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Prestatiemeditatie
Werknemers van IBM Nederland mogen op kosten van
hun werkgever een cursus zenmeditatie volgen. Meditatie
wordt gezien als middel om de stress van hoge werkdruk
te vermilderen. Volgens IBM verhoogt de meditatie de

prcstaties en daamee ook de winst van de onderneming.
Ook andere ondernemingen zien zenmeditatie als middel
tegen stress. S

Bron: Intermediair

Website Kanzeon Sangha
De Kanzeon Sangha heeft al enige tijd een website die de

moeite van het bezichtigen waard is. Veel informatie over
de leraren, dharmavoordrachten en zelfs een kinderpagina:
www.neis.net &.anzeon/

Zen en Christendom
Op lTjanuari 1998 organiseerde de Tiltenberg een stu-
diedag over "Bruggen tusser.zer. en Christendom". Cen-
traal daarin stond het werk van Prof. Kakichi Kadowaki.
De studiedag was een voorbereiding op zijn komst van 25
februari tot 1 maart 1998.

Informatie - 0252-527 044. &

Bron: Kodrddanser

Vrouwen en Boeddhisme
Honderdjaar geleden kwam in Bodhgaya voor het eerst

een groep vrouwen bijeen om van gedachten te wisselen

over hun rol in het Boeddhisme (waaruit later de Interna-
tional Association of Buddhist Women ontstond). Nu
werd rond de jaarwisseling in Vietnam een congres ge-

houden over dit onderwerp. In het volgende nummer komt
de Lotusvijver hier op terug. Informatie is te krijgen via
het e-mail adres van Norma Pratt (npratt@zaicomm.com).
a
Bron: Korirddanser

Rectilicatie
In het vorige nummer werd in een bericht over een boek
met Teisho's van Maezumi Roshi 1996 vermeld als jaar
van zijn overlijden. Dit moet 1995 zijn. Onze excuses. E
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PEETMUJUDtr.IGEMANSE

ou men mij de vraag
stellen wat het be
langrijkste boek is

geweest dat ik ooit in m'n
leven heb gelezen dan zou ik
zonder aameling het stripal-
bum 'Kuifie in Tibet' noe
meu.

Dit in 1959 verschenen mees-
terwerk van Herge laat alle
Wilbers, Bly's en Rinpoche's
ver achter zich in zijn klare
taal. Alle ingredi0nten voor een

bestseller zijn dan ook in dit
album verenigd, de wilde
(sneeuw-) man, inifiatie, bor-
derline-zen, vriendschap, ver-
trouwen, alcoholverslaving,
zelftrulp, kortom een must voor
de gemiddelde Lotusvijvera-
bonnee. Ik vind het dan ook
ronduit misdadig te noemen,
mensen die dit sleutelwerk niet
hebben gelezen zo onvoorbe-
reid aan zentraining te laten
beginnen. Gelukkig hebben de
Foundation Herge er het
Rijksmuseum voor Volken-
kunde de krachten gebundeld
om in oktober 1997 de ten-
toonstelling 'Naar Tibet met
Kuifie" te organiseren.

Toen ik op 17 oktober samen

met vijf "Little Butsu's" door
de cenhale stationshal van
Leiden liep werden wlj aange-

naam verrast door het voet-
spoor van de yeti, de ver-
schrildcelijke sneeuwman. Zo-
als je weet is dit eigenlijk de
hooftlfiguur in het epos. In het
museum aangekomen gaat on-
ze zoektocht pas echt van start,

Tibet was lang een witte vlek
op de kaart van de wereld, een
gebied met onbereikbare
bergtoppen en fabelachtige
dieren zoals het sneeuwlui-
paard en de yak. Dit dier dat
onlosmakelijk verbonden is
met het Tibetaanse landschap.
De yak voorziet de bevolking
van wol, leer, boter, vlees en

me$t voor de verwarming. De
yak is een kostbaar bezit,
soms hangt er een papiertje
aan zijn vacht waarop de ei-
genaar gebeden op heeft ge-

sch,reven aan zijn bescherm-
god.

