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Geboorteplaats
Boeddha ontdekt
in Nepal
Archeologen hebben onder
een eeuwenoude tempel in
het zuidwesten van Nepal de

geboorteplaats ontdekt van

Prins Siddharta, de grond-
legger van het boeddhisme.
Dat heeft de Nepalese pr+
mier Sher Bahadur Deuba
bekend gemaakt. Een inter-
nationaal team van archeolc
gen zegt in de Maya Devi-
tempel in Lumbini, 350 ki-
Iometer ten westen van

Kathmandu, tal van reli-
kwie€n gevonden te hebben.
Een driehoekig stenen

bouwwerk eD een steen van

45 cm bij 15 cm markeren de

plek. "Hieruit blijkt dat de

Boeddha op deze heilige
plaats geboren is", aldus
Deuba. De archeologen de-

den hun vondst al een jaar
geleden op 18 februari 1995,
maar de Nepalese regering
stelde de bekendmaking uit
totdat onaftrankelijke des-

kundigen om hun mening

was gevraagd en de conclu-
sies hadden onderschreven.
De Nepalese regering wil
van Lumbini nu een pelgrinr
soord en een trekpleister
voor toeristen maken.

De plaats waar Prins Sid-
dharta in 623 voor Christus
zou zijn geboren is al jaren

omstreden. Sommige des-

kundigen vermoeden zijn
geboorteplaats in het noor-
den van India in Uttar Pra-
desh. *

Boeddha-bier
verboden
Boeddhistische monniken in
China hebben met succes
geprotesteerd tegen de pro-
duktie van Boeddha-bier in

de provincie Zhejiang. De
brouwerij heeft besloten niet
langer de naam van de

stichter van het boeddhisme
voor haar bier te gebruiken

en de monniken van de Da-
Fo-tempel een schadever-
goeding van omgerekend

bijna / 1.000,- te betalen.
Toen het eerste protest van

de monniken in juni niets
uitrichue, sleepten zij de

brouwerij voor het gerecht.

Die grng akkoord met een

minnelijke schikking. Ze zal
zich ook in het openbaar
verontschuldigen voor het op

de markt brengen van het

Boeddha-bier. *

Sensei's weg

Genno Sensei en Genpo
Sensei

Tijdens de Ango op Ameland
werd meegedeeld dat Genpo

Sensei en Genno Sensei niet

meer gezamenlijk de

sesshin's in de Tiltenberg
zullen leiden. De wegen van
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Genpo en Genno Sensei gaan

niet uit elkaar maar zeker is
dat er meer afstand tussen
hen beiden komt nu Genno
Sensei's centmm in Parijs
volledig operationeel is ge-

worden. Tijdens een dharma-
talk van Genno Sensei ver-
woordde een lid van de

Sangha de gevoelens van
velen toen hij zei dat hij het
heel jammer vond Genno en

Genpo Sensei niet meer sa-

men te kunnen ontmoeten in
de Tiltenberg maar dat hij
het besluit begreep en res-
pecteerde. Een gevolg is dat
de komende sesshin op de

Tiltenberg geleid zal worden
door Genno Sensei en Tenkei
Sensei. *

Oibibio breidt uit
Spiritueel centrum Oibibio
uit Amsterdam breidt fors
uit. Op 1 juni neemt Oibibio
een deel van het dominica-
nenklooster Albertinum in
Nijmegen in gebruik als
retraitecentnrm.

De belangstelling voor het
kloosterleven is afgenomen.
Vergrijzing en de keuze voor
het 'wereldlijke leven' zijn
hier debet aan. Hoewel er
enigszins argwanend naar de

nieuwe eigenaar wordt geke-
ken, zijn de huidige bewo.
ners (er wonen nog acht
paters) blij dat her spidtuele
karakter bewaart blijft .

