


de Lotusvijver
duur?

De oplage van de Lotus-
vijver is beperkt waardoor
de drukkosteu relatief
hoog zijn. Ook de verzen-

ding maakr een aanzienlijk
deel van de kosten uit.
Daarbij doen de redactie-
leden (en medewerkers)
het werk mdt plezier maar
zonder enige vorn van
vergoeding. Dat geeft

niets, dat hebben we graag

over voor ons steentje. Dat
er mensen zijn die de Lo-
tusvijver duur blijven vin-
den, blijft begrijpelijk.
Daar hebben we het vol-
gende op gevonden.

Voortaan kan je de Lotus-
vijver kopen voor mini
maal f 2,50. Daar doen we
dan wel vriendelijke het
verzoek bij dit bedrag aan

te wllen tot f 5,-. De f
2,50 "warm geld" worden
dan besteed om de Lotus-
vijver weer iets mooier te
maken.E

Sesshin Genno
Senei

De data van de sesshin m
Nijmegen in november van dit
jaar zijn gewijzigd. De

sesshin, die geleid zal worden

door Genno Pages Sensei,

wordt een week woeger ge-

houden dan eerder aangekon-

digd, namelijk van 77-22 no-
vember 1996. Informatie bij
Marianne de Boer, a 024-
3236936 of Frans Kyodo
Kampshoff, = 024-3581507.
a
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De Dharma in de dodencel

p 9 augustus jl. werd

in de saat Arkansas

in de VS het dood-

vonnis voltokken oP

Frank Ju San Parker. Parker

was ter dood veroordeeld

wegens de onder invloed van

cocaihe- begane moord oP

zijn schoonouders in 1984-

ln de gevangenis was hij zo

onhandelbaar dat hij veel tijd
in de isolatiecel doorbracht'

Het enige boek dat daar is
toegestraan is de bijbel' Nadat

hij een aantat dagen om de

bijbel woeg gaf een bewaker

hem de DhanmaPada Par'

ker b€gon te lezen en te oefe-

nen en mocht uiteindelijk uit
de isoleercel komen. Sinds

die tijd heeft hij cortad ge'

zocht met een aantal boed-

dhistische leraren ln mei van

dit jaar deed hij ,l'z,ta, bij
Kobutstt een dharma-

opvolger van Eido Shimano

Roshr" en keeg de naam "Ju

San" hetgeen *Berg van

Eeuwig Leven" betekent'

Parter trachce als zenmonnik

te leven en Probeude zijn

lotgenoten bij te staan.

Een verzoek van velen,

waaronder de Dalai Lam4

om het vonnis om te zetten in

levenslang zodm Parker zich

zou hrnnen gaan wijdsn aan

hulpverlening aan ziju mede-

g.rhgen n, werd afgewe'

zen,

Partcr's laatste woorden wa-

ren: "I sec[< rofuge in the

Buddha I seek refuge in the

Dharma I seek rcfuge in the

Sangha." E

Boeddhd enn de rol

jaar bezig aan het afrollen en

onrcijferen van dertien rollen

berkebast De rollen bevatten

een twintigtal fagnenten
van boeddhistische teksten

en dateren waarschijnlijk uit
de eerste en tweedc eeuw na

Christrs. Volgens Richard

Salomon, hoogleraar Sans-

lait aan de universiteit van

Washington in Seattle, is de

betekenis van de rollen voor

het booddhisme te vergelij-
ken met die van de Dode-

Zeerollen voor het joden- en

christendom.
De inhoud van de teksten

varieert van Preken en ver'

handelingen tot gedichten'

E€n van die gedichten' met

de titel '?e hoorn van de

Nanshoorrf'btidt:.

