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Dirk dondert dwars door de
dependances
Ilelen houdt huis
Genpo Roshi
Toni Packer
Sogyal Rimpoche

de Lotusvijver
is een onalhankelijk k:wartaalblad en

een podium voor beoefenaars van
zenmeditatie.

De nadnrk ligt op de persoonlijke
ervaring en de integratie van zen in
het dagelijkse leven.
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Redactie

Job van Dansik Michel Olthetan,
Helen Pelder ea Sjoerd Wiarda

Adviseur

Zentijd voor Boeddhistische Unie
De Boeddhistische Unie Nederland heeft een aanvraag ingediend
voor zendtijd op radio en televisie. Het Commissariaat voor de Me.
di4 dat over de zendrnachtigingen beslist, heeft de aanvraag echter
afgewezen. Volgens het Commissariaat behoort ha boeddhisme in
Nederland Diet tot de rgligiqze hoofrlstromingen en kan de Unie op
die grond nia op zendtijd rekenen. Het wordt anders wanneer de
Unie zich zou kwalificeren als aspirant-omroep. Daarvoor zijn
60.000 leden nodig. De Boeddhistische Unie telt momerteel 33.000

leden.

Kees van de Bunt

Medewerkers dit nummer
Beemster, Wim Davidse, Henk
van der Geest, Paula Kolthofl Willem Schuiternaker, Frits Spaans,

A

Bron: NRC Handelsblad

Drk

Mermo Staarink

Redactie-adres
Copernicusstraat 18
2561XA Den Haag

.070-360

4305

Abonnementen

/

Abonnees betalen minimaal
16,per kalenderjaar door overmakir:g

van drt bedrag op girorekerLing
6863410 t.n.v. de lotusvijver in

Delft. Bij aanmelding gedurende het
jaar wordt p€r nog te verschi;nen
nummer / 4,- gerekend. Opzeggin-

Dialoog
Tijdens een bezoek aan het Europese parlement heeft de Dalai Lama
een oproep gedaan aan de Chinese regering om een open dialoog aan
te gaan ovff de toekomst van Tibet. Deze uitnodiging leverde echter
een scherpe afwijzing uit Beijing op. Shen Cuafang woordvoerder
van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, verklaarde onder
meer dat het booddhisme in Tibet moet worden vervangen door so'
cialisme en dat daarvoor de invloed van de Dalai Lama in Tibet moet
worden
&
Bron: Nierwsbrief Tibet Supporl Groep Nederland.

uitg$annen.

'Now I Know You'

Kopij

Dharma Communications Inc. heeft in het najaar van 1996 een vidm-productie uitgebracht over het leven van Taizan Maezumi Roshi,
de stichter van de White Plum Asangha, waarvan de Kanzeon Sang-

De sluitingsdatum voor kopij (bij

ha deel uitmaakt.

voorkeur op diskette aanleveran) is
I september 1997. De redactie behoudt zich het recht voor advenenties, ongewaagd ingezonden artikelen en mededelingen zonder opgave

Maeanmi Roshi ovaleed op 15 mei 1995

van redenen niet op te nemen.

wie Genpo Merzel Roshi en

gen voor

1 december.

(zie ook de Lotusvijver van

september

1995). De familieleden, vrienden en dharma-opvolgers van Maezumi Roshi, onder
Tetsugen

Glassman Roshi, komen in de video uitvoeDe artikelen gevm niet noodzake-

lijk het standpunt van de redactie weer-

rig aan het woord. Opvallend is dat de

vi

deo maar weinig beeldmateriaal van Mae-

zumi Roshi zelf bevat. Zijn leven wordt
vooral geschetst door de verhalen die over
hem worden verteld. Maar ook de uitspraken die de vertellers over zich zetf doen
laten vaak de sporen zien van het leven van

Maezumi Roshi.

Taizan Maezumi Roshi

De video, met de titel "Now I Know You" is verkijgbaar bij Dharma Communications Inc. Postbus 156, Mt. Trernper, NY 12457,

USA.
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Tegen de stroom in
De zomermaanden luiden traditioneel het begin in van de komkommertijd. Waarschijnlijk zo genoemd
omdat deze groente nogal waterig is. Dat dit niet voor de Lotusvijver geldt bewijst dit nummer met absoluut lezenswaardige stukken.
Maar da's typisch iets voor Nederlandse zenners, toch? Go with the flow, maar dan moet de flow wel
tegen de stroom in kunnen.
Terwijl de meeste Nederlanders in deze tijd de grenzen en het buitenleven verkennen, zoeken de zenners
daar aangekomen weer binnen hun verdieping op.

Om het onze admlnistrateur/pennlngtnecster retathf wat gemakkeltlker te maken
hebben we de ingangsdatum van het abonnement verabsoluteerd per kalendsF
laar. Voor meer inforrnatic, rac hct colofon.

Kanzeon Sangha Nederland
Secretariaat: Kraijenhoffstraat 151, 1018 RG Amsterdam;
Wekelijkse zazenbiieenkomsten
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gehoord van zenmeester To-

DEK HORAI

BEEMSTER

aar liggen de
grenzen

tussen

scherts en humor?
toch mogelijk dat
is
het
Hoe

daar waar de ene mens uitbarst in een uitzinnig schateren, de andere woede wordt?
Wat zegt George Bataille
daarover? Ik weet het nia,
ook a[ heb ik bijna alles, inclusief zijn laatste in de Nederlandse taal verschenen
'Het Onmogelijke', gelezen.
Gaat dat schitterende boek
trouwens wel over de grens
tussen lachen en huilen? Je ne

sais pas! Wel

wil ik de trou-

we lezers en

allertrouwste

lezeressen van deze Lotusvij-

ver van tevoren waarschuwen
dat ik weer flink beroering zal
proberen te brengen in het
kikkerbad voor bodhisattva's.
Zwemvesten aan! Ginds na-

dert een reddingsboot

met

tienduizend bodhisattva's die

ons komen bevrijden. Deze
keer doop ik mijn pen in het
gif voor een beschrijving van
het zengehalte van de diverse

afdelingen van de Kanzeon
Sangha in Nederland. De observaties zijn -alhoewel trefzeker en vlijmscherP- niet van

wetenschappelijke aard, maar

volstrekt subjectief dus wellicht onjuist (en natuurlijk
dualistisch)!

