


de Lotuwijver

de Lotusvijver
is een onalhankelijk hffar-
taalblad en een podium voor
beoefenaars van zemmedita-

tie.
De nadruk ligt op de per-
soodijke ervaring en de inte-
gratie van zen in het dage-
lijkse leven.
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Workshops Genpo Roshi
Op drie en vier mei zal Genpo Roshi een tweetal workshops geven

in respectievelijk Amsterdam en Den Haag.

Zew[ruon*dagd0f,vbveru
De workshop op drie mei in Amsterdam is bedoeld voor l€den van

de Kanzeon Sangha en heeft als onderwerp "Zenin ons dagelijls
leven". Tijdens deze workshop zal Maurice Knegtel een interview
houden met Genpo Roshi over het onderwerp, met aansluitend dis-
cussie. Op 22 april wordt daarvoor een voorbereidingsavond geor-

ganiseerd in Amsterdam om de vragen en gedachten van de Sang-

haJeden te inventariseren. Workshop en voorbereidingsavond wor-
den gehouden in het Kanzeon Zen Centrum in de Krayenhoffstraat
151 te Amsterdam. De kosten voor deze workshop bedragen / 65,-

p.p.

Ze*e*Qe4,i*
De workshop in Den Haag op vier mei draagt de titel "Zen ei ge-

zin" en is toegankelijk voor zowel leden van de Kanzeon Sangha

als hun partners, ouders en kinderen. Deze workshop heeft een in-

formeel karakter en draait om het uitwisselen van ervaringen met

zenbeoefening in gezinssituaties. Uiteraard wordt tijdens deze

workshop ook voor kinderopvang gezorgd. De kosten bedragen

I 40,- p.p. voor volwassenen en / 1 5,- p.p. voor kinderen van 4 tot
16 jaar. Deze workshop wordt gehouden in het schoolgebouw aan

de Mozartlaan 189 in Den Haag.

Inschrijven voor de workshops geschiedt door overmaking van de

kosten op giro rekening 2040042 t.n.v. Stichting Kanzeon Sangha

Nederland onder vermelding var."Zqt in ons dagelijks leven" of
'Zq.wgezin-. E

6( ?€
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Rinzai Dag
Rinzai Gigen (9" eeuw) is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de zenboeddhisti-
sche traditie. Zijn wijze lessen, verzameld in de Rinzai Roku) slaan op 24 mei centraal tijdens
een dag met Genpo Roshi in centrum De Roos in de Vondelstraat 35 in Amsterdam. De kosten
voor deelname aandeze dag bedragen./ 75,- pp.

Insclrijven voor de Rinzai-dag workshops geschiedt door overmaking van de kosten op girore-
kening 2040042 t.n.v. Stichting Kanzeon Sangha Nederland onder vermelding van "Rinzai-
dag". S

Manuscript Basho gevonden
Onlangs dook in een winkel voor tweedehands boeken het originele manuscript op van "De
smalle weg naar het Noorden", van Matsuo Basho (1644-1694), die zonder meer Japans be-
kendste haiku dichter genoemd kan worden. De smalle weg naar het Noorden is een reisbe-
schrijving en is een van de meest bekende klassieken van de Japanse literatuur. De eigenaar van
de winkel kocht het manuscript 15 jaar geleden maar dacht dat het geen authentiek exemplaar
was. Dat bleek een vergissing. S
Bron: NRC/Handelsblad

Conflict over film Dalai Lama
De Chinese regering is in conflict geraakt met de Walt Disney Corporation over de film
die Walt Disney momenteel opneemt over het leven van de Dalai Lama. Sinds enige
tijd tracht China haar greep op de bevolking van Tibet verder te vergroten en oefent
daarbij grote druk uit op de Boeddhistische monniken en hun leiders. Eerder was al een
ernstig conflict gerezen over de reihcarnatie van de Panchen Lama de een na hoogste
Boeddhistische autoriteit in Tibet.
China probeert de grote invloed van de Dalai Lama op de buitenlandse publieke opinie
te neutraliseren en de film van Walt Disney, die met name de periode behandeld in het
leven van de Dalai Lama voor en tijdens de Chinese bezetting van Tibet en vlucht naar
Indi4 past slecht in dat streven. De Chinese regering heeft naar verluidt Disney laten
weten dat uitbrengen van de film gevolgen zal hebben voor Disney's plannen in China.
De fikn zal naar verwachting eind 1997 worden uitgebracht. &
Bron: NRC/Handelsblad