Mensen hottden ie gael-
schop en garcn ie een reden

von bestaan

Maar echte wienden zijn

tegetr,vtoordig moeiliik te

vinden
Mensen zijn onoPrecht en

de*en e;nkel aan hun eigen

belans
zwei rond, eeruaam als de

neashoom.0

e Hagenaar Richard
Ikajicek heeft het

tennistoernooi van

Wimbledon gewon-

nen, en volgens hemzelf
heeft dat veel te maken mEt

het zenboeddhisme, Het boek

'Niets bijzonders" van

Charlotte Joko Beck heeft hij

tennis en zen gecombineerd

worden. Diverse trainers en

soelen hebben sindsdien

"iu*aoto 
van zen in hun

fainingswerk gebruikt. Voor

zover bekend is Krajicek

echter de celste sPel€r die de

rol van zen in zijn sPel

openlijk bevcsti6'@

Boeddha ann de bal
maar liefst vier maal gelezen'

Zen is in tenniskingen niet

onbekend. Al in 1994 ver-

scheen het boek "The inner

game of tennis' van de hand

van W.T. GallwaY waann
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In het diepe met
Nico Tydeman

Voor wie in zen getntereseerd is, zal de naamvan Nico Tydemanwaar-
schijnlijk bekend klinken. Hij is auteur van een aantal boeken over zen
en zeker het meest bekende gezicht van de Kanzeon Sangha Nederland.
De Lotusvijver ging met hem praten, uiteraard in Amsterdam.
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en Amsterdams
huis in een Am-
sterdamse $traat,

Ondanks de regen
en het late uur is het nog
steeds druk. Amsterdam
omhult ons. Nico's
woonkamer maakt een

ruime indruk. Een volle
boekenkast neemt vrijwel
een hele wand in beslag.
Een andere wand wordt
ingenomen door een hui-
saltaar. Een flink Boed-
dhabeeld, een wierook-
brander. Op een andere
kast een foto van Genpo
Sensei. Nico zit ontspan-
nen in een stoel en lacht
om de voor de hand lig-
gende eerste vraag.

Een paar jaar geleden
schreef je een artikel in
het tijdschrift ZEN
waarin je een hartver-
scheurend beeld opriep
van je jeugd.
(Grijnzend) Ja, ik heb een

beetje zielige jeugd ge-

had.

Is zen een therapeuticum
voor je geweest?
Het zou kunnen, maar ik
heb het zelf niet zo be-
leefd. Mijn jeugd was
niet simpel en natuurlijk
tekent zo iets je leven
maar ik voel me niet zo
verwond, het voelt niet
als een jeugdtrauma.

Je wilde al heel jong
priester worden. Is je
jeugd daar bepalend voor
geweest?

Oh, ja zeker. Het was
mijn eigen keuze. Het
was niet zo dat mijn ou-
ders het stimuleerden.
Eigenlijk juist niet. Naar
het klein seminarie gaan

was natuurlijk een manier

om uit dat gezin weg te
komen. Maar dat is ach-
teraf. Op het moment zelf
voelde ik dat niet zo. Ik
voelde een roeping.

Dat is de aanloop naar
een theologiestudie maar
die breeh ergens aJ,

Ja, ik ben uiteindelijk op
mijn dertigste uit het
klooster gestapt nadat ik
mijn priesterwijding al
had uitgesteld. Ik stu-
deerde in Nijmegen theo-
logie en de bedoeling was
dat je na die studie tot
priester gewijd werd. Ik
heb mijn studie afge-
maakt maar ben voor
mijn priesterwijding uit-
gestapt.
Het was natuurlijk in
Nijmegen een heel span-

nende tijd. De kerk was
aan het vernieuwen ge-

slagen. Het kloosterleven
stond ter discussie. De
kerk bleek toch tamelijk
ver van de maatschappij
te staan. Dat heeft me

allemaal sterk beihvloed.
Maar de belangrijkste
reden voor de breuk was
persoonlijker. Ik heb al-
tijd grote belangstelling
voor de mystiek gehad en

dat lag niet zo goed. Ik
heb op het klein semina-
rie Johannes van het
Kruis ontdekt en dat was
voor mij heel wezenlijk.
Maar daar was binnen
mijn orde geen belang-
stelling voor. Daar snapte

ik dus niks van. Mystiek
als een eigen actuele er-
varing, daar kon men
niets mee.