In de eerste zaal op de begane
grond van het museum wordt
de bezoeker uitgenodigd om
een audiovisuele voorstelling
bij te wonen. De voornaamste
Tibetaanse muziekinstru-
menteq hoorns, fluiten, bel-
letjes, trommels en oorschel-
pen worden gepresenteerd in
een imponerend klank en

lichtspel. Ook de gemaskerde

dansen van het mysteriespel
Cham komen aan bod, waarin
de wezens worden uitgebeeld
die de dode tegenkomt op zijn
reis naar het hiernamaals. E6n
ruimte is geheel ingeruimd
voor de Bardo Thddel, het
Tibetaanse dodeboek, waarin
staat beschreven wat de over-
ledene tegenkomt wanneer hij
zweeft tussen de twee aardse

levens. Dit boek wordt aan de

zijde van een stervende voor-
gelezen om hem te geleiden

naar de weg waarlaugs hij kan
ontsnappen aan de cyclus van
wedergeboorten en kan op-
gaan in het nirwana.

M st Kwtfja n a,a,,r T ilJefr
door de kijkgaten kun je het
tentje van Kuifie waarnemen.
Hij is in diepe slaap en heeft
niet eens gemerkl dat de yeti
langs hem heen is gelopen. In
de centale hal van het muss-
um torent een imposante
chiirten. Van oorsprong een

grafheuvel ter ere van menig
Tibetaans heilige. De vorm
hiervan symboliseert de kos-
mos. Het vierkante onderstuk
staat voor de aarde, het bol-
vormige deel verbeeldt het
element water. De toren met
trappen en ringen stelt het
element vuur voor.

Bovenop staat een parasol-

vormig bouwsel dat het ele-

ment lucht vertegenwoordigt.
De top wordt gevormd door
een halve maan waarop de

zon rust met hierboven een

vl6m. Dit symboliseert de

eenheid van kosmos en geest.

In de centrale hal hangen
grote witte vaandels met
blauwe motieven die Tibe-
taanse beschermtekens voor-
stetlen. Kuifie is de gids die
ons introduceert in de Tibe-
taanse culfuur.
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Een centrale plaats in de ten-
toonstelling wordt ingenomen
door de mantra Om Mani
Padme Hum. Dit is de mantra
die vroeger overal in Tibet
voorkwam, geschilderd op mu-
ren, uitgehakt in rotsen, gegra-

veerd in gebedsmolens, en die

door miljoenen Tibetanen da-
gelijks wordt gereciteerd. Hij
bevat in een notedop de essen-

tie van het boeddhisme en

dient daarbij niet alleen als

'her-innering' van de leer van

de Boeddha en het streven naar

bevrijding, maar roept op zich-
zelf, als klank ook direct
iets op. De kracht van een
mantra en de werkzaam-
heid ervan zijn afhanke-
lijk van de geesteshou-

ding, kennis en spirituele
rijpheid van het individu.
De klank van de essentie
van de mantra is een spi-
rituele die alleen door het
hart kan worden waarge-

nomen en alleen door de
geest kan worden voort-
gebracht.

In e6n van de zalen is een

indrukwekkende tempel
ingericht. De ruimte is stil
en nodigt uit tot meditatie.
Het boeddhisme staat centraal
in het leven van alle Tibetanen.
Monniken en leken steunen en

helpen elkaar. Grote kloosters
huisvesten soms wel meer dan

1000 monniken. Zij bepalen
het gezicht van het Tibetaans

boeddhisme. Zij leiden veel

religieuze aktiviteiten maar
hebben daarnaast ook potitieke
en economische macht. Giften

zijn een grote bron van m-
komsten voor de monniken.
Een novice die het klooster
betreedt, begint onderaan de

hidrarchische ladder. Hij moet
eenvoudige klussen doen, zo-
als schoonmaken en thee
schenken. Na een bepaalde

tijd legt hij een examen af.