De grote kapel zal worden
gebruikt voor een breed scala
aan rituelen. De kapittelzaal
wordt een meditatieruimte,
de refter caf6-restaurant met
een filmzaal en een boekhan-.
del. Het is de bedoeling dat
vooral bedrijven hier spiri-
fuele cursussen als 'meditatie

en bedrijfsresultaat' gaan
volgen. Het sobere karakter
zal volgens Oibibio echter
gehandhaafd blijven.
Ook in Den Haag (Kijkduin)
is Oibibio actief. Daar wordt
op dit moment een kuuroord
gebouwd met faciliteiten als
een schoonheidssalon, sauna,
stoom-, kruiden-, modder- en

melkbaden. Tevens ziin hvee
panden in de buurt van Oi-
bibio Amsterdam gekocht
om daarvan een spiritueel
hotel te maken. *

de Lotusvijver en jouw rimpels
De Lotusvijver is er voor jou, zo schreven we in een eerder nummer. Alles goed en wel, maar een groot deel
van de inhoud komt nog steeds uit de pennen en tekstverwerkers van de redactie. En dat was niet de bedoeling.
De Lotusvijver is een platform voor beoefenaars val zenmeditatie, natuurlijk ook voor geihteresseerden die niet
zitten en eigenlijk ook voor eventuele verklaarde tegenstanders. Het lezen van de Lotusvijver verplicht natuur-
lijk niet tot schrijven maar de waarde van de Lotusvijver als platform staat of valt met de bijdrage van de lezer,
jouw bijdrage dus! Iedereen die zijn of haar ervaringen zou willen delen roepen we op de sprong in de vijver te
wagen. Wie kan zeggen wat jouw rimpels te weeg brengen?
Het volgende nummer heeft geen speciaal them4 dus jouw bijdrage over elk willekeurig onderwerp is welkom.

tn@au47
t* F.* Oiaof uarc qelaagaa,

r'o*urrCiten ar44f
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Ten eerste Leven
In het diepe met Kees van de Bunt

Dit is de eerste aflevering
van een serie interviews
onder het motto "fn het
diepe mel..t'. Kees van de
Bunt houdt wekelijks zo'n
drie mini-sesshins aan de
Frankenslag in Den Haag.
Hoe ziet hij het thema van
deze Lotusvij ver ! t'zen en

werlC'? En hoe verliep zijn
kennismaking met znn?

Reden genoeg om samen de
duik te wagen.

JOB VAN DANSIK EN

SroBRo WnRon

Kees ontvangt ons aan de
tafel die uitkijkt op de
zendo. Vandaag niet met
kaarslicht bloemen en
wierook maar met koflie en
een heerlijke moorkop.

We beginnen bij het begin
en vragen naar Kees de
jongen.

"Ik denk dat ik nogal

beschermd ben opgegroeid.
Ik deed braaf mee met de

anderen, maar ik begreep het

toch ook niet helemaal. Als
ik terugkijk, was dat het

grote thema. Alsof ik in het

verkeerde toneelstuk zat. Pas



later ging ik me een beetje
thuisvoelen.
Kinderen begrijpen nier
helemaal hoe de wereld in
elkaar zit, maar hebben dat
zelf ook niet door. Als je
snap dat je het niet snapt dan
snap je ook dat het te
snappen is, maar dat was
nou precies wat er ontbrak.
Als ik m'n leven in perioden
indeel dan loopt een eerste
periode, m'n jeugd, tot
een Ieeftijd van
ongeveer 20jaar.
Ik begon met
nafuurkunde te
studeren, eerst als
spoorstudent, later op
kamers en elke avond
in de kroeg. Ik kan np
dat nu niet meer
voorstellen. Na
verloop van tijd heb ik
m'n kandidaats
gehaald, maar dat was
het ook niet. Ik leerde
toen iemand kennen
die een voorbeeld voor
mij was, een doker.
Die wilde ik navolgen,
Ik liep met hem rnee

door het ziekenhuis en
vond het prachtig! Dat
motief om me met
mensen bezig te
houden kwam toen
boven tafel. Die studie

$rg goed en

uiteindelijk had ik
werk als assistent in
een ziekenhuis. Daar ben ik
toen defi nitief afgeknapt.
Neurotische jongeman loopt
vast, wordt depressief en

verschijnt niet meer op het
werk. Za eenvoudig was dat.
Ik was toen 3l jaar. Het was
toen 1977 en van meditatie
of zelfhulp had ik nog nooit
gehoord. Maar die volstrekte
wanhoop... Alle plannen die
ik had gemaakt leken nergens

op te slaan. Ik kon ze niet
waarmaken. Ik moest dus
alle verplichtingen, die ik
meende te hebben of wilde
hebben, opschorten en aan
mijzelf gaan werken.
Ik verloor mijn baan en
moest voor het eerst in mijn
leven iets aan mijzelf gaan
doen. Of er uitstappen, die
optie speelde ook door mijn
hoofd"

oude vriend bezoeken die ik
jaren niet had gezien en
hoorde dat hij zich als
psychiater/psychotherapeut

had gevestigd. Ter plaatse
besloot ik clitint bij hem re
worden."