ls die uittreding een klap
geweest?
Ontzettend. Ik had ten-
slotte van af rnijn jeugd
deze weg gekozen. Ik had

ook geen enkele andere
belangstellin5 behalve
dan voor theater. Ik was
volkomen ontheemd. En
ik had ook geen geld. Als
je het klooster uitging
kreeg je standaard acht-
honderd gulden en een
pak, en verder niks. Ik
wist ook niet dat je een

uitkering kon krijgen.
Daar kwam ik pas veel
later achter.
Ik heb toen anderhalfjaar
lang in een soort vacutim
geleefd. Karel Doeven
heeft me in belangrijke
mate over dat punt heen
geholpen. Dat was een
jezui'et die in Nijmegen
een vormingscentrum
voor volwassenen had.
Hij wees me op een zeke-
re Durckheim in Duits-
land die iets deed op het
gebied van westerse
mystiek en

toen een

Duitsland gegaan en dat
greep me meteen. Dat je
in een houding kon gaan

zitten en daarin je hele
leven te zien kreeg. Dat
lvas me meteen duidelijk
ook al vond ik het in het
begin erg moeilijk. Maar
dit was het, dus ik ging
thuis ook elke ochtend
trouw zitten, dat heb ik
jarenlang volgehouden.
Het ziffen in die houding,
de contemplatie, en het
ontbreken van instituties,

zen. Ik ben
keer naar



van kloosters, dat was

voor mij.

Je bent nu lid Yan een

Sangha, dat is ook een

instituut. Is dat niet het

zelfde?
Nee, daar zit toch wel een

heel groot verschil in.
Het christendom kende

eigenlijk maar een

hoofdvorm van religieus
leven en dat was het
kloosterleven. Daar ging
je naar toe en bleefje je
hele leven. In het boed-

dhisme ging men een

tijdje het klooster in en er
dan weer uit. Kloosterle-
ven en lekenleven vloei-
den meer in elkaar over.

Komt uit die tegenstelling
twsen kloosterleven en

lekenpraktijk ook ie ver-

binding met de FAS-

beweging voort?
Ja. De FAS beweging is
een heel losse beweging
zonder formele relatie
tussen leraar en leerling.
Dat is het principe. De
beweging is ontstaan

vanuit de oorlog. Voor
Hisamatsu, de stichter
van de FAS-beweging,

was het heel traumatisch
dat veel boeddhistische
kerken het nationalisme
bevorderden. Zenmees-
ters die hun leerlingen
naar het front stuurden oP

basis van het gehoor-
zarmheidsprincipe. Hi-
samatsu vond dat

machtsmisbruik. Hij is

toen buiten de gevestigde

orde om iets nieuws gaan

doen. In de eerste plaats

is hij heel sterk gaan be-

klemtonen dat zen niet
iets is voor het klooster
maar voor de wereld. Een

ander punt was de eigen
verantwoordelijkheid van

de leerling die die niet in
handen kon leggen van

de leraar. Een derde punt
was dat de zenstudenten

ook studie moesten ver-
richten en de traditie
moesten kennen. Hij
voerde in plaats van het
gesprek tussen leraar en

leerling het gesprek tus-
sen de leerlingen in, er-

van uitgaande dat alle
mensen reeds boeddha

zrjn.

Waarom sprak je dat
aan?

Nou, ik vind de functie
van de leraar heel be-
lanerrjh maar uitgaande
van de situatie dat vo[-
wassenen deze training
met elkaar doen, hebben
die volwassenen elkaar
ook iets te bieden; on-
derlinge communicatie.
In de Kanzeon Sangha

staat Genpo Sensei na-

tuurlijk centraal en er zijn
eigenlijk maar weinig
dwarsverbanden. De FAS
benadrukt juist die
dwarsverbanden; ik heb
ook een relatie met dege-
nen die naast me zitten.
De manier waarop wij
zen beoefenen komt voort
uit een monastieke situa-
tie. Als in een klooster
een monnik na een

sesshin wat depressief is

dan vindt hij de dag na de

sesshin wel iemand om
mee te praten die ook wel
weet wat een sesshin met
iemand kan doen. Voor
ons is dat heel anders.

