn broer in Den Haag gru-
welijk vermoord. Spinoza wordt door zijn huisbaas

tegengehouden, omdat hij met een spandoek de

straat op wilde gaan. Daarop stond uhimibarbaro-
rum (ergsten der barbaren). Na de machtovername
van stadhouder Willem III groeit de invloed van
orthodoxe gerdormeerden en vinden zuiveringen
plaats. In 1624 wordt de TTPverboden.

OPus MAGNUM
In 167 overlijdt Spinoza inDen Haag. Zijn papieren
en manuscript van de Ethica worden in het geheim
naar Amsterdam vervoerd, waar vriendeu zich
ondermen over de erfenis. Predikanten, rabbijnen
en priesters spannen samen tegen de publicatie van
postuum werk van de filosoof en doen onderzoek,

maar zijn vrienden ontkennen het bestaan van pos-

tuumwerk. In 1678 wordt Spinoza's OperaPostuma

verspreid. Hoewel in zijn tijd fel veroordeeld, verbo-
den en in beslag genomen, heeft het grote invloed.

Vandaag de dag is Spinoza nog springlevend.
Maar de waag is of Spinoza's tolerantie wel echt zo
diep geworteld is als wordt beweerd.

VERLIcETING
De meeste auteurs laten de Verlichting beginnen
met Descartes' Ou er de mahode (tgZ). Het is de stert
van de moderne wetenschap en frlosofie. Zefdurven
denken was niet nieuw. Wd nieuw is dat zelf durven
denken langzaam gemeengoed is geworden in de

filosofie en wetenschap en dat het verregaande

maatschappelij ke gevolgen heeft.
Spinoza vertegenwoordigt de Radicale Verlich-

ting. Hij pleit voor 'radicale tolerantie, op grond van
een filosofisch argument, vanuit een seculier mens-
beeld, namelijk de mens als passioneel en redelijk



wezen. 'Spinozat grens aan de tolerantie zijn niet
lerderfelijke' opvattingen, maar is staatsgevaar-

lijk handelen. Andere verlichtingsdenkers sluiten
bijvoorbeeld wel katholieken, atheisten enzovoorts
uit vrnwege hun opvJttingen.

Direct hieronder enkele uitspraken over Spinozat
geilachtegoed, geput uit diverse inuanetbronnen,
zoalsWikipedia. ook citeer ik uit Van Reijens artikel.

LTEPDE vooR GoD
Benedichrs Spinoza baseert zijn filosofie op God: 66n

alomvattende substantie (God = Natuur). De mens

is volkomen bepaald door de Natuurwetten en heeft
geen vrije wil. Dat we soms het idee hebben wij te
zijn, komt omdat we de oorzaken niet kennen. A1-

leen God is vrij, want hij handelt volledig als eigen

oorzaak, waarbij hij gebonden is aan zijn eigen

wetten- Alle wetten, ook die de Bijbel verkoniligt,
zijn universeel en worden bepaald door de rede (=

verstand).

Vrijheid van filosoferen is absoluut noodzakelijk
om de staat te behouden Democratie, stelt spinoza,
is de meest redelijke en meest wije staatsvorm. Het
doel van politiek is niet te heersen of te dwingen,
maar de wijheid. De staat kan zijn burgers niet op
hun meningen (bijvoorbeeld over geloof) beoorde-

len, maar wd op hun daden. Over kerkelijke prak-
tijken (handelingen) beslist de staat of ze wotden
vrijgelaten, Spinoza onderscheidt denlen enuiten
van gedachten van handelen. Maar \roorden geuit
met list, met bewust gebruik van vdse argumenten
en gesprokenuitwoede en haat zijn handelingen
die verboden mogen worden.

Profetiedn komen voort uit de verbeelding van
profeten, Het zijn morele lessen en voorstellingen
van goede zeden- Iedere profeet kan andere morele
principes hebben en spreken elkaar nogal eens

tegen. Profeten brengen hun uitspraken in verband
met god om ze de schijn van absolute autoriteit te
geven. Als het bestaan van godsdienst in de samen-

leving gerechtvaardigd is, dan moet men kunnen
aantonen dat het leven volgerx de godsfienst in
plaats van het leven volgens de rede een toegevoeg-

de waarde hedt. De bijbel is alleen heilig en godde-

Iijk voor zwer het meruen inspireert totwoomheid,
meent Spinoza. Hij meent ook dat godsdienst een

provisorische moraal is voor mensen, die niet via de

rede tot een moreel levep komen.
"Moraal ofethiek en {eugd is bij Spinoza altijd
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wat overeenkomstig God, natuur, uijheid, rede, heil
en geluk is. We noemen iets 'goed'ds het ons helpt
in ons voorbestaan te volharden, 'en we noemt iets

'kwaad als het ons daarin belemmert of hindert.
'Het hoogste goed is de onplooiing van de denk-
lsacht, dat wil zeggen dat de drang van de rede zich

kan doorzetten, zich kan realiseren. Daardoor kan
de mens leven volgens de rede of zijn nahrur; dan is

handelen en vrij en gelukkig zijn," legt Van Reijen

uit.