Je ging in therapie. Had je
een bepaalde termijn in
gedachten?

"Nee, ik doe het voor
een onbepaalde
periode. Het was
pompen of veranipen!
Nu zou ik zeggen: het
is net zentraining. Je
gaat op een kussentje
zitten maar niemand
verteld wanneer je
ennee mag ophouden.
Je bent nooit klaar. Ik
deed therapie tot de
vellen erbij hingen.
Toch heb ik op een

goed moment het
contract met mijn
therapeut opgezegd en

ben ik verder gaan
zoeken.

Toen, in 1979, heb ik
ook Trui, mijn vrouw,
leren kennen en drie
jaar later zijn we gaan
samenwonen in
Wassenaar. Trui en ik
hadden de handen vol
aan de zorg voor de
vier zoons uit haar
eerste huwelijk. Die

zaten toen op de middelbare
school. Ik had toen nog
steeds geen werk en we zijn
toen samen yogalessen gaan
geven, maar ik werd de yoga,
of wat daar voor moest
doorgaan ontrouw en maakte
er zentraining van. De kamer
nam steeds meer de vorm
a;m van een zendo.

Waarom zen?

Uiteindelijk heb je een keus
gemaakt

"Ja, ten eerste leven. Niet
dood gaan maar leven. Ten
tweede de blik naar binnen
werpen onder leiding van
kundige personen. Ik besloot
om er wat aan te doen.
Vanaf dat moment leek alles
vanz.elf te gaan.. Ik ging een
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"Omdat het me zo logisch en

helder toe scheen. '7,en

Training' van Katsuki Seki-
da, mijn eerste echte zen-

boek, heeft een beetie bele-

rende toon die erg aan mij
was besteed. Hij beschrijft
alles heel helder. Daar wilde
ik toen meer van weten. Mijn
eerste kennismaking met zen

was bij Graf von Diirckheim
in februari 198 l. Daarna

deed ik een sesshin bij en

Hogen Roshi, georganiseerd

door Mco Tydeman in de

Kosmos. Toen wist ik het

heel zeker! Zen is het! Ik
voelde heel diep van binnen
dat het existentieel logisch in
elkaar zit.
Ik heb in het begin veel pijn
gehad, wel eens het gevoel

gehad dat ik kapot ging,

maar ik ben nooit opgestaiul

met het idee "ik kap er-

En op een gegeven moment
leerde je Genpo Sensei
kennen?

"Ja, in mei 1983. Ik was op
zoek naar een leraar. Heel
geleidelijk aan ben ik gaan

zien dat hij dat was. Op een

gegeven moment vroeg

Sensei zich hardop af
waarom niemand leerling
werd. Het antwoord was dat

niemand wist dat dat kon. Ik
heb er toen een nacht over
geslapen en besloot de

volgende dag dat ik dat wel

wilde. Later deed tk jukai.
Natuurlijk heb ik eerst

uitgezocht wat ik allemaal
moest beloven. Maar er is
een verschil tussen beloven
en garanderen. Zo begdjp ik
jukai. Het maken van een

rakusu was belangrijk: "wat
ik nu in elkaar zet, heeft

betekenis voor de rest van

m'n leven". Dat zljn
plechtige gedachten. Nu,
zoveel jaren later, kan ik
alleen maar zeggen dat ik
dankbaar ben dat ik Sensei

en met hem de zentraditie

heb leren kemen. We deden

toen jukai met een clubje van

tien mensen onder wie Nico
en Genno.Sensei, toen nog

Catherine. Maezumi Roshi
was daar ook bij aanwezig.