We zitten dagenlang stil
bij elkaar en daarna gaat

iedereen weer naar huis
toe. We worstelen nog
steeds met de vertaling
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van een monastiek model
naar de lekenwereld

Wat is jorw verbinding
met de FAS beweging?
Ach, ik ga er naar toe en

zit in het groepje dat het

organiseert. Het is ei-
genlijk geen FAS groep,

we zien het veel meer als

een platform. Ik vind dat
'v/e zsn nog steeds aan het

uiwinden zijn. Ook de

manier van de FAS zal
best nog veranderen. Het
is de waarde van het ex-
periment. Wat ik be-

langrijk vindt is het de-

mocratische element, het
gezamenlijk verantwoor-
delijkheid dragen voor de

manier waarop we zen

beoefenen, het samen

zoeken naar nieuwe we-
gen, In zen wordt vaak
sterk hi€rarchisch ge-

dacht, vanuit hiErarchi-
sche posities en van
daaruit is de zaak tot in
de puntjes geregeld, van
boven naar beneden. Ik
vind het heel belangrijk
dat zenmensen leren met
elkaar hun training te
delen. Dat je niet alleen
voor je zelf denkt maar

ook voor het welzijn van

de hele groep en dat de

verantwoondelijkheid
daarvoor niet alleen ligt
bij de leraar en de top
van de hiErarchie, maar
bij iedereen. In de Kan-
zeon Sangha is het dui-
delijk wie de leraar is en

waar je moet wezen voor
wat. Je kan natuurlijk niet
zeggen daar trek ik me

niets van aan. De hi€rar-
chie is ook nodig. Als er
een sesshin is moet er
bijvoorbeeld iemand zijn
die op de bel kan slaan en

die daar ervaring mee

heeft. Daar kan je niet
iemand aan zetten die
voor het eerst op een

sesshin is. De hiErarchie

is dienstbaar aan de

Sangha. Aan de andere

kant kan een hi€rarchie
heel dwangmatig worden.
Dat is het gevaar er van.

Er zijn mensen die stellen
dat als je het klooster
ingaat je je eigen leven

het opgeven van je ego.

Maar wat is dat nou ei-
genlijk dat ego? Ik heb

wel eens tegen Genpo

Sensei gezegd: "ik zouje
alles kunnen geven, al

mijn geld, mijn huis, al
mijn tijd, al mijn aan-

dacht, en dan nog niet
gegeven hebben dat ik
eigenlijk zou moeten ge-

ven."

Hoe belmgrijk is Genpo

Sewei voor jouw?
Heel belangrijk. Zoals ik
op dit moment ben en doe

zou ik nooit zonder hem
gekund hebben. Hij is

heel bepalend geweest. In
1983 werkte ik bij de

Kosmos en daar kwam
Genpo Sensei. Ik kende

toen Baker Roshi en

Thich Nhat Hanh. Als je
nog een heilige in leven-
de lijve wil zien moet je
naar Thich Nhat Hanh
gaan. Genpo Sensei was

heel anders. Ik vond hem

een heel aardige man
maar het klikte niet me-

teen. Na een tijdje bleek
dat hij plannen had om

permanent naar Neder-
land te komen. Toen
dacht ik, als hij inNeder-
Iand zit is dat eigenlijk
wel handig in zekere zin
een godsgeschenk. Zo
ben ik zijn leerling ge-

worden. Hij zegl z*lf
overigens dat hij een

moeilijke leraar voor me

is. We zijn ook heel an-

ders. Hij is een sportman,

spontaan en direct. Ik ben
veel bedachtzamer. Het is
nooit echt gemakkelijk
geweest, maar tegelij-
kertijd is het ook een heel
goede relatie. Vol we-
detziids vertrouwen. We
kunnen in veel opzichten
goed met elkaar opschie-
ten. Maar de verhouding
leraar leerling is eigenlijk
altijd moeilijk en gela-

den. Het is een heel ande-

re relatie geworden dan

met Thich Nhat Hanh
wiens leerling ik ook vijf
jaar ben geweest.