Lichaam en geest (= onderdeel van Gods oneindige

verstand) zijn de twee kanten van dezelfde medaille.
A1les, dus ook de mens, streeft naar zelflrandhaving

van zijn bestaan en het bereiken van geluk. Dat doen
we door ons handelingwermogen te vergroten: door

kennis.

KENNIS
Keruris is wezenlijk voor de mens. Spinoza on-
derscheidt drie soorten: verbeeldimg (tnagindtto),
rede (ratio) en inturtieve kennis (scien nainntitiva).
Verbeeldtngiskernis van horen zeggen. Het is direct,
maar toeval$ en niet adequaat. Het speelt een grote

rol in ons (gevoels-[even. We moeten niet afhan-

kelijk blijven van verbeelding, want het maald ons
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machteloos. De rede levert kennis op die ontstaat
door systematisch en consequent redeneren. Direct
inzicht is het resulteatyatintuttieve kennis. 'Het is
een waar en adequaat kennen dat geen andere moge-
lijkheid meer kent en vanzelfsprekend de lidde tot
al wat is ervaart. Dan zijn ook alle voorwaarden voor
een menselijk samenleven automatisch meege-
geven. Maatschappelijk uit zich dit in tolerantie,
vreedzaam zijn en uit zijn op samenwerking en
eerxgezindheid.'

Verb e el ding, hetlaagste kerurisniveau, veroorzaak
het botsen van emoties. Bij intuitieue ke?nis is het
verdwenen Spinoza onderscheidt twee primaire
emoties: blijdschap en droefheid. Blijdschap is een
overgang naar een grotere volmaal<theid. Droefteid,
een overgang naar een kleinere volmaakheid. Alle
andere gevoelens zijn afgeleid van deze twee. Door
onze emoties te begrijpen kunnen v/e ons eraan
ontworstelen. De ware macht of kennis ziet Spinoza
in het erkennen van de goddelijke noodzaak van het
bestaan van de dingen', dat leidt tot vrijheid, deugd
en geluk, 'Vrij' is degene die redelijk en overeenkom-
stig zijn natuur handelt.

ONTMoETI NG

Oost en West onunoeten elkaar in Spinoza, lijkt de

auteur Miriam van Reijen te concluderen, Zij on'
derbouwt dit standpunt. Er is Spinoza als rationeel
Westers filosoofdn Spinoza als religieus Oosters
mysticus. Zij ziet veel overeenlornsten tussen Spi-
noza, de Oosterse mystiek en zen in het bijzonder.
Enkele voorbeelden, die ze opsomt. 'Net ds in het
zenboeddhisme is de wetenschappelijke, instru-
mentele rede (ratio) ook een weg of een voorwaarde:
ze ruimt belernmeringen voor bewijding, geluk en
het spirituele pad op.'Een andere overeeukomst is:
'inzicht verlicht, ofi,r,el geluk en heil (hangen samen)
met wijsheid.' Spinoza 6n het boeddhisme gaan uit
van 66n, oneindige eeuwige substantie, waarbinnen
alles met alles samenhangt. Alles wat is, al is het op
elk moment volmaalt, is steeds anders. Dat te kaart
niet het landschap is, is weer een andere overeen-

komst. 'Het niet alleen maar den-ken, maar ook
weten dat we denken, bewust ziju van oas denken,
betekent dat we ook beseffen dat onze voorstellin-
ger niet overeen hoeven te komen met de werkelijk-
heid.'

Kees Moerbeeh

BR.oN

Nents Ritskes
(red.), wat is
oerlichting?,

Rotterdam,
Asoka, zoog

LINK
s yw.amsterdam-

sespinozakring.nl
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Als je eenboeddha ziet: schiet!
Heb iij een Boeddha gespot? Maak een digitate foto (desnoods met je telefoon?) en mail hem naar de redactie van de Lotusvijrrcr.

Schrijfje er ook een pakkend tekstje bij over waar je hem trof en wat je opviel?

De daibutsu in Kamakura in Japan is een onzetteud groot, beroemd en indruk\ rekkend boeddhabeeld. ;e
kunt ernaar blijven kijken- Maar wat me voord raake aan de daibutsu waren zijn handen.

Hanngtan deWeerdt