De dharmanaam die ik toen

kreeg was 'Kongo' wat
onverwoestbare diamant
betekent. Roshi sprak toen

de woorden: "this name is

too nice for you" en soms

denk ik dat hij daar gelijk in
had." *
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lVerk en Spiritualiteit
Het is negen uur 's och-
tends. Ik zit op m'n werk.
Vandaag niet achter miin
bureau, starend naar een
beeldscherm, maar op een
kussentje, starend naar de
houten vloer van een rusti.
ge zolderverdieping in
Amersfoorl Als na twintig
minuten iemand op de bel
slaaf beweeg ik me zacht-
jes heen en weer en kijk om
me heen Ik zie zo'n tien
mensen in een cirkel zitten;
collega's.

SJOERD WIAnne

Ik ben vandaag bij de Inter-
visiegroep Werk en Spiri-
tualiteit, kortweg WESP.
Een groep collega's die zich
bezighoudt met de zingeving
in het werk.
Mensen uit alle lagen van het
ministerie en met de meest
uiteenlopende spirituele
achtergronden (TM, z,en,
christendom, School voor
Filosofie, yoga, Avatar, enz.)
maar met tenminste @n
overeenkomst; de behoefte
om een verbinding te leggen
tussen werk en persoonliike
ontwikkeling, om werk als
meer te zien dan een noodza-
kelijk kwaad, nodig om de

huur te betalen.
Na een oproep in het perso-
neelsblad tot mediterende
collega's is WESP met steun
van de algemene leiding, in
het kader van een cultuur-

veranderingstraject, van de
grond gekomen.

WESP bestaat nu drie jaar
en groeit nog steeds. We
komen zo'n zes keer per jaar,
onder werktijd, bijeen met
wijwel elke keer een ander
thema. Zo hebben we ons in
het begin vooral bezig ge-

houden met vragen rond onze
eigen identiteit. Spiritualireit
is voor ons "bewusfwording
van eenheid", en werk "dat
wat gedaan moet worden".
We hebben inmiddels een

groot aantal verschillende
therapeutische en spirituele
vormen aan den lijve onder-
vonden. Een aantal voor-
beelden: Avatar, mediteren
met mantra's, p sychodrama,
emotioneel lichaamswerk,
henjking van de zintuigen,
crcatieve therapie, enz.
Meditatie is in ieder geval
een vast onderdeel van de

dagen.

Mede naar aanleiding van

het artikel over luisteren (zie

het nulnummer van de Le
tusvijver) hebben we ons

onder leiding van Kees van

de Bunt met de vraag "wat
verhindert mij te Iuisteren?"
bezig gehouden. Door met
dezn vraag te zitten, lopen en

buigen bleek angst een be-
langrijke oorzaak.

De sfeer was vanaf het begin
goed. Dit was een plek waar
ik kon praten over dingen
waar niet al mijn directe

collega's evenzeer geihteres-

seerd in zijn. Maar vooral
een plek om nu eens niet te

praten.

Ongeacht de achtergrond van
de deelnemers worden prin-
cipes als "waar je je aan

ergert bij een ander, dat on-
derdruk je bij jezelf' aan-
vaard. Niet altijd leuk, soms
erg confronterend maar wel
een benadering waarin ik
voltedige verantwoordelijk-
heid kan nemen voor mijn
(werk-)situarie.

Belangrijk is ook het gevoel

een wezenlijk onderdeel van
het ministerie te zijn, erbij te

horen. Mijn collega's mogen
dan schamper reageren (niet

allemaal overigens) maar dit
is er ook.

Ik heb lang op mijn werk
gezeten met het idee "ik zit
hier nu wel, maar eigenlijk
zou ik veel liever...". Accep-
teren dat ik ergens met reden
zal en dat dat iets over mij
vertelde, heeft lang geduurd.
Dat heeft er overigens wel
toe geleid dat ik onlangs van

baan ben veranderd en dus
afscheid van WESP heb
moeten nemen. Nu realiseer
ik me des te meer hoe uniek
deze groep is. Hoewel, elk
bedrijf heeft toch wel een

personeelsblad... *
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JOYCEWEBER

Enige tijd geleden hield ik op

met werken om meer ruimte te

maken voor mezelf. Ik had een

zeer drukl<e baao die ik met

hart en ziel deed. Maar er
knaagde iets. Ik dacht dat het

te maken had met het feit dat
ik eigenlijk een andere richting
uit wilde. Welke richting dat
dan moest zijn wist ik niet
precies.