Hoe hoger de rang van een

monnik hoe vaker en langdu-
riger hij deel moet nemen aan

ceremoni€le plechtigheden.

Hiernaast worden in de

kloosters geneeskunde, as-

trologie, grammatica, schrijf-

kunst en het schilderen van
rolschilderingen beoefend.
Foto's en videobeelden tonen
in deze tentoonstelling welke
drama's zich in Tibet hebben

afgespeeld sinds 1950; de

inval van de legers van Mao,
de vlucht van de Dalai Lama,
de vernieling van de vele
tempels tijdens de Culturele
Revolutie, de opstanden en-

zovoorts. Het hedendaagse

Tibet wordt geil lustreerd met
portretten: gezichten van kin-
deren, volwassenen, bejaar-
den, emstige gezichten, ang-

stige gezichten en gezichten

met karakteristieke Tibetaan-
se glimlachen. Een electroni-
sche lichtkant geeft korte
berichten over actuele ge-

beurtenissen.
De laatste ruimte is gereser-

veerd voor onvergankelijke
vergankelijkheid, monniken
van de Tibetaanse gemeen-

schap in Huy @elgie) hebben
hier een indrukwekkende
zandmandala gemaakt. Als

symbool van verganke-
Irjkteid zal dezp aan het
einde van deze prachtige
tentoonstelling op 3 au-
gustus 1998 worden ver-
strooid.

Ooit schijnt de Dalai
Lama in een vraagge-
sprek te hebben gezegd

dat Mao zijn beste leer-
meester is geweest, de

man die zijn land, volk
en spirituele haditie voor
een groot deel heeft ver-
nietigd!
Na afloop van de ten-
toonstelling loop ik met
mijn v[jf kleine vrienden

naar het station, er gaat van
alles door mij heen; zo'n
prachtige cultuur zo
maar vemietigen: nee! Free
Tibet! Waarmee ik meteen

een ijzeren koan voor de

komende tijd te pakken heb:

"Waar ligt Tibet?". S



de LotusviJver

EGBERT OOSTERBRoEK

ang geleden leefde
er in China in een

klein dorp een boer
volgens de regels van Con-

fucius. Ook kende hij de

legende van de verloren
os.

*'
ar
*;

I

Over de diepere betekenis
van die legende liepen de

meningen in het dorp uit-
een. In ieder geval bete-

kende de legende voor de

boer en

zijn dorpelingen een her-
innering aan het feit dat zij
verganke lij ke mensen wa-
ren en dat er een diepere
zin aar. het leven verbon-

den was. Hij debatteerde
over de ware betekenis van
de legende met zijn mede-

dorpelingen op mooie
avonden, na het harde

werk op het land onder het
genot van vele koppen
thee.

Toen de tijden voor de

boer wat beter waren dan

nu, niet eens zo lang gele-
den, had hij zelf een os
gehad. De os was op een

kwade dag uitgebroken en

hij had hem niet meer te-
rug kunnen vinden. Omdat

Over het algemeen liep het

huidige leven van de boer
wat voorspoediger dan in
de tijd dat hij zijn os was

kwijtgeraakt. Natuurlijk
lukte er nog steeds wel
eens een oogst niet hele-
maal goed en kende hij

mindere en betere seizoe-
nen.

Ook overkwamen hem de

gebruikelijke menselijke
tragedi€n. Maar toch ging
het hem in aanleg niet
slecht, zeker niet slechter
dan de andere dorpelingen.
Geld voor een nieuwe os

was er echter niet. Zeker
niet nu hij ook nog een

deel van het werk..zelf
moest doen waar hij vroe-
ger zijn os voor gebruikte.
Het treurige was dat met
de tijd de boer steeds onte-
vredener werd met zijn
leven. Hij realiseerde zich
dat het leven kort was, en

hij wilde niet versteend
raken in zijn werk en om-
geving. Maar hoe hij dat
moest voorkomen wist hij
niet.