AMSTERDAM
Het Amsterdamse zengebeuren valt uiteen in twee hoofdgroepen. Aan de ene kant
staan de schriftgeleerden en
halve intellectuelen met tekstuitleg en nutteloos getheoretiseer. Zij hebben nog nooit

kusan die, nadat hij Grote
Verlichting ontving, al ziin
boeken en commentaren oP
het Diamant soetra na verbrandde. Aan de andere kant
vinden we de freaks; een gezelschap van gefrustreerde
(ex-) hippies en vage New
Age-types, die vroeger massaal de failliete Kosmos frequenteerden. Verstand en gevoel (Sense and SensibilitY)
in #n zendo bdeen! Kan dat
wel goed gaan? Wat beide
groepen gemeen hebben is de

tt D ii'k,

in de hoofdstad
verzeild raakf, is erger dan
die in de hel. Meedogenloos
wordt zo'n goedwi llende en
dammer die

onschuldige Rotterdammer
geestelijk tot aPpelmoes geprakt. Het geestelijk lijden, de
infernale twijfel van een dergelijk mens zijn niet te besclrijven. In hun zelfrerzonkenheid zien Amsterdammers
ziclvnlve als engelen en bod-

hisattva's in het rijk van de
goden.

DEN HAAG

typische Mokumse arrogantie
waarnee iedereen die van

Ook

buiten komt als een achterlijke boer wordt beschouwd. De
platte hovaardij van de Am-

mingen: Schilderswijk-zen en
Society-zen. Van het Schil-

sterdamse zenstudent heeft
onverschillighei4 slordighei4
verstrooidheid en ongeloof tot
gevolg. Het geloofsfeit dat we
Boeddha's zijn, wordt daar
op een eigen wijze en eigenwijze wijze opgevat. Zij hebben ontzettend veel moeite
met VORM; eigenlijk zouden
ze alle overgeleverde vormen
en rituelen willen afschaffen
en daarvoor in de Plaats de

Amsterdamse

quasi-vlotte

'

en-datteme-toffe-jongenshandelingen willen stellen. Kapsones, dat hebben ze

zijn'

daar. Het kwalijke gegeven
dat in Amsterdam het Hollandse hoofdfiliaal van de
internationale Kanzeon Sangha gevestigd is, blaast het ego
van deze luie lieden onnodig
op. Sterker nog: het btokkeert
voor hen de weg naar waar-

BoeddhaschaP. ln deze
situatie zou snel verandering
moeten worden gebracht. De

lijk

toestand voor een Rotter-

in de Hofstad

onderscheiden we twee hoofdstro-

derswijk-zen heb ik helaas
nog nooit een vertegenwoordiger mogen aantreffen. AIleen in de kranten lees je daar
af en toe iets over. De Society-zen is altijd ruim vertegenwoordigd op zentrainingen. Het zijn allemaal beschaafde mensen met grote
diplomatieke gaven (en een
goed gevulde Portemonnee).
De vrouwen uit het Haagse
zijn allemaal van een bekoorlijke schoonheid en een onweerstaanbare verlokking.
Menig zenstudent is tijdens
intensieve zentrainingen na
hevige aanvallen van verliefdheid tot dieP inzicht in de
ware natuur van de man ge'
komen; dat alles dankzij de
Haagse beauties! Dit alles is
voornamelijk te danken aan
de grote machocharme die er
van de voorganger aldaar
uitgaat. Maar in Den Haag
houdt men het keurig. Erotiek

wordt daar een

sPirituele
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kwestie en klaarkomen is
verlichting. lndien het in deze afdeling niet ontbrak aan
een goed gevoel voor humor
(wat tot uitdrukking koml in
de melige en slaplacherige
artikelen in deze krant) zouden

zij

de hoofdvestiging van

de Kanzeon Sangha in Nederland moeten zijn. De andere ambassades zitten daar
immers ook? Omdat begeerte

er zo'n basale functie heeft,
komt de Haagse toestand
over@n met het rijk van de
mensen.

DEN BOSCH
Zonder twijfel het domein
van de hongerige geesten.
Men is daar zo zuinig dat er
maar weinig mensen van de
afcleling daar kunnen zitten,
te weten de penningmeester,
zijn eega en andere kassiers.
Tijdens sesshin hebben we
allemaal de pijnlijke gevolgen
van de zuinigheid en bezuinigingswoede van de penningmeester aan den lijve kunnen
ervaren; altijd tekort aan eten
en brood van de allergoedkoopste en miserabelste kwa-

titeit. zelf is hij daarentegen
lang en lekker, zij het dat zijn
nek ietwat dunneties is uitgevallen. De afdeling floreert
daar niet echt, omdat er
slechts vijftien minuten per
maand kan worden gezeten.
(Tijdens carnaval helemaal
niet!) Langer zitten zou teveel
kosten. Omdat de broer van
de penningmeester van de

Sangha sinds januari 1996
zenleraar (Tenkei Sensei) is.
is er hoop dat de situatie binnenkort drastisch zal veranderen-

NIJMEGEN
Na

Amsterdam

de

meest

luidruchtige afdeling, die zich

vooral kenmerkt door een
onophoudelijke stroom van
schisma's en afscheidingsbewegingen. Het misverstand en
eigenwijsheid zijn daar vlees

geworden. Begrijpelijk dat in
een dergelijke omgeving
vooral
therapeutische

de

kanten van z-azen tot rijping
en rotting komen. Wat tevens

opvalt aan de Nijmeegse zen
is dat het zo rooms, zo verdomde hypocriet rooms is. Ze
zijn waarlijk gelovig, maar
het gemis aan een sterke man
(zeg maar een paus) doet zich

dagelijks gevoelen. Zij dolen
in het rijk van de jaloerse goden: argwaan en achterdocht.
Ondanks dat deze houding
een bepaalde intelligentie vereist, zijn ze er onwetenschap-

pelijk, misschien zelfs antiwetenschappelijk. Daar is de
aarde nog steeds plat en zijn
de Amerikanen nooit op de
maan geweest . Ze laten de
zaken makkelijk op hun beloop, waardoor er veel mis
gaat. Meestal drukken zij
zich uit in een onsamenhangend gestamel, dat de stille
sfeer en concentratie tijdens

dhisme bekeerd. Als er in het
Boeddhisme zendelingen zouden zijn, lag daar een onontgonnen gebied. Achter hun
kalme en rustige voorkomens

schuilt kwelling en immense

aarzeling.