Daar ging ik een tijdje over
nadenken. Dat doe ik nu al een

maand of drie en het bevalt
uitstekend. Want door mijn
beslissing ben ik in een prach-

tig proces beland. Ik wil hier

Van hard werken...
niet alle facetten van dit pro-
ces beschrijven maar wel een

paar hoogtepunten die ik tegen

ben gekomen. Allereerst wist
ik niet dat je zo moe kan wor-
den van met hart en ziel wer-
ken. "Je voor l50%a inzetten",
zei m'n vader, "daar is nog
nooit iemand dood aan ge-

gaan". Dus wel, ik denk nu dat
als ik zo door was gegaan, dan

was ik ziek geworden.

Na veel slapen, slapen, slapen

ben ik weer eens wat gaim

doen voor anderen. Oppassen

op de zoon van m'n wienden,
terwijl zij een nieuw kindje
baarde. Op bezoek bij om4
lekker koken voor m'n partner.

Overigens het ook weer daar-
door druk kijgen. Met dit
verschil dat ik nu de tijd heb

en vooral ook neem om erover
na te denken. En met die as-
pecten waar ik tegenaanloop
iets te doen of ze los te laten,
Ik heb het gevoel dat ik nu
voor het. eerst in mijn leven
naar mijn eigen proces kijk in
alle rust. Het gekke is dat ik
erachter ben gekomen dat het
niet om iets anders gaat, maar
om hoe ik er zelf in sta. Het
gaat dus nu ook niet meer om
werken of niet werken.
Het gaat om:

M'n ik r,riet oP +e jagen
lo* grote ltoogte.

mac),r als een sPin
ivr het welo

vr.el rvttv:. har^t in
d. =o^ te slaan

en r t)n V.Auf

Hi+ te. drog.^,



Helen op Ameland
HELEN PELDER

Tijdens een 'dharrnatalk' van
Genpo Sensei op Ameland,
begin dit jaar, vroeg hij ons
hoe we het vonden om als
Sangha weer bij elkaar te
zijn. Miin antwoord was, dat
ik toch altijd moeire heb om
mijn thuis te verlaten, terwijl
als ik eenmaal in het sesshin-
ritme mee draai, op het einde
met pijn in mijn harr weer
naar huis ga. En hoe blij ik
ook ben om mijn kindertjes
weer te zien (ze worden extra
lief als je ze een tijdje niet
ziet), ik blijf de eersre dagen
thuis met een gevoel van
heimwee zitten. "Je bent net
mijn zoontje toen hij klein
was. Als hij in bad moest,
wilde hij er nooir in en als hij
er in zat, wilde hij er niet
meer uit.", was Genpo Sen-
sei's antwoord.
Nu gaat dat heimweegevoel
weer over. Wat blijft is dat
kleine zaadje dat aan het
ontkiemen is in het Boeddha-
licht, gevoed met Dharma-
water en geholpen door
Sangha-warmte.
In het dagelrjkse leven wordt
dat zaadje wat naar de ach-
tergrond gedrukt maar het
Iaat weer duidelijk merken
hoe graag het verder wil

groeien als er weer een

sesshin in aantocht is. Met
de grootste vanzelfsprekend-
heid wordt er ingeschreven
op de volgende sesshin, maar
als het bijna zover is, gebeu-
ren er r,re.emde dingen met
me. De wasmand moet leng,
de provisiekast moet vol,
mijn gezin wordt door mijn
oveffnrgTafne geest half
invalide verklaard want zE

kunnen het natuurlijk niet
zelf en ik moet zorgen dat '