Waarom ben ie bij hem

weggegaan?
In Thich Nhat Hanh, daar

zit een soort volmaakt-
heid in die mij eigenlijk
bijna teveel is. Ik had

zoiets van, wat GenPo

Sensei kan, dat kan ik
ook. Een geintje natuur-
lijk want Sensei is een

heel bijzonder mens. Er
zit nog iets anders bij. Ik
was en ben weg van zit-
ten en bij Thich Nhat
Hanh doe je meer aan

lopen. Verder is alles
aandacht en heel lang-
zaam. Maar ik ben meer
nerveus. Bij mij moet het
allemaal een beetje snel
gaan.

Zou het htnnen ziin dat
een relatie tt$sen iou en



een leraar altiid iets van
jouw relatie met ie vader

spiegelt?
Daar zegje wat. Dat z-zl

best kunnen kloppen,
maar dat weet ik niet. Ik
hou niet zo van het ouder

kind/model. Wat ik in
Genpo Sensei zag en zie
is dat hij een heel scherp

zicht heeft op de Dharma.

Dat wilde ik ook. Die
helderheid.

Wat ik zelf ahijd zeer ge-
wardeerd heb in jou b
dat ik me bij jou altiid zo
tlruis voel. Je relativeert
de dingen vaak en graag
en vermindert zo de a/-
stotd.
Ik denk dat mensen vaak
ook zelf afstand cre€ren

tussen zichzelf en de le-
raar. Ik denk dat Sensei

zelf eigenlijk ook meestal

het liefste een situatie
heeft van onder elkaar
zijn en praten in een ont-
spannen sfeer.

Je heb nn Hoshi gelre-
gen, je draagt een paarse

rakusu, rpal Detekent dat?
Het betekent dat ik nu

formeel les kan geven

mnar nog geen leerlingen
kan aannemen. Dat kan
pas na Sfriho (de dharma-

transmissie tot zenleraar).

Kan dat nogiaren duren?
Ja, dat zou in principe

kunnen, dat is aan Sensei

om te bepalen. Maar hij
zal daar natuurlijk ook
over nadenken en ik moet

natuurlijk gewoon mijn
best blijven doen.

Je blijft in Amsterdam?

Ja, ik hou van Amster-
dam om er te lvonen en te

werken, maar ik hoop

ook de groepen in Rot-
terdam en Utrecht nog
lang te kunnen bezoeken.

Wat dat betreft zal er ook
niets veranderen.

Iets heel anders. Binnen
de Sangha voel ik een

sterke onderlinge vet-
bondenheid. Het is een

smrt familieband ltlao
nao baiten toe is het
volgens mij wel een

beetje een gesloten fami-
lie. k zie dat ook in bii-
worbeeld de vormgeving
van de Kutzeon Sangha
Nie*vsbrieJ.
J4 dat klopt wel. We
hebben genoeg leden in
de Sangha en eigenlijk zit
de zaak ook wel vol. Be-
langrijk blijft natuurldk
wel of we bereikbaar zijn
voor nieuwe mensen,

maar we treden inderdaad
niet za naar buiten. De
nieuwsbrief is voor mij
eigenlijk nooit meer ge-

weest dan een aankondi-
gingsblad van wat er gaat

gebeuren en waarin ook
teksten van Sensei staan.

Ik hou ook niet zo van

clubblaadjes. Voor mij is
het genoeg dat aange-

kondigd wordt wat er
staat te gebeuren. Maar er
zijn plannen om er iets

meer mee te gaan doen.

Je zit ook in de redactie
van het tijdschrift ZEN.