Ook

daarom daar het

domheid,

rijk van de

dieren.

ROTTERDA]VI
Het ging goed met de afdeling Rotterdam; er werd hard
gewerkt, soms werd er hard
gestaakt. In de geest van de
voorzitter van de nationale
Sangha valt soms (het zijn
dan hoogtijdagen) nog iets
van die onverwoestbare Rotterdamse mentaliteit en spiritualiteit te bespeuren. Maar
sinds kort is daar alles in het
water gevallen: men heeft de
financiOle administratie in
handen gegeven van de corrupte Amsterdamse afdeling.
Dan vraag je om moeilijkheden (zie: Stopera, het monument op de Dam, snoepreisjes
naar de USA en het schandaal van de nachtelijke braspartijen in een parallelstraat

van de Czaar Peterstraat.)
Dat zij zich zo weerloos hebben durven uitleveren aan
Amsterdam getuigl van moed

sesshin meestal ergerlijk ver-

en zwakte. Hier geen rijk,

stoord.

maar arm.

ENSCHEDE

LEIDEN

De stugge mannen uit

het

Nooit meer iets van gehoord.

oosten zijn weliswaar noeste,

maar daarbij ook zeer onge-

HOORN

lovige en twijfelende zitters.
Die ene stap van een honderd
meter hoge paal hebben ze
daar nog niet durven doen.
Alhoewel de ijverige en sympathieke lieden uit het Twent-

De afdeling Hoorn . is klein
(alhoewel altijd nog groter

se frequent sesshin bezoeken,

heeft nog niemand van hen
zich ooit tot het ware Boed-

dan Den Bosch), maar altijd
en overal sterk aanwezig. Dat
is immers Zen (be present).
Hoorn zet zich sterk. af tegen
Amsterdam, vooral ook om-

dat sinds de jaren zeventig

tienduizenden Mokumers naar
de groeikern en overloopge-

invloed weet aan de mens. Het
gebruik van alcoholi sche versnaperingen is sinds de komst
van het hovaardige volk uit Am-

meente Hoom zijn gedeporteerd. De kwahjke gevolgen
ervan op de oorspronkelijke
cultuur hebben van deze al-

sterdam darrcok schrikbarend

waohoop- een reden geweest met
?azei te beginnen. Men bevindt
zich daar midden in het hellerijk
met alleen maar agressie en oorlog. Zelfs een pen wordt daar als

omhoog gegaan. Vele Horinezen

dodelijk wapen gehanteerd.

zijn door de drank verwoest.
Voor anderen is het -in hun

lochtonen een bijzonder impo-

pulair volkje gemaakt. Hun

Dag<tuu#rl^t
FXTTS SPAANS

an het einde van de zomer

in

1996 was de beroemde Tibetaanse meester Sogyal Rinpoche

in Amsterdam voor een tweetal leangen.
Edn ervan heb ik meegemaakt en ik trof er 66n van de meest inspirerende sprekers die ik
ooit heb meegemaakt.
Het is wonderlijk te erv-aren hoe Sogyal Rinpoche in een verbluffende combinatie van humor en wat
wij "serieuze zaken" plegen te noemen zijn gehoor weet te interesseren.
Spreken over leven en dood op een manier die aanvaardbaar is voor de vesterse geest is een ware
toer. Het lukte hem. En niet mmaar een half uur gelardeerd met grappen, hij werkte een urenlrng
programma af.

Na afloop kocht ik een boek (moeilijk af te leren). Het heet *Dagend inzicht" en het ziln inspiraties
voor elke dag. Een fantastisch boek waaruit hieronder mijn meest favoriete passage.

Sogyal Rinpoche:

"Is ons leven meer dan een dans van vluchtige vormen?
Verandert alles niet voortdurend? Lijh alles wot wA in het yerleden gedadn
hebben nu niet een droom? De vrienden wadr we ru.ee opgroeiden, de geliefde plekjes utt onze jeugd, de visies en meningen die we er eens zo hartstochteltjk op na hielden; we hebben ze allemdal ochter ons gelaten. Nu op dit
moment lijh het lezen van dit boek een levendige werkelijkheid, maar zelfs
deze pagina is binnenkort slechts herinnering"

€€n, twee...
het volt n,et ottU d rnee
rndorsorns toch ook weer wel
don korn ilr oltot twee
oS ik rne oderns tet
heetsorns hootilr de drie
tnoor vook gebetrrt dot nie
Wil le rn 5 c h uil ern c, ke

r
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ZLerwp'nduw*erw
WTM DAVDSE

Tn

de afselooen Pinkster-

I *ok- ru, ti-zo mei. heb
I ik .iolg*nomen aan e€n

retraite met Toni Packer in de

Tiltenberg. Toni is een Amerikaanse dame van een jaar of
70 die de meer strenge, formele zen heeft verlaten. Hoe-

wel de

vanuit de praktijk in de zendo
van Kees is dit dus alsof een
streng orthodox gereformeer-

hatf tien, doch 'everything is
optional, except washing the

de gaat luisteren naar

De volgende morgen

de

preek van een vrijzinnig her-

vormde dominee, voor wie
begrijpt wat ik bedoel. Kees
heeft echter gezegd dat een
waarheid pas een diepe waar-

heid is als het tegenoverge-

de

echter

steeds

de traditionele zenvormen en -rituelen

Ze liet

dat

alles vallen na een
intensief en pijnlijk

een plek toevallig net achter
mij, op de eerste rij voor de
muur, met haar gezicht er

zelfonderzoek.
inhoudelijke

Het

van de zenpraktijk

vanaf.

draagt ze echter nog

Elke morgen om half elf
hield zij haar 'talk'. Dan

ten volle uit. Dat

blijkt

bijvoorbeeld

uit het benadrukken
van het 'zien zonder

weten' (de titel van

6dn van haar boeken). Dit komt erop
neer te zien zonder te oordelen, 'see what is'. en als je
toch oordeelt zie dan ook dat
oordeel zonder dat weer te
beoordelen; ook dat is zoals
het is. Dat 'zonder weten' is
dus eigenlijk kijken met het
oog van de beginner. alsof je
het voor het eerst ziet.