Lotusvijver extra dik
De oplettende lezer heeft het al gonerkt. Deze Lotuwijver lreft maar liefst 16 bladzijden vol
leesplezier. De succevol verlopen zazenkai is hier vaor een groot d€el deb€t aan In dit nummer
een fragment van een toespraak van Tenkei Ssrsei en de persoonlijke impressie van nree doel-

nemers naast oen groot aantal andere bijdragen. Of het volgende nurnmer weer extra dik is,

hangt van de ijver van de lezers af...S
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Tiidem de afgelopen za-

zenkai hield Tenkei Sensei

een toespraken waarin hij
6The Song of htnn" va;n

Hakuin Zenji behandelde.

Hier volgt een letterlijke
transcriptie van een deel

van de eer":ste toespraalc

TENKEI SENSEI

Sentient beings are
primarily all Buddhas.

Y\. e eerste resel. Ik
I lr'"." dat ii daar
I r uunouug voorou

kom! Ik heb zo'n gevoel dat

daar al heel veel over te ver-

tellen is. Sentient beings are
primarily all Buddhas. Hoe
zou je dat vertalen? Alle we-

zens zijn oorspronkelij k, of
eerst en vooral, Boeddha's.

Zie je, alle wezens zijn
Boeddha. Alles is Boeddha.

Alle levende wezens nin
Boeddha, maar wat is niet

levend? Alle dingen zrjn

Boeddha, alles en iedereen is

Boeddha. Dat is de oor-

sprong, dat is de grond.

Bijna elke zenme€ster zegl

dit meteen. Als je Dogen

Zenji leest, als je de Zesde

Patriarch leest, iedere leraar

begint hierover. Alles en ie-

deren, elk individu hier, of
je het nu leuk vindt of niet, is

in de grond van de zaak

Boeddha. Waarom moet dat

dan zo vaak worden gezegd2

Dat is natuurlijk heel een-

voudig, omdat we het niet
geloven. Als we naar ons zelf
kijken, denken we: "Ik,

Boeddha? Wat betekent dat

in godsnaam?" Ik heb be-

paalde idee€n over wat een

Boeddha is. Waarschijnlijk
heb ik dat niet in de gaten,

maar ik heb toch die ideeEn

en van daar uit zeg ik: "Nee'
nee, misschien hij of zij of de

Boeddha op het altaar of
Shakyamuni Boeddha, vijf-
entwintighonderd jaar gele-

den, maar ik?"

Ik denk dat het zo vaak ge-

zegd moet worderL omdat het

zo ongelofelijk is. Want je

weet wat Boeddha betekent?

Boeddha betekent de ont-

waakte, de verlichte, degene

die volmaakt is, die Precies
is zoals hij is. Boeddha. En

ben ik dat dan? Dat is dus de

waag. Als we eerlijk zijn,

hebben we daar onze twijfels
over.

Kijk bij voorbeeld eens naar

de eerste koan, sommigen

van jullie zijn daar mee be-

zig: Wat is Mu? Weet je wel,

komt die monnik bij Joshu,

vraagt hij in volle ernst:

'Heeft een hond boeddha-

natuur?" Dat is een heel

handige monnik, hij vraagt:

"Heeft een hond boeddha-

natuur," maar eigenlijk be-

doelt hij: *Heb ik't? Heb ik
die boeddhanatuur? Ben ik
Boeddha?" Eur beetje mon-

nik in die dagor, we spreken

nu over een paar eeuwen

geleden, had alle soetra's

bestudeerd en daarin staat:

Iedereen is Boeddha. Maar
die monnik bij Joshu is heel

eerlijk. Hij waagt: "ls het

echt zo?" Maar waarom zou

hij daar aan twijfelen? Dat
kun je bij jezelf nagaan.

Twijfel jij daar aan? Voel jij
jezelfBoeddha? Is het waar,

voor jou, voor mij? Mis-
schien ga je op een gegeven

moment zitten en zeg je voor
je zelf: 'Nu ga ik dat eens

onderzoeken, is het werkelijk

waar? Ervaar ik dat echt? Of
is het zo maar een idee? Ik
heb gehoord, we zijn alle-

maal Boeddha's, klinkt goed!