Hij werd steeds onrustiger.
Steeds meer ook dag-

droomde hij over vroeger
en idealiseerde hij het le-
ven van de tijd, zo kort
geleden, toen hij nog een

os had. Toen hoefde hij (zo
geloofde hij) niet zo hard
te werken als nu; was het
de os die hij het zware
werk op de akker kon laten
doen en die hij de kar kon

EaruolJ"dRrW
hij een kleine arme boer
was had hij ook geen

nieuwe kunnen kopen. Hij
moest het verder doen met

de gemeenschappelijke os

in het dorp. Zijn kleine
huisaltaar dat door de hele

familie gebruikt werd voor
voorouderaanbidding en

andere godsdienstige ge-

bruiken had hij verhuisd
naar de ruimte in de stal

waar eerst de os stond, zo-
dat hij in zijn huis wat
meer woonruimte had.

Zoals de hele familie,
maakte ook de boer van
die huistempel gebruik.
Soms kwam hij dan met
hoost naar buiten, soms

kwam hij naar buiten met
een leeg gevoel. Soms ook
dagdroomde hij erover dat

de ruimte gevuld zou zijn
niet met zijn huistempel,
m,lar gewoon met zdn ei-
gen levende os van vroe-
ger.
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laten trekken in plaats dat
hij er alleen voorstond.

Als zijn onrust te groot
werd ontvluchtte hij de

avondthee en zocht de

eenzaamheid van de vel-
den buiten het dorp, soms

tot in de nacht.
Ats hij zo buiten zijn dorp
ronddoolde op steeds gro-
tere afstanden van het
dorp, werd het gevoel dat
hij wat miste in zijn leven
alleen maar groter. Boven-
dien overkwam het hem
daarbuiten regelmatig dat
hU door onverklaarbare
oorzaken een lelijke val
maakte en de nacht bracht
onbekende geluiden voort
die hem bang maakten.

De boeren in het dorp
schudden hun hoofd als ze

hern met builen en

schrammen zagen terug-
komen en nodigden hem
uit bij hen thee te komen
drinken om de oude ge-

sprekken te kunnen voe-
ren. Ze maakten zich zor-
gen.

De boer echter kreeg iets
koppigs. Hij vond dat hij
eigenlijk niet bang mocht
zijn en daarom ging hij op
onderzoek naar de oorzaak

van zijn vallen en die
vreemde geluiden. Steeds

vaker trok hij erop uit tot
ver buiten het dorp op
zoek naar, ja naar wat?
Het zoeken bracht hern

voor zijn gevoel geen steek

verder, maar langzamer-
hand ging hij ervan houden
om zo buiten het dorp in
de velden te zijn.
Het kwam zelfs zover dat
hij in feite niet meer zocht,
maar steeds vaker gewoon

op een steen bij een meer-
tje in de buurt ging zitten
mijmeren over wat hem

bezighield.

&*,t
De vreernde geluiden en de

valpartijen bleven echter.
Na vele keren zo de een-
zaamheid gezocht te heb-
ben, werd de steen bij het
meer voor hern een plek
waar hij zich werkelijk
terug kon ffekken.
Hij leerde daarbij het hun-
keren naar vroeger van
zich af te zetten. In plaats

daarvan leerde hij luisteren
naar de geluiden om hem

heen en leerde hij de din-
gen te zien die rondom
hem waren.

Op een avond toen hij he-

lemaal opging in zijn om-
geving merkte hij dat er
vlak achter zijn rug iets of

iemand stond. Hij voelde
de warmte en hij hoorde
vlak achter zich het geluid
dat hem toen hij aan zijn
zwerven in de velden be-
gon zo bang gemaakt had.