Ik heb zelf regelmatig

moeite
met de zenvormen en -rituelen

en dat motiveerde mij de retraite mee te maken. Gezien

in de zenhouding

zittingen werd er gelopen
maar dat deed niet erg aan
kinhin denken. Er werd zo
ongev@r gelopen zoals het
lichaam wilde dat er werd
gelopen. Toni liep dan ontspannen met de handen oP
de rug of gewoon met de
handen in de zak Ze zat
niet in het midden maar oP

meer bezwaren van

zien.

sommigen op een gewone
stoel. De meesten wel min of
rnaar zo nu en dan strekte er
iemand een been wanneer de
pijn teveel werd. Tussen de

leiding
van zijn zencentrum
in Rochester, USA,
over te nemen, ging

ze

bleek
het in de meditatiehal (de kape[) een 'ongeregeld zootje' te
zijn. De ongeveer 40 mensen
zaten op kussens, bankjes en

meer

bekende

zenmeester Kapleau
Roshi haar had ge-

vraagd

dishes, the table service etc.'

Toni Packer

stelde ook waar is. Tont
Packer vier dagen 'volgen' is
dan ook een goede gelegen-

heid om de

Kanzeon-zen
waarheid te testen.

Tijdens Toni's openingstoe-

spraakje

op

vrijdagavond

werd het me al duidelijk dat
ik, helemaal naar mijn zin.
alle vrijheid zou hebben. We
zouden weliswaar vroeg oPstaan, om vijf uur, veei zitten,
de hele dag door tot 's avonds

bofte ik omdat de mensen in
onze rij zich mochten omdraaien zodat ik dan onge-

veer aan haar voeten zat.
Voordat ze begint is ze een
poosje stil, kijkt iedereen even
aan en dan sluit ze haar ogen
en begint te praten. Het is dan

alsof de woorden haar worden aangereikt vanuit de stilte, ze is dan ook hele.maal wat
ze zegl. Heel indrukwekkend.
De onderwerpen van haar

'talks' ontleende ze aan

de

individuele en groeP sgesPrekken. De eerste dag ging het
bijvoorbeeld over de vraag: is
een duidelijke structuur van

de Lotusvijver

de meditatie nodig? en waar-

Gedurende de retraite werd er

om mediteer ik? misschien
kan ik beter een frjne pink-

niet gesproken in de Tiltenberg. Ik vond de stilte weldadig. Ik heb nooit geweten dat
corvee, tafeldekken, samen
met anderen in stilte, zo'n
frjne meditatie kan zijn. Dit

stervakantie nemen.
Toni illustreerde haar verhaal

met ervaringen uit het zencentrum van Kapleau. Wanneer iemand in persoonlijke
problemen komt, zijn juist die
persoonlijke problemen je
'practice', zei Toni. Het gaat
er dan om die te zien zoals ze
zijt, zn gade te slaan zoals
een nieuwsgierig kind dingen
voor het eerst ziet. Wat is er
nu aan de hand? Het bekijken
in stilte zonder de 'files of the

brains'

te

raadplegen. Dat

kan ook een reden geven om
mediteren. Zitten met je
problemen, je plezier en wat

Uitvoerig sprak Toni ook
over het ego. We zijn toch
een apart iemand met een
naam, een eigen karakter,
relaties? Als we goed kijken
zien we dat we zijn beihvloed
door ouders, mensen om ons
heen enz. We hebben onze

be-

stilte als het geluid van

ge-

automatiseerd. Eten in stilte
doet je ook goed voelen wat
de ander nodig heeft, al is het
maar de jampot.
Ik heb, vooral in het begin,
verstek laten gaan bij menige
zitbeurt in de kapel. Om in
het prachtige bos te wandelen
of zomaar lekker in de zon te

eens een afkeer van de
'zenzit' op mijn kussen en
ging dan soms op m'n kamertje zitten om na te gaan

niet hoeft te identificeren.

gevaar

loopt, niemand wordt

wel altijd moet worden

er zoal is 'without separation'. Er kan dan een
awareness' ontstaan waarbij

je dat er niemand

dreigd door de spanning dat
de pijn in m'n knie deel uitmaakt van dezelfde ruimte en

zitten. Dat kan ook best een
meditatie zijn. Ik had wel

'

zonder weten, de belangeloze
waarnemer zijn en dan ontdek

plaatst me als €conoom voor
de vraag of eenvoudig werk

te

je ervaart dat er meer is, dat
al die zaken als het ware
plaatjes zijn waarmee je je

dit volledig uit handen geslagen. Zo moest ik wel zien

hoe mi.!n lichaam nou wilde

zitten. De grote vrijheid benutte ik ook door tijdens een
'sitting' in de kapel te onderzoeken wat voor verschil het
maakt als je met je handen de
mudra vormt in vergelijking
met de handen op de knieen.
Verbazingwekkend zoals de
ene zitting verschilt van de

andere.

Ik

de

motorrijder buiten.