Ik heb een nieuw sYsteem:

Iedereen is perfect, iedereen

is volmaakt..." Ja, maar hoe-

zo? Kijk eens om je heen of
kijk in jezelf. Waar zit die

volmaaktheid dan? Kun je
die aanwijzen?

Als je dat niet kunt, weet je

toch niet echt dat je Boeddha

bent. De hele training is er

op gericht om dat feit oP een

i'ilt'tt!
-tii
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of andere manier te onthul-
len. Niet dat er iets nieuws
onder de zon is, want Boed-
dha ben je toch, ofje het nu

weet of niet. Maar ja, als jij
het niet weet, wat maakt het
dan uit?
Het is hetzelfde als geld op
de bank hebben, terwijl de

rekening is geblokkeerd; Je

hebt dat ge1d, je zegt: "lk ben

steenrijlq ik kan er alleen niet
bij. Ik kan het niet gebrui-
ken..." Fantastisch! Dat is

waar we over spreken en

daarom moet Hakuin dat
zeggen: Alle wezens zijn
Boeddha, iedereen en alles is

Boeddha.

Als je er aan twijfelt, zou je
het eens hardop moeten zeg-
gen: "Alles en iedereen is
Boeddha." En hoe voelt dat
dan, is dat waar? Goeie test.

Of zeg je: "Tja, het klinkt
goed en ik geloof h* ook
wel, maar..." Of je denkt het

alleen op bijzondere mo-
menten. Stel je voor, je kijkt
naar e€n mooie zonsonder-
gang ofje luistert naar mooie
muziek en ah, dat is de

Boeddha! Maar wat gebeurt
er als je schoonmoeder op-
belt, praat je dan met de
Boeddha? Dat is het punt. Is
het je eigen ervaring? Want
als je je er niet van bewust
bent. wat heb je er dan aan?

Dogen Zenji zegt ergens:

"Twijfel er nooit aan, dat je
een voertuig voor de Dharma
bent." Iedereen is een voer-
tuig voor de Dharma. Dat is

een mooie manier om het te
zeggen, een vehiclq een ve-
hikel, een voertuig van de

Dharma. Iedereen is een

voertuig. Nu zijn er uiteraard
verschillende soorten voer-
tuigen. Niet iedereen is een

BMW. Sommigen zijn een

fiets, een driewieler, andere

zijn een vrachtwagen. Maar
iedereen is een voertuig voor
de Dharma.
Een van de kenmerken van
een voertuig is dat je er iets

in kunt vervoeren, dus er

moet wel ruimte zijn. Bij de

een wat meer, bij de ander

wat minder. De een gaat een

beetje harder dan de ander,

maar als er geen opening is,

als er geen leegte is in dat
voertuig, is het eigenlijk geen

voertuig.
Iedereen heeft iets te geven

aan de Dharma. Dat is een

van de grote vergissingen die

we kunnen maken. We ho-
ren: Alles is Boeddha, ik ben

Boeddha. We praten over

verlichting: Klinkt heel inte-
ressant, zou ik ook wel wil-
len hebben. Het is heel ver-

leidelijk om te denken: "lk
wil verlichting, ik wil reali
satie.'o Maar het gekke is, als
je zo'n houding hebt, werkt
ha juist niet. En als je in die
houding volhardt, kom je er

na tien, vijftien jaar wel

achter, dat het niet werkt.

Als je er aan
twifelt, zou je het

eens hardop
moeten zeggen:

"Alles en iedereen
is Boeddha."

Toch kan ik het niet laten om
het steeds te vertellen, want
het zou je tien, vijftien jaar
kunnen besparen. Als je hier

en nu zou inzien, dat de

Dharma niet iets is om te
krijgen, maar dat de Dharma
iets is om aan te geven, maak

je meer kans. Maar de

meeste van ons moeten, net

als ik, een tijdje tegen de

stroom oproeien en denken

dat er iets valt te halen. Het
is precies andersom !

Een van de mooie dingen van
zo'n weekend is, dat er zo-
veel mensen bij betrokken
zijn om het te organiseren.

Dat iedereen iets kan geven.