Vemuk dat een otdere
rol?
Ik heb de laatste jaren

wat problemen met het

tijdschrift Zen. Het is me

wat teveel ZEN, te intem,
te braaf, te benauwd, te

voorspelbaar. Ik heb zelf
nog zoveel vragen rond

de zentraditie. Juist ook
omdat dat allemaal ge€nt

is op de monastieke hi€-
rarchische traditie. Er
moet echt iets anders

komen, daar moet over
nagedacht worden, over
gediscussieerd worden.
En dat vind ik niet terug.

Is het juist op zotn mo-
mmt niet cruciaal dat je
binnen de Sangha be-
schih over een forum
voor discwsie wer al die
vragen.

Ja, dat is heel erg be-
langrijk maar dan heb je
wel een probleem. De
nieuwsbrief is als het wa-
re een brief van Genpo
Sensei aan de Sangha. In
Salt Lake wordt de in-
houd bepaald in overleg
met Genpo Sensei. Hier
doen anderen da! na:nens
hem, analoog aan de
nieuwsbrief uit Salt Lake
City. Het is dus een

spreekbuis van Sensei,

niet van de leden van de

Sangha en het is dus ook
geen discussieorgaan,

Maar stel nu eew dat
iemmd een goed artikel
sclrrjft voor de nieuws-
briel over de vorm van
zenbeoefening in de

Sangha, zou Genpo Sen-
sei het erg vinden als dat
geplaatst wordt?
Nee, ik denk het niet.
Maar het zou wel met
hem overlegd moeten
worden. De nieuwsbrief
is de stem van Genpo
Sensei en de makers er-
van moeten daar rekening
mee houden.

Dot ris natuurlijk zo.

Maar wezenlijkvind ik de
Y'aag: wat is de weg van
he t gez amen I ij k on tw ikke-
len van een nieuwe
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vorm? Hoe deel je dat
binnen de sangha mel
elkaar?
Als je zenstudent wordt
ontstaat een relatie tussen
leraar en leerling. Wat er
gaat gebeuren is een zaak
tussen die twee. Daarbin-
nen kan alles aan de orde
komen. Ook je vragen
over volln of over de
sangha.

Genpo Sensei is natuur-
lijk als eerste verant-
woordelijk voor de
dhanna, voor de voort-
zetting van de lineage
van Maezumi Roshi,

voor het gehele week-
end bedragen f 125,-.
Zaterdag (van 10:00
tot 21:00) kost I 75,-
en zondag (van 10:00
tot 17:00) f 60,-
Reductie voor minder
bedeelden is mogelijk.
Bij aanmelding voor
het weekend kan des-
gewenst een slaap-
plaats geregeld wor-
den.

maar dat betekent niet dat
hij niet graag zou luiste-
ren naar de ervaringen en

vragen van zijn leerlin-
gen. Een mooi voorbeeld
was de laatste sesshin.
Toen is er heel wat ge-
discusieerd tussen Sensei
en enkele van zijn studen-
ten rond de vraag'\rat is
een lekenpraktijk en hoe
kunnen lekenstudenten in
de toekomst volwaardig
de traditie voort zetten?"
Iedereen, ook Sensei,
heeft die gesprekken zeer
gewaardeerd. Sensei zei
tijdens een dharmatalk

dat als zen grond krijgt in
het westen, dat waar-
schijnlijk niet langs de
monastieke weg zal zijn.
Voor de sangha betekent
dat dus ook dat niet al-
leen Sensei en zijn naaste
omgeving maar eigenlijk
alle leden die dat willen
daar een bijdrage aan
kunnen leveren, Dat is
ook de training met el-
kaar delen. Er is dus een
hoop werk aan de winkel
voor iedereen,S

kei Coppens Sensei naar Den Haag komen voor het leiden van een zazenkai, een
intensieve, relatief korte periode van zentraining. Het programma omvat zazen,
soetrazingen, dharmales en een persoonliik onderhoud met de leraar.
Aanmelding voor 66n of beide dagen
is mogelijk. De kosten

lnlichtingen bij: Job van Dansik (a
015-256 M76) ot
Kees van de Bunt
(e 070€50 a601).
lnschrijving ge-
schiedt door over-
making van het
bedrag op Post-
bank rekening
7465794 t.n.v.
Stichting Sesshins
Den Haag. Na in-
schrijving wordt
een routebeschrij-
ving toegezonden.

ln het weekend van 1 1 en 12 januari 1997 zal de Nederlandse zenleraar Anton Ten-

lk schrijf me in voor de zazenkai en kom:
E het gehele weekend Ealleen zaterdag lalleen zondag
llik zoek overnachting.

lk heb /
Naam

overgemaakt op Postbank rekening 7465794.