Met een schok herkende
hij het geluid en de warm-
te. Het was zijn eigen os

die vlak achter hem stond
en die vaak vlak bij hem

moest zijn gewees! maar
die hij al die tijd door zijn
eigen gedachten en ang-
sten niet had herkend, zelfs
niet op de momenten dat
zijn os hem omver gelopen

had, waardoor hij soms

onder de builen en

schrammen was komen te
zitten.
Hij was zo verbijsterd en

ontroerd zijn os achter zich
te weten, dat hij lange tijd
als versteend bleef zitte,n

niet in staat zich om te

Die avond liep hij vol ge-

luk naar huis. De os liet hij
rondlopen die was vast aafl

zijn wijheid gewend ge-

raakt.
En misschien had een an-
der hem wel harder nodig.
*

draaien.
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Dm,K HORAI BEEMSTER

n de Lotusvijver van
de zomer 1997 be-
schreef ik ironisch en

kritisch de verschillende
afdelingen van de Kanzeon
Sangha in Nederland. De
reacties op dat artikel wa-
ren soms verbijsterend.
Sommigen voelden zich
aangevallen. Diep bele-
digd, en gegnefd en ran-

cuneus probeerden zij mij
en het artikel te kleineren.
Eigenlijk een beetje kin-
derachtig en kleinzielig.
Kritiek, daar moet je im-
mers tegen kunnen!
De redactie van dit moder-
ne, grappige dn diepzinni-
ge blad gaf mrj de op-
dracht ter plekke op onder-
zoek uit te gaan en een

'objectief verslag te geven

van de verschillende regi-
onale afdelingen van de

Sangha. In dankbaarheid
aanvaardde ik de eervolle
opdracht.

Het rijk der jaloerse go-

den;
zo omscfueef ik de afde-
ling Nijmegen. Volgens
Chcigyam Trungpa Rinpo-
che in zijn boek 'De My-
the van de Vrijheid' heerst

in dit rijk paranoia: achter-
volgingsgekte en betrek-
kingswaan ! Daar zit men
in de hemel, maar men wil
er heiliger zijn dan God!
Erger nog dan in het eerste

hemelrijk zit men er ge-

vangen in een psychoti-
sche obsessie, die elk pa-

noramisch uitzicht verhin-

Ta"4fifuiq,{o{t
dert. Het is praktisch on-
mogelijk met de naar bin-
nen gerichte blik naar
buiten te kijken. Men ziet
er alleen zichzelve en het
eigen leed: jaloezie, nijd,
afgunst. Als de jaloerse
goden gaan zitten breekt
de hel los, want ze zien
dan namelijk alleen maar
shit.

l{.et r(1bd*,r
tlterapte*tw
Nu wil het toeval (toeval?)
dat de gedreven begeleider
van de af<leling een ge-

zinstherapeut is.

Frans I(

Frans K. begon in 1989 na
het ontvangen van de

Boeddhistische inwijding
het zitgroepje in Nijme-
gen. Dat is wat elke bod-
hisattva eigenlijk zol
moeten doen. Voor en met
anderen aan het werk gaan:

aan de Weg timmeren. Nu
bestaat de groep uit zo'n
kleine tien personen die
elkaar elke donderdag tref-
fen in het Albertinum, een

ruimte die ik niet heb kun-

nen aanschouwen vanwege
tijdgebrek en drukte we-
gens de organisatie rond de

sesshin die de afdeling
sinds drie jaar met Genno
Sensei organiseert.

Marianne de B.

En het is een hecht en ge-

zellig gezin met alle pro-
blemen die het modeme
hedendaagse gezin ken-
merkt. Ik verdenk een

aanlal gezinsleden er zelfs
van dat ze incestueuze re-
laties met elkaar onder-
houden en dat in het verle-
den andere onoirbare ge-

beurtenissen zich hebben
afgespeeld.

#oogt Wl"t-
De leerlingen van Genno
Sensei kenmerken zich
door hun hoog zuchtge-
halte. Voordat ze

tijdens Dharmatalk of
kringgesprek- hun door-
gaans emotionele bekente-
nissen beginnen, slaken ze

een diepe zucht. Sommi-
gen zijn daar zeer bedre-
ven in. Zuchten ontlucht
het gemoed, maar over-
drijven en imiteren kan



winter l997lL99a

ook. Aanstichter van dit
zielsberoerende zuchtge-
drag is de Franse monnik
Michel D.