alles in orde is voor ik t eg-
ga. Ik ga te keer in mijn huis
alsof ik nooit meer terug-
kom. Dit alles wordt dan ook
nog afgewisseld met een
"nuchtere" kijk op het feit
dat ik nu weer dagen achter-
een stil moet gaan zitten, met
herinneringen aan zere benen
en jikido's die maar niet op
de bel willen slaan. Als er
dan echt niets tussen mij en
de naderende sesshin komt
(waar ik af en toe stiletjes
op hoop) pak ik mijn boeltje
bij elkaar en sterf een beetje.
Dat klinkt misschien wat
melodramatisch maar ik heb
dan echt de grootste moeite
om mijn veilige nest en de
meest dierbare personen in
mijn leven achter te Iaten en
all66n die volgende stappen
te zetten. 'Partir' is ook echt
'mourir un peu'. Nu weet ik

gelukkig wel in grote lijnen
wat me zoal te wachten staat
in een sesshin maar het af-
scheid thuis voelt aan alsof
ik nooit meer terugkom.
Eenmaal op sesshin (met
iedere keer weer meer ver-
trouwde gezichten om nre
heen) ontkom ik de eerste
dagen nooit aan een gevoel
van grote eenzaamheid. Als
dat voorbij is en ik me kan
koesteren in de Sangha-
warmte en de Dharma rijke-
lijk vloeit, dan is er iets in
me dat weel dat dit het enige
in mijn leven is dat van we-
zenlijk belang is. Alrijd,
altijd wil ik blijven zitten in
een eeuwig durende sesshil.
Maar onvermijdelijk komt
weer de dag van vertrek.
terug naar huis, met pijn in
mijn hart weer inpakken,
afscheid nemen, al heimwee
hebben voordat ik zelfs maar
vertrokken ben. Mijn enige
troost is om dadelijk weer die
kindersnoetjes om me heen te
zien. Licht in mijn hoofd
stap ik weer het gewone
leven in, steeds meer besef-
fend dat mijn dagelijkse le-
ven een eeuwigdurende

sesshin is. *

rnei 1996

"IJgou're qfraid oJbeing grabbedbg God., don,t
look at a ua.ll. DeJinitelg don,tiit still.

Jiyu Kennett



Pijnlijk grij lnzende waarheden
Maar niks advocaade spelen,

er werd ingegrepen.

Ik ontmoette Roderick en ver-

trok met een aanbeveling van

de AVRO, als radiojournalis-

te, naar Zuid-Afrika. Met mijn

instelling zag Roderick mij al

door de Secret Police afge-

voerd en vermoord in de Kala-
hari woestijn tiggen. Dus ik
werd moeder en ging binnen-

huisarchitectuur doen. (Als

klein kind zat ik al met een

rekenliniaal chalets te ontwer-

pen). Terug in Nederland ging

ik PR en Voorlichting doen,

daar kan je flink bij schrijven

en ik heb er reuze veel van

geleerrd. Automatisch kreeg ik
allerlei PR-functies (toch weer

de glamour), maar daar lag

mijn hart natuurlijk niet in.

In 1987 ging ik bij Kees in de

leer, na door hem geballoteerd

te zijn. Mijn opmerking "alles

wat ik najaag, manipuleer,

kortom doe om er ( financieel )
beter van te worden, mondt in

niets uit"
doende.
"Hou je

, was voor hem vol-

mond dicht, adem

diep en zit eens stil" was voor

mij een pijnlijke toverformule.
Ik heb me er nu bij neergelegd

dat ik een schrijver ben. Niks
geld verdienen, niks baasje

spelen. Gewoon, in eenzaarn'

heid, met pen en papier ver-

slag geven van mijn observa-

ties. Deur dicht, niet naar

buiten, niks er op uit, maar stil
zitten, ademhalen en naar bin-

nen kijken. Lijkt dat niet ver-

dacht veel op iets?

Pijnlijk grijnst de waarheid

naar mij. Toch nog even ont-

snappen en me op een cursus

Frans gestort. Nou, ja nooit te

oud om te leren. Of wordt ik
nu toch te oud voor al die

onzin?
Steeds vaker denk ik, 'kom

mensje wordt wie je bent en ga

doen wat je moet doen.'