Adres

Postcode en Woonplaats

Dit formulier s.v.p. verstursn aan: Stichting Sesshins Den Haag, Frankenslag 342, 2582 JB Den Haag



Zen en het gebruik van
antidepressiva

noppie tot "ik geloof dat

het me wel wat doet".

Drie jaar geleden begon

voor mij de hemieuwde
kennismaking met zen'

Na een aarzelend begin

keeg al snel het gevoel
o'hef' ontdekt te hebben.

Vooral het idee dat het

niet goed met je hoeft te
giaan (want dat ging het

niet) maar dat de truc lag

in acceptatie van dat-wat-
er-is, was voor mij heel

interessant,

Gedurende ruim twee en

half jaar was zenmedita'
tie voor mij het middel

om 'tooruit te komen".
De lichaamswerkgroePen
die ik ernaast deed waren

een soort testsituaties om

inzichten uit te Proberen.
Het laatste halfjaar ech-

ter voelde ik mijn moti-
vatie voor zitten wegzak-

ken. Ook andere dingen

in mijn leven begonnen

steeds meer een oPgave

te worden.
Op dit punt gekomen gaf

mijn huisarts de suggestie

om eens over medicijn

oen ik naar de mei-

sesshin reed was

de waag of de be-

oefening van zenmedita-

tie te combineren is met

het gebruik van een.anti-

depressiva voor mU een

zeer actuele.

RonlGnotmruusnx

Enige dagel daarvoor

was ik bij mijn huisarts

geweest. Die gaf mij, na

de bekende lijst van

klachten en klachdes

aangehoord te hebben,

de suggestie eens te

ovenvegen om Seroxat

(een zusje van Prozarc, uit
de groeP nleuwe

'lrondermiddelen" uit de

psychiatrie) te gaan ge-

bruiken.

Sinds mijn zestiende heb

ik in meer of mindere

mate last gehad van PsY-

chische Problemen. In

eerste instantie werden

deze bestreden met me-

dicijn, na een aantal jaren

volgde een ruim een jaar

durend verblijf in een

therapeutisch centrum.

Gedurende de laatste tien
jaar heb ik een averf'
tocht gemaakt

langs theraPeuten en the-

rapieEn uit zowel het re-

guliere als het alternatie-

ve circuit. De resultaten

varieerden van niks,

gebruik na te denken.

Mijn ervaringen in het

vededen met medicijn
waren zeer slechte. In het

altematieve circuit werd

mijn eigen aversie nog
gevoed, en ook bij Kees

had ik het idee gekregen

dat hij een tegenstander

is van Prozac-gebruik.
Maar ik voelde me zo

beroerd en ik wilde daar

van af.
Tijdens de sesshin heb ik
bij de laatste gelegenheid

aan Tenkei Sensei ge-

vraagd wat hij er van

vond. In zijn antwoord

legde hij de nadruk oP

twee dingen: Wees niet
zo strikt, het is niet het

een of het ander, niet 6f
zen 6fProzac.
En als tweede: "Het is
jou leven!"
Na de sesshin heb ik me

precies een week heel

goed gevoeld, daarna was

het weer precies zo als

ervoor en heb ik de be-

slissing geromen orn Se-

roxat te gaan slikkeq iets

wat ik nu ruim drie

maanden doe.

Ik voel me beter dan ooit
alleen ben ik oP zoek

naar een nieuwe Plek
voor zenmeditatie in mijn
leven nu het niet langer

de firnctie van wonder-

therapie vervuld. S
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herfst 1996

Een kiemend lotuszaadje?
anuit een onde-
finieerbare affini
teit met zen ben
ik zeven maanden

geleden voor het eerst
gaan'2itten".