Nu kun je zeggen: "Ik heb
niet zoveel te geven, sommi-
ge mensen hebben veel meer

te geven dan ik.'Maakt niet

uit, iedereen heeft iets te ge-

ven. Zodra je geeft, heb je
iets, ben je rijk.
Kijk, als je echt een voertuig
van de Dharma wil zijn,
moet er een leegte zijn. En
die leegte is er niet ?.ortaar
we zitten zo vol van ons-

zelf... We willen die verlich-
ting erbij hebben. Ja, maar
hoeveel mensen kunnen er
dan nog in die auto? Of in
die boot? Als we willen erva-
ren waarover het hier gaat,

moet er ruimte zijn. Het
beste is om iets te geven,

want als je i*s geeft, komt er

ruimte.
Dat is voor mlj een eenvou-

dige waarheid geworden:
Mensen die geven zijn ge-

lukkiger. Heel simpel. De
m€este van ons denken dat
je moet wachten tot je iets

hebt, voorje iets kunt geven.

"En ik voel me zo beroerd, er

is dus iets wat ik blijkbaar
niet heb. Ik weet wel niet

wat, maar ik moet dat eerst

hebben en dan kan ik iets

geven." Terwijl het precies

andersom is. Pas als je gaat

geven, merk je hoeveel je
hebt. En als je niet weet wat
je moet gwen?
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In Zen is daar een heel ge-

makkelijke oplossing voor.
Je geeft gewoon jezelfl Ie-
dereen heeft een zelf. Wie
heeft er geen zelfl Nu kunje
zeggen: "Mijn zelf lijkt ner-
gens naar." Maar het maakl
niet uit. Zelf ben je zelf niet
de beste orn daar over te

oordelen. De Dharma heeft

allerlei zelven nodig. Allerlei
verschillende mensen. Ten
tijde van de Boeddha spraken

ze over het draaien van het

Dharmawiel, dat woord komt
ook ergens in onze service
voor. Kan 66n persoon dat

doen? Wie zijn daar voor
nodig? Heb jij het gevoel dat
je moet wachten tot je Boed-

dha bent?

We hadden het er laatst over:
*lk heb liever dat het eten

gehaald wordt door iemand
die niet verlicht is, dan dat
het niet gehaald wordt door
iemand die verlicht is." Ie-

dereen heeft iets te geven en

als je 't niet weet, geef je

r(l

,*/t,

jezelf. Hoe meer je jezelf
geeft, hoe meer ruimte er is.

Hoe meer je dus het voertuig
van de Dharma bent, hoe

evidenter dat wordt. Maar ja,

de vraag is: Wie wil dat

doen? Wie wil echt iets ge-

ven? En jezelf geven, wat is

dat dan precies? Moet ik dan

vrouw en kind verlaten en

dan alles maar opgeven?

Hakuin heeft het er in The

Song of Zazen over: One
period of Zazen, een periode

van zazen... Als je dat echt

zou doen, heeft het een on-
voorstelbaar effect.

Daarom kan het mij niet

schelen, of we nu een week-

end zitten, of een week, een

maand een jaar of een heel

leven. Als ik zi! geef ik me-

zelf dan volledig weg? Of
probeer ik iets te bereiken,

belangrijk te zijn, mezelf
bezig te houden? ln zazen

kun je helemaal verdwijnen.
Stel je eens voor, als je een

beetje geeft, is er iets meer

ruimte in dat voertuig en kan

er wat in.
Wat zou er gebeuren als je
alles geeft? Als je alles weg-
geeft, kan alles er in! ls er

ruimte voor alles en iedereen.

Daarover sprak Maezumi
Roshi altijd: "Then my life is
the life of everyone and eve-

rything." Mijn leven is het

leven van iedereen en alles.

Wat ontbreekt er dan nog?

Wat is er dan nog te wensen?
ttg

Kanzeon Sangha Nederland
Secretariaat: Kraijenhofistraat I 5 I , l0l 8 RG Amsterdam; c 020-6276493

Wekelijkse zazenbijeenkomsten

Amsterdam Nico iiaeman 8:00-9:00 8:00'9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00

.020-6276493 20:00'22:00 20:00'22:00

Den Haag Kees van de Bunt 19:00-20:45 9:30-l l:15 9:30-
- c 070-3504601 2l:00-22;45 19:00-20:45 1l:15

21:00-22:45

Den Bosch Stefan Coppens 20,'30-22110 20:30'22:00

.073-6427009

Apeldoom Christiaan Kruijff 20:30'22:00
n 055 - 541 7251

Nijmegen FransKampshoff 19:30-21:30

e 024-3581507

Hoorn Dirk Beemster 20:00-22:00 20:00-22:00
20229-217855

Enschede Toon Fugers 20:00-22:30
z 0534323102

Rotterdam NellekeDoornebal 18:30-20:00

=0104753282 20:15-22:15
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Dafidlralk, ?/w dP,
berr?.e,1;ootw

komelijke verschillen tussen

mensen opgenomen konden

worden in een geme€n-

schappelij ke activiteit: zazen.