HELENE HUBERT VAN

BLUENBURGH

Door te 'zitten' kom je dichter

bij je kem, zodat je beter kunt
voelen wie je bent en wat je

werkelijk te doen hebt. Niet
langer wordt je geleid door

impulsen van hebzucht (geld)

en macht (boven aan de ladder

staan). Het is absoluut geen

wonder. als je jezeH dwingt
een beroep uit te oefenen, dat

niet bii je hoort, je daar ziek

van wordt. Het kost veel te

veel energie en daardoor put je

het systeem uit en begeven

allerlei functies het vroegtijdig.
Tclf ben ik een wandelend

voorbeeld van doen wat niet

bij mij hoort.
(migraine, schouderpijn en

doodmoe). De eerste tien jaar

van mijn werkleven, functio,
neerde ik als fotomodel. Ik
wilde advocate worden, want

het recht moest tenslotte recht

vieren. Welk recht was dat?

$t"d"
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MENNo STAART',IK

"Of ik rustiger kan ademen",
vraagt mijn buurvrouw.
Woedend wil ik commentaar
Ieveren, maar i-k slik het in.
"Wie is zij om dat van mij te
vragen?", "Waar is haar me-
dedogen?".
Periode na periode bhjf ik mijn
buurvrouw bestoken. 7e, heeft
iets losgemaakt. Ik btijf op
volle srerkte doorademen. Ik
haat haar. Ik ben een-en-al
wrok, een-en-al bitterheid en

weerstand. Terwijl iemand in
me denkr: "Nu ben ik ge-

stoord".
Lang duurt het voor ik weer
observeer. Lang voor ik naar
de weerstand kijk. Wat anders
kan ik doen?
Mijn reserves raken op, er is
geen energie meer. Ik zit, dat

Een aap op Ameland
is alles. De energie om mijn
wil waar dan ook op te richten
is weggevallen.
Daar komen ze weer. Het hele

rijtje: Sollsbury Hill, Bente,
Pankada en de rest. Ik wil hier
niet ziin.

Ik voel een bepaalde tinteling
net boven mijn hoofd, met de

doordringende emotie van
wanhoop, terwijl beelden te-
voorschijn komen. Martin valt
weer zijn 10 a 15 meter, ter-
wijl zijn zware lichaam rond-
draait in de lucht. Motorzagen
klinlen en honderdjarige bo-
men worden verbrijzeld. Het
veld is bezaaid met politie-
agenten en andere geunifor-
meerden. Er klinkt ge-

schreeuw, ik schrik. In het
gerechtshof valt het doek. Dan

is het weer voorbij, eventjes
respijt.
Zazen, tinhin, zazen, pa:uza...

Bente, vasthoudend aan dat
kleine stukje normale leven dat
je gekend hebt. Je seksualiteit
ondertussen wegdrukkend.
Hoe was het toen Robert je
keel dichtkneep? Je zag alleen
maar een wit licht, alleen maar
tiefde; terwijl je toch voor 66n

keer voor je leven moest
vechten. Vaginisme als be-
scherming tot je 66n werd met
je therapeut.
Het was koud en donker toen

ik door de straten van Oslo
liep. "Nu heb ik er genoeg

van", had ik gezegd. "Ja, ik
ook" zei je.

Ik moet nauwkeuriger ademen;
nreer subtiel. Alles moet ik
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overboord zetten. Maar het

lukt niet goed, alles doet pijn,
mijn hart klopt te snel.

Dan heb ik daisan met Genno.

Is ze snibbig, uit de hoogte en

ijskoud? Nee, zE praat met me,

lang en grondig. "Nu ben je
erg onzeket'' zegl zE. Wat een

schatje. Maar haar vertrou-
wen? 'Yind je me nog steeds

als een aap in een kooi?"
vraag ik. Ze moet even den-

ken.7n had het een keer eerder

tegen me gezngd. "Wel als jd
zo boos bent ben je een aaP in

een kooi". Maar deze keer zegt

ze het lief.

De sesshin rolt voort. k begn
weer te praten, met Richard.
Fen Amerikaan met wie ik de

kamer deel. Een genie, beetje

onrustig. Samen roken we een

shagie.

