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Workshop Genpo Roshi
Op zaterdag 8 januari 1998 wordt opnieuw een workshop
gehouden met Genpo Roshi in de 7*ndo van de Kanzeon
Sangha in Amsterdam. De aanvangstijd is 10.30 uur en de
kosten van de dagvullende workshop is fl 80,-. Voor nadere
informatie bel I 020-6276493. Het aantal plaatsen is

beperkt!*

Boek met teisho's Maezumi Roshi
Waarschijnlijk nog dit jaar wordt in de Verenigde Staten een
boek gepubliceerd met teisho's van Maezumi Roshi, de in
1996 gestorven leraar van Genpo Roshi. De hardcover uitgave
is in beperkte oplage te bestellen bij de Kanzeon Sangha
Amsterdam. Na de hardcover uitgave wordt het boek in
paperback uitgebracht.

*

Een kwestie van vertrouwen
Bij uitgeverij Sunyata (Hoorn) verscheen recent een vertaling
van een aantal verzamelde Teisho's van Yasutani Roshi, een
van de leraren van Maezumi Roshi. In "Een kwestie van

vertrouwen" behandelt Yasutani Roshi vanuit acht
verschillende invalshoeken de weg van de Boeddha. Het is
een buitengewoon simpele en heldere tekst die de moeite van

f

het bestuderen meer dan waard is. De uitgave (kosten 20,-)
is te bestellen bij Dirk Beemster, Italiaanse Znedijk 13, 1621
AE, Hoorn @ 0229 - 217855.

*

Met Kuifje naar Tibet
In het Rijksmuseum voor Volkenkunde in I-eiden is op 26
september de tentoonstelling "Naar Tibet met Kuifie"
geopend. Aan de hand van fragmenten uit het album "Kuifje in
Tibet" wordt de bezoeker door de
tentoonstelling heen geleid. Zo
komt de ontdekkingsreiziger onder
meer in aanraking met landschap,
cultuur, religie, bevolking, geschiedenis, flora en fauna van Tibet. De
tentoonstelling (georganiseerd i.s.m
de Fondation Herg") duurt nog tot 3
augustus 1998.

*

herfst 1997

...fra,ndrY a/ g4refrt til)o'aTrd,w
A w tu'fie,mt Len w ilht Ste+ha,$ip/
HEI.ENhI,DER

&

MICIELOLTIfi.IE}.I

n a sunny afternoon during the
April1997
Sesshin in the
filtenberg, we get
together in Stephanie's
room and drink a cup of
nighttime-herb tea. Then
we start to talk.
You drink nighnime-herb
tea in the daytime, any
particular reason for that?
I drink this kind tea all the
time. I like it when people

glve me tea-hints because

travel

to dl of

I

these

different countries around
the world and there is such
a wide variety ofteas. I'm

experimenting with them.
One day I will find my
ultimate tea. I know it is
out there.

I

a lot of
in the sangha

suspect that

people

would lilcz to lcnow more
about you. Of course they
don't comc asking you all
the time but...
Well, I have nothing that

I

would wart to hide, it's

lA* N,
just that I am a little shy of
the big group. In the beginning the exposure
didn't bother me because
there wasn't any. I never
became a formal student of

Genpo's, but I did do
sesshins with him so I was
familiar with the form of
Zpn and being part of the
group. That doesn't botler
me. But, when I became
his wife and became more
noticed, that's when I
wanted more personal

I

don't mind
space. But
being interviewed. Ask me
anything you want.
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Could you tell something
of your life before you met
Genpo Roshi?

I

was born and raised in
Salt Lake City. I graduated
from high school, went to
college and started out as a

nursing student for two
years. I then realized that I
did not want to be a nurse
so I changed my major to

them to work in these labs.
And had a lot of lab

I

experience. While I was
working, I kept taking undergraduate courses in
philosophy. So that is what
I did, until, welt until this
thing happened. That was
two and a half years ago.

explain,
away.

or

rationalize

Ihadabicycle

accident that left me lying
in the road with a broken
back. From that time on I
really had to take care of

my body. There was

another woman friend that
gave me acupressure treatments and talked about

chemistry and philosophy.

meditation and things like
that. Of course, it took her
some time, but there was a

whv?

point where

Well, there was pathophysiology. I did not want
to be in that class. They
gave us this huge book and
told us that we had to leam
the material in four months
I realized that I did not
want to do it. I did not
want to be in that class. I
didn't want to put so much
time into an area that I
wasn't interested in. I had
taken a lot of science classes as a nursing sfudent so
I decided I would study
chemistry, which of course
was a nightmare, but I
couldn't change my major
again. I couldn't get out!
Somehow I got through my
classes and did well, but it

natural step

was painful. There

was

calculus, and quantum mechanics, thermodyna-mics

with differential equations.