Daama was ik de grootste

weerstand voorbij en deed

simpelweg mee. Zitten, kin-
hiq service, soetra's (geen

idee wat ik gezongen heb)

daisan, weer zitterL etc.

Een reeks van nieuwe en

vertrouwde ervaringen volg-

den elkaar in snel tempo op.

De eerste dag vloog voorbij
met na afloop het gevoel dat

het met mijn knieschijve'n
nooit meer wat kon worden...

Zondagochtend tijdens de

eerste zitting, iets voorbij het

eerste kwart van de periode

begon Tenkei plotseling te

spreken. Hij zei dat veel van

de motieven om gezamenlijk

razerrt te doen ons bekend

zijn maar dat we de meeste

niet kennen.

Inefils was ik klaar wakker,

alert op wat zou gaan ko-
men. Ik dacht "hij haalt mijn

tijdbalk onderuit". Mijn ver-
trouwde idee over de 39 jaar
tot nu toe. Later tijdens de

dharmatoespraak kwam ha
onderwerp weer ter sprake.

De werking van de karmi-
sche wetten die deze bijeen-
komst niet tot een toevallige
maken.

Opnieuw trof het me, en

voor hst eerst voelde ik me

niet alleen ouder dan 39 jaar
maar ook opgenomen in
een soort van gerneen-

schappelijke geschiedenis.

Een geschiedenis die ik
niet kan duiden maar wel
werkzaam is in het heden.

Kort daarop tijdens kinhin
trof me het beeld van de

ingekaderde berkeboom. Ik
was er zo veel keren

voorbij gelopen en niets

was me opgevallen,..
Lopend naast het altaar
recht vooruitkijkend was

er het middendeel van de

berk, ingekaderd tussen

gordijnen, muur en plafond.

De berk was er onmisken-

baar in zijn geheel zonder als

zodanig zichtbaar te zijn...
De perfecte verbeelding van

mijn ervaring als was het

een schilderij. Een beeld dat

al die tijd al beschikbaar

was.

Anderhalve dag zitterl twee

dharmatoespraken, daisan,

een ruisarme omgeving en

het kon als zodanig herkend

worden.
Vrij vertaald naar Tenkei:

zen werkt, of je het wilt of
niet...8

Fnm Spa..{Ns

aterdag I I januari

was het dan zover.
Na dik vijf jaar zer,-

training bij Kees m'n @rste

mini-sesshin.
Waarom niet eerder? Rede-

nen zijn er genoeg of mis-
schien ook wel te weinio
wie weet.,.

De vrijdagavond voor
sesshin brak het klamme
zweet me al direct uit bij
het zien van zoveel forma-
liteit bij de inrichting van

de zendo. Ik dacht: "dat
belooft wat voor mor-
gen..."

Ik kan er ook absoluut niet
omheen: van teveel forma-
liteit wordt ik nog altijd
bloednerveus.

Gelukkig ontdekle ik za-

terdagochtend een hoop

bekende gezichten. Dat gaf
iets vertrouwds aan al het

nieuwe dat ging komen.

Direct na de briefing is er de

eerste nieuwe ervaring; niet
spreken tijdens sesshin. Ik
wist ervan, en het leek me

moeilijk, echter het tegendeel

was waar. Het was een ver-
ademing. Zo v*l ruis uitge-
filterd en alleen nog uitko-
men op dat wat noodzakelijk

is. Het kin dus toch met

minder...
Eenmaal in de zendo aange-

komen zaten er inmiddels
zo'n vijftig mensen bij- en

naast elkaar. Het trof me dat

in die grote wolk van ruim-
telijkheid al die onvermijde-
lijke, en vaak ook zo onover-
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