Naarmate de tijd vorderde
nam m'n motivatie om te zitten in de kapel toe. Ik ontdekte dat het zitten op m'n
kussen met de handen in de

mudra een soort 'pressure
cooker' effect heeft. Het is
allemaal wat heviger, net of
je jezelf onder de microscoop
beziet. De laatste 'sitting' zat
ik als een maratlon loper die
nog ev€n alles geeft om de
finish goed te halen.
Na deze laatste zitting mocht
er weer worden gepraat in de
Tiltenberg. Het is dan toch
flrjn om te eryaren dat mensen

die vier dagen schijnbaar al-

leen naar zichzelf zitten te
kijken heel dicht bij elkaar
zijn gekomen en plotseling als
vrienden en vriendinnen met
elkaar aan de praat raken,

ontdekte ook

eigen gedragspatronen opge-

(weer) dat

je de verworven-

De volgende dag zat dit afge-

bouwd maar waarom is dat
zo? 'Investigate, examen it',
als een kind dat ergens door
gefrappeerd wordt. Onze situatie lijkt op Plato's voorbeeld van de mensen in een
grot die hun schimmen op de
wand aanzien voor de enige
realiteit en die er geen benul
van hebben dat ze via een
opening in verbinding staan
met een oneindig veel grotere
realiteit.

heden van de ene periode niet
kunt meenemen naar de vol-

dwaalde schaap weer in de
zendo bij de kleine kudde van
Kees en kreeg daar bevestiging van de 'pressure cooker'
ervaring. Om goed te zien
zonder te weten kun je maar
het beste veel op je kussen
gaan zitten, met je handen
gevouwen in de mudra. Wat
mij betreft sluiten de non-zen
van Toni Packer en de kanze-

Er

drongen zich natuurlijk ook dingen in me op
die in het gewone leven op de
gende.

achtergrond bijven, of die ik
effectief in de kelder van m'n
geest kan houden. 'Let it be,
Iet it free' kwam er dan en dat
leek me dan een goed begin

voor de volgende
Maar dan speelden

zitting.

er

weer
heel andere zaken en werd me

on-zen elkaar niet

uit.

A
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Dhaa'a,vnwJa,
guur, om zich heen kijkend en

duidelijk maakt. Vaak heb ik

MENNO STAARI.]K

lachend, met zijn enorme zege-

het gevoel dat de richtlijnen te

k toop de trappen van

nende en meedogende energie.
Hij heeft het vermogen om in

strikt voor mrj zijn om er iets
mee te kunnen doen, dat deze

je

vreernde exotische leer nauwe-

het

klooster op. Beneden ons
zijn de ruimtes gevuld met
de fel gekleurde pijen van
de monniken. Rechts van ons
zie ik de hal gevuld met wes-

tasten.

terlingen, links is het dakterras.
Hier is nog plaats irodat men-

mij bekarde structuur van deze
wereld. Een toestand waarvan
gezegd wordt dat het potentieel

sen hier met hun radioode en
een koptelefoon de vertaling
van de speech kunnen horen
van de Dalai Lama, de man die

een oogwenk

wezen

af

te

hjks op Westerse leken

Wat voel ik bij deze man? Iets
zeldzaans, iets van achter de

ook in om zit.
Dit ziln de tien dagen waarin de

Dalai Lama zijn "La Rim

t+

toepassing is.

Hij

van

heeft het over

de acht koude hellen, de acht
warme hellen en de "hungry

ghosts". "Sommigen kunnen
niet eten door externe ornstandigheden, sommigen omdat het
lichaam intern niet kan verteren, sommigen omdat hun

in vuur

verandert en
anderen kunnen alleen uitwerp-

voedsel

volk en een groot aantal wes-

achings" geeft. Geen toespraak
voor een specifiek westers pu-

terlingen.

bliek maar traditioneet Tibe-

selen verteren."

taans Boeddhisrne.

Het is de vierde dag van de
teachings maar de daaropvolgende dag kom ik niet meer

zo populair is bij zijn

eigen

In snel ternpo gaat hij door

de

En geen wonder; als hij even
later voorbij komt lopen voel ik

verschillende

me weer sterk geraakt door zijn

Soms maakt

aanwezigheid. De gebogat fi-

soms denk ik dat zijn uitteg iets

onderwerpen.

hij

een gapje,

terug.

A
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ali

probeert haar boterthee weg te werken.

Ze giet het beetje bij
beetje in het gras zodat
een steeds groter oppervlak nat

wordt. Maar na een

poosje

blijkt haar moeite tevergeefs, de

non komt weer langs en
schenkt ons weer bij.

We zijn net bij Therdrum monastery aangekomen, zo'n 60

km van Lhasa. Toch

hebben

we er 21/z dag over gedaan, de
eerste 30 km met de bus, daarna liftend. Gedeeltelijk met een
paard en wagen en gedeeltelijk
met een tractor. Over wegen zo
hobbelig dat je ha gevoel hebt
dat je

wllingen er uit trillen.
We passeerden Ganden, hoog
op de helling over ons uitkijkend. Eens woonden er duizenden monniken, maar tijdens de

culturele revolutie is het met
dynamiet met de grond getijk
gemaakl, net zoals bijna alle
kloosters

in Tibet. Nu is

het

weer herbouwd met behulp van

Chinees geld. Nog geen half
jaar geleden zijn er strubbelingen geweest. De Politie kwam
afbeeldingen van de Dalai Lama weghalen, de monniken
verzetten zich, een Politieman

kwam onr. De meeste monni-

ken werden verwijderd

en

moesten hu pijen afleggen.

De spanningen in Tibet zijn
niet direct met het oog zicht
baar. De mensen die we in de
dorpjes tegenkomen zijn erg
vriendelijk. Het landschap is
weids. Het is een woestiinach-

tige hoogvlakte waar het droog

is en maar weinig groeit. Er
lopen wat yaks rond en de
mensen hebben kleine akkajes.

Als we in Therdrum aankomen
baden we in de warmwaterbronnen, terwijl de Tibetanen

l0

ons aanstaren en de sneeuw oP
ons neervalt. Een klein slangetje zwemt door het water. Later
drinken we dus thee. "Je zou

het toch echt moeten leren
drinken", zeg ih maar Tali
houdt niet van botefthee. S
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Ro*hi/goe*wsrt
speciaal belegde bijeenkomst.

PeuraKom:orr
is gemakke( (Tt fetr::r-^--.^^-^.
r
r lrrnlrl vuur u€fl
I l"rr om zich te

met

een

dharma en sangha vormen

vraag over spiertraining en de
uitspraak van Roshi was, dat
hij dat zo graag doet omdatje

gezamenlijk het leven van de

Het gesprek begon met

een

jezelf in een dergelijke trai-

"ordinary guy" dan met ie-

ning tenminste een doel kunt

mand die een monnikspij
draagt." Aldus motiveerde
Genpo Roshi zijn keuze om

overeenkomst

identificeren

leraar centraal. De Boeddha,

stellen. Een

monnik.