HERMANSPS

Op zoek naar rust en in-
nerlijke wijsheid. Na eni-
ge maanden went het dat
ik meestal elk eerste half
uur bijna in slaap val. Het
went ook dat mijn been er
in het tweede half uur bij-
na af valt. Zelfs went het
datdejikido niet weet hoe
lang voor mij een half uur
is. Wat ik er van moet
vinden als ik mijn verga-
deringen tijdens het zitten
voorbereid, weet ik nog
niet. Of ik het in slaap
vallen moet bevechten
evenmin. Maar dat zijn
nog slechts de kleine
vraaestukken.
Veel lastiger nog vindt ik
het omgaan met de korte
voordrachten van Kees.
Rationeel kan ik het soms
nog wel volgen, Na-
tuurlijk heb ik de Boeddha
natuur en natuurlijk kan ik
gewoon doen wat er op
mijn weg komt. Maar be-
rust dat op ervaring en het
ook zo voelen? Nee! En
kan ik er ook naar hande-
len. Vergeet het maar.

Zeker niet als ik op mijn
werk van alles moet plan-
nen en mij gevraagd
wordt naar mijn oordeel
over...

Dus laat ik mij door de
woorden van Kees slechts

inspireren, irriteren of ik
laat ze aan me voorbij
gaan. Maar ik hoed me
voor een rationeel debat
daarover, zen is geen

woordspelletje. Eens te
meer omdat ik onlangs
las: ".... Het doel van
woorden is denkbeelden
uitdrukken. Wanneer de
denkbeelden zijn begre-
pen zijn de woorden ver-
geten. Waar kan ik ie-
mand vinden die woorden
is vergeten? Met hem wil
ik graag spreken.
(Tsjwang-tse)".
Het zou overigens wel
aardig zijn als er woorden
zaten blj de vele figuren
en verhalen die het be-
hang van de zendo her-
bergt (Zen-vlekkentest?,

De woorden van de eerste
Nederlandse zenmeester
wilde ik niet aan mij
voorbii laten gaan. Dus
vol nieuwsgierigheid ging
ik naar de dharmatoe-
spraak van Tenkei Sensei.
Terwijl ik mijn fiets tegen
de boom zet vraagt een

bejaarde dame die langs

loopt mij wat er te doen
is. Ik zeg haar dat er een

zenmeester een lezing
geeft. Zij zegt daarop:

"dat dacht ik al want ie-
dereen doet zijn schoenen
uit''.

Tenkei Sensei en zijn le-
zing boeien mij zeer- Zen
is oosterse psychotherapie

en leidt tot volkomen
domheid in '1he whole
universe as one big car-
rot''. Als dat geen lonkend
perspectief is? Het spreekt
me blijkbaar aan. Tijdens
de lezing denk ilg ik ver-
koop alles en ga met
wouw en kind in Salt La-
ke city bij de zendo wo-
nen en wordt leerling van
Tenkei.
Dat is misschien wel erg
drastisch. Leerling wor-
den kan ook zonder ver-
huizen en ik vind het ook
wel een uitdaging om Zen
met werk te verbinden.
Daarin liggen nog be-
langrijke vragen. "Alles is
zoals het is", is voor een

ambtenaar van het minis-
terie voor Milieubeheer
geen prettige boodschap.
Waarom dan nog hande-
len? Armoede en ongelijk-
heid maken die boodschap
alleen nog maar moeilij-
ker te begrijpen. Liggen
conservatisme en nihilis-
me niet op de loer? De
uinveg hieruit schijnt me-
dedogen te heten. Dat
mededogen komt vanzelf
naarmate je dommer
wordt wist Tenkei Sensei

mij te melden. Kees had al
eens gezegd je zult er nog
je handen aan vol kijgen
als het zover is. Hopeliy'k
volgende week dus weer
een beetje dommer. Het
lotuszaadje lijkt geplant.
ta
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