Ibwfuok*t {iw
We willen allemaal oke
zijn. We zijn allemaal okd.
In Nijmegen schijnt dat
besef nog niet te zijn door-
gedrongen. Niet voor niets
dat het onlangs verschenen
boek van Mark Epstein
'Gedachten zonder den-
ker', die psychotherapie

vanuit een boeddhistisch
perspectief behandelt, er
van hand tot hand gaat.

Los van de gretigheid
waarnee het in Nijmegen
wordt verslonden, is het
overigens een zeer lezens-
waardig boek. Een aanra-

der, ook voor de Amster-
damse Boeddhologen.

Ger,ttvatw
tc]'vi,l+t4"ai
Sinds hun papa en mama
zljn gescheiden (Genno

Sensei is een dharma-
opvolgster van Genpo
Roshi en oefent sinds 1995

onafhankelijk van hem met
een groep zensfudenten)
verkeert de groep in een

crisis.
.;.r : , -i.,.. ::-, -,...r..', 1-,' , .

Alleen de oudste zoon
Frans K. richt zich nog tot
de vader, maar de anderen
(Theo 8., Ria L. Fransje
M., Jan S. en Marianne de

B.) hebben zich vol over-
gave op de studie met de

charmante Frangaise Gen-
no Sensei gestort. Regel-
matig worden er pelgrima-
ges niur Parijs-Montreuil
ondernomen.

Frans M.

De gezinsoudste heeft het
daar behoorlijke moeilijk
mee. Hij komt steeds meer

alleen te staan, vooral ook
omdat zijn leraar Genpo
Roshi veel te weinig aan-

dacht aan hem besteedt,

vindt hij.

?e,cl,m,i,w Y'totrlt

olet
Goedkoop, dat is de sang-

ha. Per keer betalen de

deelnemers slechts / 1,50.

Daar zouden andere sang-

has een voorbeeld aan

kunnen nemen. Menig bij-
standstrekker, student, en

werkende jongere wordt
door de afdelingen Am-
sterdam, Apeldoorn en

Hengelo afgeschrikt van-
wege hun onrechtuaardig
entreebeleid.

Ook de prijs van de ses-

shin is uitzonderlijk laag.

Je betaalt er zo'n I 65,- per

dag. Daarvoor worden
weliswaar de boodschap-
pen in de Basismarkt ge-

daan, mrur het brood
wordt ingeslagen bij een

natuurwinkel en is derhal-
ve goed kauwbaar.
Ook duurt een zevendaag-
se sesshin en Nijmegen
ook werkelijk zeven da-
gen. Op andere plekken in
het land zien we wel eens

spectaculaire advertenties
voor achtdaagse sesshins,

die in werkelijkheid net
aan zeven dagen duren.

De deelnemers slapen in
een mooi oud klooster in
een slaapzaal vol met
chambrettes en kieren in
de dunne houten wanden.
Ik kreeg mooie herinnerin-
gen aan mijn flrjne tijd in
het intemaat van de Bis-
schoppelijke Kweek-
school, waar ik de boel zo
op stelten zette dat men
mij er tenslotte van heeft
moeten verwijderen.

Dtt<ipli,r1c/
Au, dat doet zeer. In Nij-
megen huizen de wije vo.
gels. Men is daar nog al-
tematief. 'They are figh-
ting for peace (and fucking
for virginity)'. Daarom is
het met de discipline slecht
gesteld. De zabutan in de

zendo lagen niet echt recht
en in deze 'heilige' ruimte
werd veel gekletst en gela-
chen.

Dat mag overigens een

algemene klacht heten: de

organisatie is onrustig en

druk. Hun rumoerig gedrag
staat in schril contrast met
de voorbeeldige stilte, die

Theo B.
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Dirk B.

gedurende de laatste ses-

shin van Genpo Roshi door
de bestuurders en senioren
van de Kanzeon Sangha

Nederland in acht werd
genomen. Wat een ver-
ademing, die rust. Wat een

prachtgedrag van deze ou-
de rotten. Ga zo door!