De lekenweg is een weg
waarin het gewone dagelijks
leven centraal staat in de
vorm van werk en/of gezins-

de afgelopen sesshin te zitten
in een joggingbroek.
Begin mei gaf Roshi zijn eerste weekend over lekenbeoefening: een zaterdag over
"zen in het dagelijks leven" in
Amsterdam en een zondag
over "zen en gezin" in Den

Haag.

Als

zen werkelijk wortels wil
krijgen in het westen dan zal
de beoefening zich (volgens
Roshi nameliik) meer moeten
gaan richten op de leken.
Zowel in de leken- als in de
monnikenweg gaat het er immers om dat de kloof tussen
de teaching en het dagelijks
leven zo klein mogelijk wordt.
Het dichten van die kloof
wordt alleen door beide wegen op verschillende manieren benaderd. Op dit moment
zijn slechts drie procent van
Roshi's studenten monniken.
De dag in Amsterdam begon
met een ronde waarin iedereen zich aan Roshi voorstelde
met zijn naam, beroep en de
duur van zijn beoefening. Dat

cre6erde

een

ontspannen

sfeer.

Vervolgens deed Maurice
Knegtel een publiek interview
met Roshi waarin onderwerpen aan de orde kwamen die

tevoren waren aangedragen
door studenten op een daartoe

Genpo Roshi

met zen is volgens hem dat je
het met je volledige aandacht
en inzet moet doen.
Gaande de dag ontvouwde
Roshi een officieel Kanzeon-

leven. Zazen is wel belangrijk, maar is niet de belang-

lekenpad waarin bepaalde

rijkste tij ds besteding.
Er zijn overigens monniken
waarop dit onderscheid niet
precies van toepassipg is, zei

fasen gemarkeerd zijn, parallel aan het monnikschap.

Roshi, bijvoorbeeld omdat ze
ervoor gekozen hebben om in

Voor alle duidelijkheid beschrijfik het onderscheid tussen beide wegen zoals ik het

Europa te blijven wonen en

begrepen heb.

Op het pad van de monnik
staat overgave aan de zent1

werken.
Beide wegen kunnen volgens
de nieuwe omschrijving leiden tot zenleraarschap. Al is

de

realisatie dezelfde,

de

functie van een leken-priester
is een andere dan die van de
monniken-priester. De eerste

kan bijvoorbeeld geen jukai
geven en de tweede wel. Dat

komt doordat de

leken-

priester geen deel uitmaakt
van de lineage.
Roshi benadrukte dat het ene
pad niet beter is dan het andere, maar ik moet zeggen dat

dat voor mij niet

helemaal

overtuigend overkwam.

De gezinsdag in Den Haag
werd gekenmerkt door een
gezelligg open sfeer.

Terwijl de kinderen onbetwist
de leukste dag van ons allemaal beleefden zaten de volwassenen met Roshi ervaringen uit te wisselen over zen
en het gezin. De bijeenkomst
riep bij mij meer vragen op
dan er werden beantwoord.
Het werd me steeds duidelijker dat we helemaal aan het
begin staan van een nieuwe
ontwikkeling.

beoefening

weg

Het grote dilernma waar Roshi zich volgens mij voor geplaatst ziet is hoe hij de z*ntraditie zuiver kan doorgeven.
Dat wil zqggen met behoud

vorm te kijgen.

van zijn ess€ntie maar in een
vorm die past in onze westerse cultuur. Voor een dergelijk
dilemma hebben ook eerdere

de zenbelangen boven de belangen van zijn gezin gesteld.
Ik denk dat de lekenstudenten
een grote rol zullen en moeten
gaan spelen in de veranderingen die de komende tijd gaan
plaats
&

zenleraren g€staan, want zen
heeft zich altijd aangepast
aan de culfuur waarin het

verspreid werd.

vinden.

Een 'ordinary guy' is Roshi
voorlopig niet, en dat wordt
hij misschien wel nooit. Belangrijker is dat we een weekend met hem van gedachten
hebben gewisseld over leken-

t
Li

"4I

Hoe zou een sesshin er uit

t

.

!'

Wat zijn de mogelijkheden
voor mensen die gewoon
moeten werken tijdens een
sesshin?

o Wat geven we aan onze
kinderen door en hoe doen
we dat?

Voorlopig blijven deze vragen
koans.
de

kinderen te zien mediteren. Er
waren er ongeveer tien, tus-

sen de vier en twaalf jaar
oud. lk kon mijn ogen er niet
vanaf houden. Het zag er zo
eenvoudig en natuurlijk uit.
De meditatie-instructies van
Roshi werden door Jacque-

line

Wellenstein

op

,'l

l\ .

deelnemen?

Het was ontroerend om

I

.L

,.{

zien als er kinderen aan

onna-

t2

leken-

binnen zijn leer begint

Het is mij opgevallen hoe
weinig ervaring Roshi heeft
met lekenbeoefening. Zelf is
hij immers vrijwel vanaf het
begin van zijn zencarridre
monnik geweest en heeft hij

Vele praktische wagen bleven
liggen zoals:

.

en dat de

volgbare wijze vertaald voor
de kinderen.

I
11
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king met Ekai Sensei, de leider van dit klooster. Hij mag

tussen ieder slag. Je begint en

derde artikel over

tijdens de ango, die twee

buigingen, en ook tussen ie-

mijn verblijf in een
Japans zenklooster
schrijf ik op een mooie zomerdag in de tuin van de Til-

maanden zal duren, niet weg

je een volledi
ge buiging. Vooral 's morgens woeg bij het eerste
schemerlicht vind ik het een
bi.lzondere ervaring dit te
doen. Alles is nog heel stil.
Iedereen is in de zendo. De
eerste vogels laten schuchter
van zich horen. Op mijn
houten sandalen loop ik dan
naar de klokkestoel die een
klein stukje van de zendo af
staat, maak m'n buigingen en
begin. De klok geeft een
krachtig doordringend, diepe
warm geluid, dat door

HENK VAN DER GEEST

it

tenberg in Vogelenzang waar
ik voor 5 weken mijn woon
heb. Gisteren is hier de jaarlijkse voorjaarssesshin van de
Kanzeon Sangha met Genpo

Roshi beEindigd. De Tiltenberg, bij velen bekend en geliefd als een zeer geschikte
plek voor een goede intensieve zentraining, is al jarenlang
een van de belangrijkste zen-

van het klooster. En om het
niet al te hoog in zijn bol te
kijgen, is zijn speciale taak
tijdens de samu 's morgens
twee maanden lang iedere dag
de toiletten schoonmaken.