I

did it, but

it

hurt my

head. The philosophy baIanced my studies in che-

mistry. It was also difficult, but very interesting.
I loved it.
I graduated and for the
next seven years I worked

in a chemistry [ab, a haerna
- tology lab, an immunology lab, and an endocrinology lab. The company hi-

red people with science
backgrounds and trained

to

for me to tum
Eastern philosophy. I

was having

What was your first
encounter with

I

fun?

had a friend who

was

always trying to interest
me in all sorts of new-age
things. One was a workshop that advertised enlightenment in three days;
a weekend retreat for two
thousand dollms that guaranteed enlightenment! I

didn't want that.

I

had

studied western philosophy

and science so being a
rationalist I was not going
to buy into this new age
kind ofcrap that I thought
it was. I was very clear

I

was raised
strictly Mormon and left it
about that.
when

I

was nineteen years
old and went
study.
Instead of a Christian view
of life, I studied the existentialists; '"There is no
god to bless you. There is
no devil to ternpt you. This
is your life. Take responsibility for it." These newage things were just not for
me, but this friend kept
pushing for something.
The strange thing was that

to

at the same time
having strong

iences

life

that I

I

was

exper-

couldn't

it was a

experiences

during my own personal
meditation and all of a
sudden I felt ready for it.
Then the friend I mention
earlier told me there was a

Zen master in town. Right
there on Thirteenth East,
less than three miles from
where I worked!
Also at the same time, I
was reading a book called
"Unbom Child - Evolution
of a New Species", by
Yatri. I would really like to
meet this guy. h it he

combined science and
eastern mysticism and
spirituality that appeared
to me to be based on the
science that I respected.
His book changed my life.
One of the points in this
book was that at a certain
point you need a teacher.
Only very few people, like
one in a million make it
without a teacher. Another
point, and it seemed to
contradict the first, was

that the form and

the

structure you're following

is going to crash. All

the

maps break down. I
recognized something in
this and so I felt ready to
work with a teacher. So I
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wanted

to

respect his

called the Z.en

by it. I woke up very earlY

in the morning sPooked
and went to sit. I had

relationship. And probablY
it was the same for him.

Whnt lnppened?

dolarsan with Genpo and
asked him "what is the

So you

difference between
and me?" And he

feelings in before.
I don't know. I know that I

center,
and
appointment
made an
that's how I met Genpo.

I just

walked into his
office and told him that I
wasn't interested in the
form of Zen, or the rituals I knew I had to do this
myself - but would he be
my teacher? And he said,
no!
He did agree to work with
me, but not as an official
student. I see that now it is
something special to take
shoken and we had only
known each other for
about twenty minutes.

You

said

I

rornantic way until it felt
appropriate. And once it
was, then something haP
pened.

He went to Hawaii and he

Was there love at ftrst
sight?

he said:

I

was very single
then and I liked him very
much right away, but I
knew that he was in a
relation ship and I wanted
to respect that. Besides, I
met someone about two
weeks later and began a
serious relation-ship.

In the mmntime, I

took

'"[here are two kinds of
expression. The flrst kind
of expression is the ex-

the
morning or evening at the
center and have dokusan
with Genpo Sensei at that

and

Then I had this dream. I've
always had strange dreams
had gone to bed after

I

watching the movie "The
Last Temptation of Christ"
and was quite blown away

courting.
tlYell, at one point he said

it

cheaper

lawyer,

doctor, farmer, mother...
that is one kind of expression. The second kind
of expression is the same
as the first, but with

And

it.

Tlut's an expensive way of

life...banker,

with Colin, and then with
Anton (Tenkei Sensei). I
did a few sesshins, just for
the weekend, and would

time. There was nothing
romantic about it at all. I
was working with him.
That was all there was to

courted me over the Phone.
We spent hours of the
phone every day.

that

awareness".

sit in

called me two or three
times a day: In a sense he

pression of your everyday

classes at the Zen Center

come and

did like him and aP-

preciated very nruch what
he was giving to me. So in
a sense I already loved him
but didn't see him in a

"there is no dillbrence." I
went home and fell back to
sleep and had this dream
where I was in
conversation with him and

Well,

just didn't let this

I shot up in bed,
sweating. What the hell
was that?

I

decided to call him
I asked, would he meet
me for coffee because I

So

had this dream and I
wanted to talk to him about
it. He agreed and we talked
about the dream and then,

well I

guess something

happened.

My relationship was breaking up. His relationshiP
was over, Feelings were
coming up that before
hadn't occurred to rre or
maybe I would not let
them occur to me because I

to

would be a lot
if I just flew over

Hawaii.