De dagen rollen voort. Ik neem

de talks op, maak ruzie npt
Dirk en loop langs de kust. De
zee is bedekt met ijsschotsen,

Langzaan komen ze voorbij
drijven op weg naar de Noord-
2re. Yer weg; in Den Haag
maken Pagalo en Pankatja

ruzie. Op Ameland kan ik het

voelen. Hadden we misschien

toch niet met elkaar naar bed

moeten gaan? Ze vindt alweer

een nieuw vriendje. Had ik
misschien toch maar in Den

Haag moeten blijven?
Tijdens een vrije dag gaan we

naar de kroeg. Men vindt het

vreemd dat tijdens de sesshin

mannen in zwarte rok-achtige
gewaden rondlopen. We gaan

naar de sauna en lezen de Pa-

norama en de Priv6.

De volgende sesshin begint:

drie in totaal. De sfeer wordt

opener en vriendelijker, Emo-

ties lossen op.

Tijdens de dharmatalks wor-

den wagen gesteld. Genpo

vertelt over het belang van de

vorm. "In de Aziatische landen

duurde het @uwen voor de

vorm was aangepast, het zou

onjuist zijn dat hier in een heel

kort tijdsbestek te verande'

ren". 'Tawel", denk ik "het is
dat de dharma er in zit". Ik
heb het moeilijk met het abse
lute karakter. Er is dus een

absolute waarheid, ik begrjP
er niets van, en het valt ner-

gens aan te relateren. Een

aantal mensen begrijPt er wel

iets van en ze vertellen ons dat

het toch wel de moeite waard

is om er twintig of dertig jaar

heel erg hard aan te werken,

Dan heb je bereikt dat de har-

de structuren van je persoon-

lijkheid wat zachter en vloei-

baarder zijn. Of iets dergelijks.

Op wat voor manier is het

hoogwaardiger dan welk ander

Ieven dan ook? Ik weet het

niet.

Eindelijk voel ik sereniteit en

harmonie. De nrstige en kab'
belende harmonie van het be-

staan. I-eeg zijn alle dingen in

essentie. E6n dag, twee dagen

voel ik me goed. Microscopi-
sche gevoelens worden groot.

Het lijkt wel op de baarmoe
der. 'Niet van belang", zegt

Anton. Goed dan, niet van

belang. Terwijl ik weer een

willekeurige kant uit swing.

De ango loopt op zijn eind.

Marc houdt ,ijn
'dharmacombat'. Op wonder-

lijke wijze slaagl hij voor de

proef, terwijl hij al onze vra-

gen beantwoordt.
Dan gaan we uit elkaar, terwijl
de contouren van de Haagse

binnenstad weer opdoemen.*

KANZEON SANGTIA NEDERLAND
Secretariaat: Kraij enhoffi taat I 5 1, I 0 I I RG Amsterdan; tel. 020-627649 3
ABN/AMRO 44.89.52.97l - Postgiro 20400'42

Wekelijkse zazen-bijee[komsten
Amsterdam: Kanzeon Zen Centum : di 20-22 't, do 2O-22 ,t:

Enschede: ma 20-22.30 u, Toon Fugers, De Wonne,
Noorderhagen 25 (053-4323 102) Den Haag: wo 21-23 u; vr
9.3G 12 u, Kees van de Bunt, Frankenslag 342 (070-
3504601) Hoorn: ma en di 20-22 u, Dirk Beemsrer (0229-
217855) Leiden: wo 20-22.15 u, Jos Luyben. Charlotte de
Bourbonhof I I (071-5220352) Niimegen: wo 17.30- t9 u,
Henk Hesselman (A24-3232843), do 19.30-21.30 u,
Dagkapel Dominicuskerk, Frans Kampshoff (024-358 1507):
Rotterdom: ma 18.3G20 u / 20.15-22. l5 u, Nico Tydeman
en Greiha Aens; inl. Nelleke Doomebal (010-4753282).

Kanzeon Zen Centrum (adres: zie Kanzeon-secretariaat)

O.l.v. Nico Tydeman, Gretha Aerls, Meindert v.d. Heuvel
. Ochtend-zazen: ma t/m vr 8-9 u (Sraris).
. Avond-zazen: dinsdag en donderdaE QO-22 u).
. Zazen-weekend: 27-28 aprit en 22-23juni.

. Biizondere programma's (Boeddhistisch Studiecentrum):
De toekomst van de spiritualiteit. Acht discussieavonden,

ingeleid door Maurice Knegtel en Nico Tydeman.
Ma22 ryi.llm7 juni (niet op 27 mei), 20-22 u.
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