De avond voor het ofliciEle
begin van de ango zijn de
posities (de functies tijdens de

ango) bekend gemaakt. Ik

kijg

de functie van sho-sha
(sho = bel en sha = zuivering). Dat houdt iru dat ik op
de grote zware klok moet

centra van Nederland. Op dit

i.v.m. de dagindeling.
Zo weet iedereen wat

manier

wij

hier

met zen bezig zijn.
Maar dat bewaar

ik maar voor

een

volgend en laatste

artikel. Liever wil
ik nu nog eerst een
en ander vertellen
over de eigenlijk ango.
Deze begint met een speciale
ceremonie, waarvoor Narasaki-Tsugen Roshi, de abt van
dit klooster, en nog een andere Roshi zijn overgekomen.
Daarbij neemt een Amerikaanse monnik zijn taak van
shuso (hoofrlmonnik) op zich.
Hij geldt dan als de hoofdverantwoordlijke voor de gang
van zaken tijdens de ango.
Maar dit altijd in samenwer-

omgeving

klinkt. Later zal ik ook
andere bellen of trommels moeten slaan, er
zijn er vele. Zij hebben
allernaal een functie

leiding groot om
enige vergelijkingen te maken tussen zen in Japan
waarop

volledige

dere slag maak

de hele

moment is de ver-

en de

eindigt met drie

slaan, die

bij de inpng

van

het tempelterein staat. Dat
gebeurt drie maal op een dag;

even voor zonsopgang, 's
middags voor twaalf uur, en
's avonds bij zonsondergang.
De klok staat op een verhoging onder een klein afdak, en
wordt aangeslagen met e€n
stuk stam van een palmboom,
dat aan dikke touwen is op-

vlak voor de klok.
Er worden 18 slagen gegeven
gehangen

met steeds exact 30 seconden
13

er op een bepaald moment te gebeuren staat,
zodat veel spreken niet
nodig is .
Het programma van de
ango verschilt niet zoveel van het normale
dag-programma. We "zitten"
gemiddeld zo'n 5 d 6 uur per
dag, afhankelijk van de hoeveelheid werk die er gedaan
moeten worden. Om de vijf
dagen is er een dag met extra

werk van onderhoud en
schoonmaak van de gebouwen en de terreinen. Op een
andere dag en ook steeds om
de vijf dagen is er wat meer
tijd voor persoonlijke zaken.
Dan worden bijvoorbeeld de

hoofden weer eens kaal geschoren. De Japanners zijn
allemaal kaal. Het wordt aan
de buitenlanders zelf overgo
laten, of ze dat ook willen of
niet. Na een poosje doe ik het

het bedelen door zenmonntken een volkomen ingeburgerde gewoonte. Voor het
klooster Shogo-ji is het de
belangrijkste bron van in-

ook maar. Het lijkt me wel
makkelijk en behalve twee

In kleine groepjes van vdf

Europese vrouwen is iedereen

straten van een naburig dorp
of een stad verderop. Daarbij
zingen we steeds luid een lang
aanhoudende ho-klanh zodat

kaal, dus waarom niet.
Eenmaal in de maard zijn er

twee zgn.

Bendo-e-dagen,
bedoeld om de teugels van de
training weer even wat strak-

ker aan te trekken. Behalve

de

dagelijkse

samu
ochtend

(schoonmaak) in de
wordt er die dagen verder niet
gewerkt. Er wordt een d twee
uur meer gemediteerd. En er
is ook meer plaats ingeruimd
voor onderricht of studie. Dit
vindt altijd plaats in de Boeddhahal en op formele wijze.
Dat houdt in, dat ook tijdens

de zogenaamde studietijd iedereen in robe daarbij aanwezig is, Je kunt zelf bepalen
wat het onderwerp van jouw
studie daarbij is. Tijdens de
ango eindigt iedere dag, na de
laatste zitperiode met het reciteren van de Fukan-zazen-gi
van Dogen, een korte verhan-

deling over het zitten in meditatie. Het is niet zo'n lange
tekst, maar het reciteren gaat
uiterst langzaam, zodat we er
wel een half uur mee bezig

zijn. lk vind het een vermoeiende klus zo aan het eind van
de lange dag en het kost me
vaak moeite erbij te blijven en
niet wat weg te dommelen.
Een belangrijk onderdeel van
de training waar wij hier in
het westen helemaal niet mee

bekend zijn, is het bedelen
(takuhatsu). Een oefening in

nederigheid, onzelfzuchtigheid wordt het wel genoemd.

ln de Japanse samenleving

is

komsten.

i

zes mensen lopen we door de

onze komst niet onoPgemerkt
blijft. We zien er ook nogal
opvallend uit. Onze zwarte
pijen hebben we met een ex-

tra ceintuur opgetrokken tot
aan de knieen. Aan handen en

onderbenen dragen

we witte

katoenen bindsels. Op ons
hoof<l hebben we een grote
strooien hoed. We lopen oP
eenvoudige strosandalen die
van zoon slechte kwaliteit

zijn, dat je altijd een reserve
paar om je middel draagt. In
de linkerhand houden we een
houten bedelnap en in de
rechter een kleine bel En dan
heb je om je nek nog een kleine zwarte tas, waarin

tijd tot tijd je

je

van
bedelnap kunt

ledigen.

Tijdens het bedelen blijf je
steeds voor de deur van e€n
woning staan. Je buigt, luidt
even je belletje en begint dan
drie maal de Enmei Jukku
Kannon Gyo te reciteren, bij
de mensen van de Kanzeon
Sangha wel bekend. In de
tussentijd komen de mensen
naar de deur (soms ook niet)
en geven je wat in je bede!nap. Dat is meestal geld soms
ook rijst of ander voedsel. Je
buigt dan en zegl een korte
danktekst, maakt weer een
buiging en gaat dan weer
verder. De mensen blijven
staan tot je je dank+ekst gezegd hebt, en buigen ook te-

t4

rug naar jou, soms heel devoot met de handen in gassho.