I

had

sPent

enough time with him that
I felt OK about it. I felt I
could trust it. We both
knew it was the right time.

Once I was in Hawaii,
within a couple of daYs I
was ready to make this
deep commitment. And it
was the same for him. He
was fifty and at a Point in
his life where he was readY
to, finally, make a serious
commiitent as well. I was
thirty and sick of
relationships that didn't
last. lVe loved each other,
we trusted each other. It
was that kind of situation.
We decided to take it
serious from the start. We
got married six months
later on the fourth of JulY
in Salt Lake City.
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Het kan me niet schelen als

je me niet gelooft, maar ik
verzeker je dat hoe meer je

je vastklampt aan het idee
van een afgescheiden zelf,

hoe meer problemen je zult
hebben.

Het principe is heel dui-

delijk. De waag is: hoe
kunnen wij ons van de
ongrij pbaarheid van onze
geest bewust worden? Hoe

leren wij beseffen dat er
niet zoiets bestaat als een
"ik" of een 'lij"? Daarvoor
zijn er nu juist die verschillende meditatie-prak-

dan wijzelf met

ons

begoochelde inzicht. Het is
alsof we gevangen zitten in
een kooi, maar omdat we
blind zijn zien we niet dat

de kooi niet

bestaat.

Daarom maakt het niet uit
hoeveel kennis we ver,zarnelen; als we geen helder

inzicht in de aard van dit
leven hebben, worden we
niet

wij.

Wij

gebruiken vaak het

woord kensho, dat

bete-

kent "de ware natuur zien",
de boeddhanatuur. Maar er

tijken.

Soms roggen we:
"Laat los" en soms

niettemin zien wij dit feit
niet, doordat ons zicht is
gekleurd door gehechtheid.
Knip daarom af wat extra
is en wees alleen jezelf.
Het is interessant te we-

ten, dat je als je alles
loslaat, toch niets kwijtraakt. Sterker nog: je krijgt
meer terug. In het Boed-

dhisme spreken we over
volledig geven, volmaakt
geven. Dit betekent bij het
tellen van de adem: geef
alles weg aan het tellen.
Hetzelfde geldt voor al je
andere bezigheden. Als je
jezelf op deze manier
weggeeft, zul je staan te
kijken van watje terug-

zeggen we: "Vergeet

krijCt.

jezelf." Zien we werkeIijk waar het over gaat?
De Boeddha leerde dat
mijn leven, jouw leven
en al het andere een

Het principe van onze
beoefening is simpel.
Maar dat wil niet zeg-

geheel is, wederzijds op

zran een Japans

gen dat het gemakkelijk
is. Het doet me denken

gedicht
dat zegl:. "Wat droevig
is het dat wij na onze
geboorte, als het leven

elkaar betrokken. Mijn

leven

is jouw leven;

jouw leven is mijn leven. Jouw leven is het
leven van al het andere
en het leven van al het
andere is jouw leven.
Maar het is ongrijpbaar,
omdat alles een is. Als
alles een is, wie is er
dan om wat te grijpen?

Laten we ons toch geen
zorgen maken over onze
piepkleine ego's! Is het
niet onnozel om ons zo van

onszelf

te

vervreemden?

Of we het nu weten of niet:
er is geen apart zelf. Hoe
meer we vanuit deze wijsheid leven, hoe vlotter ons
leven zal lopen. Maar
vergeten wij deze visie,
dan creEren wij conflicten,
en voelen wij ons verward
en ontheemd. Niemand anders veroorzaakt dit lijden

voortgaat, verder en

verder weg raken van
het huis van de Boeddha." Met het opbouwen van het ego, het
opbouwen van de mu-

bestaat niet zoiets als '.de
ware natuur". Het zien zelf

is

ware natuur. Doen is
boeddhanatuur. Wat je
doet is precies je ware
natuur. Alles is niets anders dan ware natuur. Niet
dat je de ware natuur er-

gens in je hoofd of in je
hart hebt of dat het ergens
in de hemel bestaat. Besef

eenvoudig

wie

je

bent.

Precies zoals je bent - dat
is wat het is.

De rclflozn, absolute toestand is de eigenlijke natuur van ons leven;

ren rond dit ik, misleiden we onszelf meer en
meer. Dat hebben we al
zolang gedaan, geen wonder dat het zo moeilijk is
die egocentrische houding
te laten varen. Het lijkt wel
of die houding tot in het
merg van onze botten is
doorgedrongen. Misschien
denkje datje de hele zaak
in orde kunt maken in een
driedaagse sesshin of in
een tweedaagse zazenkai.
Ik wil je niet ontmoedigen, maar ik wil dat je
weet waar je aan begint. Al
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is het voor sommigen heel
moeilijk - wij kunnen ons
leven op orde brengen. En
wij hebben gelukkig sinds

verstand kan dit zien. Als
wij onze geest gadeslaan,

de tijd van de

komen en gaan, en ook als
we ons Iichaam onder-

Boeddha
veel prachtige voorbeelden
van mensen die daarin zijn
geslaagd.

Van het begin af is

er

geen afgescheiden zelf,
geen echt bestaand ego, en

I

ieder van ons kan tot dit
besef komen. Als dat niet
mogelijk was, had het geen
zin hier bij elkaar te komen
en te oefenen. Op zo'n

mooie dag als vandaag
zouden wij dan beter naar
het sffand kunnen gaan!
Maar omdat we door onze
inspanning en ons doorzettingsvermogen ons leven weer in evenwicht
kunnen brengen, is wat we
doen de moeite waard.

Houd alsjeblieft dit uitgangspunt van onze ffaining in gedachten. Als je
er te ver van afdwaalt, keer
er dan naar terug. Laten we

ons leven naar waarde
schatten en de scherPe
kanten ontdoen. Onthoud
daarbij een ding: alleen
voelen, alleen denken, alleen pijn, alleen verdriet,
alleen vreugde. En omdat
er geen ego is, omdat er
vanaf het begin geen zelf
is, omdat alles vloeit, ontstaat alles eenvoudig volgens de wet van oorzaak
en gevolg. En wat ontstaat,

is alleen dit,

onvoorwaar-

delijk en vrij.
Een van de belangrukste
leringen van de Boeddha is

dat alles voorbdgaat, dat
alles in een voortdurend
veranderingsproces

verkeert. Zelfs het koele

zien we dat onze Eedachten en gevoelens
zoeken, zien wij onafgebroken verandering. Zo is
ook de aarde zelf, het hele
universum onophoudelijk
in beweging. Maar hoewel
we weten dat niets blijvend
is, leven we daar zelden

In

plaats daarvan
klampen we ons vast aan
naar.

onze idee€n, ons bezit, onze relaties of aan wat dan

ook. We zijn er niet teweden mee dingen of mensen in hun waarde te laten,
rnaar we proberen ze onder

zijn. Gespannen zijn is niet

het doel van onze zenbeoefening. De juiste inspanning is licht en komt
vanzelf. Ware kracht is
zacht en soepel.

Omdat ons leven zonder
grenzen is, kent ook onze
oefening geen einde. Wij
kunnen onderweg interessante en belangrijke ervaringen opdoen, maar als
we onze training niet volhouden, heeft zelfs de
grootste

verlichtingservaring geen
betekenis. Iedere ervaring
is maar 66n rede op eefl

oneindig lange ladder.
Steeds weer keren wij

controle te krijgen, te slim

terug naar zazen. Steeds
opnieuw oefenen - dat is

af te zijn of te bezitten.
Alles verandert en toch

belangrijk. Alleen dan
heeft deze zen-training een

veroorzaken wij, doordat
we de veranderingen willen tegenhouden, leed voor
onszelf en anderen.
In zazpn laten wij alles
precies zijn wat het is,
zonder voorkeur of afwijzing. Dogen Tanji rci dat
wij toegewijd dienen te
zijn aan zazen. Natuurlijk
is alleen zazen doen als we
op ons kussen zitten, niet
genoeg. We zouden vierentwintig uur pet dag razen
moeten beoefenen. Maar
omdat het zo moeilijk is
deze zaznn-geest van moment to moment met on$
mee te dragen, kunnen we
niet anders dan steeds weer
terugkeren naar ons kussen.

Voortdurend zaz.en doen
kost z€ker moeite, maar ik
wil niet de indruk wek&en
dat het daarom zwaar of
inspannend zou moeten

positieve uitwerking

op
ons leven, verbindt het ons
iedereen.
met alles

en

Laten wij daarom krachtig
en in harmonie oefenen,

ons van
leven

dit

grenTalozo
bewust worden en

het samen leven.

Taiwn Maezwni

Roshi
(1931-1995) is een van de
grondle ggers van Soto-zen

in het

Hii

heefi
twaalf dlurma'opvolgers,
onder wie Bemard
Tetsugen Glassman Roshi,
Dennis Genpo Merzel
Roshi en,lohn Daido lpori
Westen.

Sensei.

De hierboven
vertaling

afgedrukte

werd, na be-

werking door Kees van de
Bunt, oltergenomen uit
Kwartaalblad B oedd,hisme,
september 1995.*

Kanzeon Zen Center, Salt Lake City
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