Dat doet wel iets hoor, zo'n
ontmoeting. Jij toont je respect voor die mensen; zij
houden je in zekere zin in
leven, maken door hun gaven
jouw prahijk mogelijk. En zij
tonen hun respect voor jou,
Mooi hoor!
We zijn altijd een hele dag
onderweg. Voor de lunch
worden we steeds uitgenodigd
door een priester bij zijn tempel of bij een Japanse familie

thuis. Die vinden het kennelijk een eer orn ons als gast te
hebben. We worden uiterst
vriendelijk ontvangen en de
maaltijden verlopen in een
zeer ontspannen sf@r, waarbij ook vaak bier en sake gedronken wordt. We laten het
ons natuurlijk allemaal goed
smaken. De Japanse keuken
is zeer gevarieerd en van een
voortreffel ij ke kwaliteit.
De vermoeiende dag, we 1open vaak vele kilometers,

eindigt altijd met het bezoek
aan een van die heerlijke Ja-

panse badhuizen, waar het
land zo rijk aan is. Die kijgen hun badwater, dat van
vulkanische oorsProng is,
verwarmd en wel zo uit de
aarde. Alles bij elkaar is zo'n
dag bedelen ook echt wel een
uide. Het zijn de enige dagen
(tweemaal in de maand)
waarop we eens van het
klooster weg komen. Terug
bij ha ktooster reciteren we
met degenen die thuis gebleven zijn voor de ingang eelst
nog de Hart-soetra, zoals we
ook deden voor we vertrokken, alvorens we kunnen genieten van een verfrissend
voetbad en een goede maaltijd
die de anderen ons bereid

hebben.

A
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beginners mee met
Niet meer dan
Hmm, er zijn
personen.
tien

groepsdaisan.

Zondag

T'f Tekker om 7:30
\A/ Douchen. laatste
Y Y spuiietjes inpakken, ietwat gehaast het zondags ei en jus d'orange ontbijtje eten. Eindeloos veel
knuffels nog te geven en dan
eindelijk in de auto. Marian
rijdt gezellig mee, lekker kletsen en voordat we er erg in
hebben rijden we het erf van
de Tiltenberg op. Daar staan

enkele

sesshin-gangers,

helaas wel voor een gesloten
deur en wij er bij. Bah, irrita-

tie voel ilq al dat haasten
voor niets, we beginnan pas
vanmiddag en in de brief
stond dat we tussen 10:00 en

:00 uur welkom

waren.
Grom. Willem, de tenzo die
inmiddels ook is aangekomen,
1

I

btijft z'n stoicijnse zelf

en

gaat keukenspullen uitladen.
's Middags heeft hij al weer
een heerlijke lunch voor ons
klaar. Daarna met enkele
sangha-zussen qen wandeling
:d'ag
komen we
gemaakt. De

wel door. Om 16:00 wordt er
voor het eerst gezeten. Hd hd,

nu is het begonnen. Na het
avondeten de kindertjes bellen. Wat zijn ze toch om oP te
eten met die lieve stemmetjes
van ze (en zonder alle extra's

waar ik als moeder nu

een

Roshi

blijkbaar niet veel beginners,
ik ren mee. Ik zit tenslotte
nog maar een jaar of vijf.
Sommige dingen kan je wel
honderd keer horen. In de
groep vallen al de eerste tranen. Na afloop nog een koPje

avondthee en dan naar m'n

kamertje in de d6pendance.
De eenzaamheid rommelt een
beetje, de eerste dagen mis ik
m'n familie. Gauw gaan slapen.

maandag
Slecht gelapen, het leek wel
of de nachtegalen in m'n ka-

Zitten, zitten, zitten, waarom
doe ik dit eigenlijk? En gisteren was ik boos omdat u'e
niet gelijk gingen' zitten. Met
samu met nog twee andere
moeders lekker rolbevesti-

gend de wc's en

er

dinsdag
Kr.eeg weer een dikke keel bij

the Verse of Atonement. Zitten gaat lekker en hoi hoi ook

een dharmatalk gehad. We
zijn op zoek naar iets dat we
al hebben en het zoeken levert
alleen maar karma op en toch
mogen we niet naar huis.
Na de samu hadden we een

leuke 'exercise' met

een

moeilijke naam, geleid door
Kim uit Engeland. Heel veel
gevoel van openen daar op
het grasveld, vooral door m'n
uitgestrekte armen naar de
hemel. Heerlijk!

's

Middags de

film

over

Maezumi Roshi gezien, die de
misleidende titel he€ft, "Now

mer aan het zingen waren.

douches

I

Know

You" Ik heb zelf

niet het gevoel dat ik de Per-

soon Roshi beter heb leren
kennen door deze film.
We hebben vaak kinhin outside, een ware racepartij door
het bos. Enfin, het bloed gaat

schoonmaken. Waren er geen
mannen die zich daar in wil-

er lekker van stromen.

den bekwamen? Die zie ik
beneden in de gang met Pa-

woensdag

pieren en pen rondlopen. Nee,
ik voel me weer helemaal niet
6en met de sangha. Ook geen
dharmatalk gehad; de brandstof voor m'n motivatie.
'10 o'clock, lights out'. En
ik, die doorgaans in katzwijm
lig als ik vogelgezang hoor,
heb nu zin om die verdraaide

meer 's nachts. M'n oPenen
werkt door naar de sangha. Ik
voel me weer thuis. Het lijkt
wel of ik iedere keer weer

nachtegalar

weekje van ontheven ben).

Bij de avondzit is

aAboeb vqlnr ae,,vv w.**h,i,vv
alle

HELEN PELDER

al

l4^O144,e,

uit de bomen

schudden.

ook. Na de eerste zit mogen

l5

te

Ik

.,

hoor geen

nachtegalen

door een soort

weerstand

heen moet, de eerste dagen.

Het gaat wel steeds sneller.
Nu is het geluid van de klokken, van de houten klePPers,
de gong, de gezichten, het
loopje met m'n kopje naar de
afwaskeuken, het Plaats ne"