Rd<e/ u,itxpra.
1q44,
De Nljmeegse zendo orga.-

niseert jaarlijks een eigen
sesshin. Nieuw daarin wa-
ren deze keer de visualisa-
ties en de kringgesprekken
die Genno Sensei enkele
keren, in plaats van Dhar-
matalks, met de deelne-
mers deed. Daarbij werden
rare dn rake uitspraken
geuit, waarop ik gaarne

Tekeningen: Harm Jan Roeles

mljn commentaar zou
willen geven.

Meindert v. d. H. zei:

'When somebody else in
the zendo is farting, I feel

Cuilty'.
Tot mijn grote verbazing
was ik de enige die het
u itproestte. En lachen was
in dit geval een andere

vonn van lijden. Als er
iemand in de zendo een

wind laat, voel ik me na-
melijk 66n met de peto-
maan. Absoluut niet schul-
dig! Laat de natuur zijn
gang gaan. Meindert voelt
zich nog afgescheiden van
anderen. Wat jammer
toch! Hij zal de koan over
het stopzetten van het
klokgelui toch wel kennen.
Wees 66n met wat je hoort,

ziet, ruikt; niet alleen met
het aangename, maar ook
met het onprettige.
Veel Zenstudenten worden
nog geplaagd door dit
soort maffe schuldgevoe-
lens. Laat het toch [os. Je

bent geen 'piece of shit'.
Het komt alleen door de
gehechtheid aan je illusies"
je gedachten en je gevoe-
lens dat je lijdt aan min-
derwaardigheids- en

schuldgevoelens, Vanaf
het begin ben je perfect,
een Boeddha, ook a[ zie je
enrit als een slagroom-
taartje of een hoop stront,
ook al ruik je naar knof-
look of Sarnsara. S



de Lotusvfiver

T{ENK VAN DER GEEST

p het eiland Ky-
ushu in het zui-
den van Japan

worden in het zenkloos-
ter Shogoji sinds een aan-
tal jaren internationale
zomer-ango's gehouden.
Drie iaar geleden heb ik
zo'n ango meegemaakt.
In dit vierde en laatste
artikel enkele slotopmer-
kingen over deze bijzon-
dere ervaring.
Een van de eerste vragen

die menigeen me stelde
naar aanleiding van mijn
bezoek aan dit klooster
was: "Hoe is dat nou, zo'o
training in een Japans zen-
klooster?" Wel, laat ik
duidelijk zijn: niet een-

voudig! Ik heb natuurlijk
enkel de ervaring met dit
ene klooster, en weet dus

niet goed hoe het er in an-

dere aan toe gaat. De trai-
ning in dit klooster
Shogoji was, alt}rans voor
deze zomer-ango, duidelijk
ingesteld op deelname
door westerlingen. De
Sensei die het klooster
leidt spreekt uitstekend
Engels. Tijdens de hele

ango wordt zowel de Ja-

panse als de Engelse taal
gebezigd. En aan de wes-

terse deelnemers wordt
regelmatig informatie-
materiaal in het Engels

verstrekt. En dat is lang
niet in alle Japanse kloos-
ters het geval. Niettemin

klooster is. Er kunnen aan

de ango niet meer dan 20

tot 25 mensen deelnemen.
En dat maakt, dat je je er
niet zo gauw verloren zult
voelen. Het tegendeel is

eerder waar; in de loop van
de twee maanden die de
ango duurl groei je steeds

meer naar elkaar toe. En na
enige tijd vorm je een

hechte familie. Als je
eenmaal een beetje je rit-
me gevonden hebt, is er
veel moois te beleven. Al-
leen al de plek waar het
klooster zicht bevindt, te-
midden van de groene ber-
gen, heeft veel te bieden.
Van het begin af aan heb
ik het prachtig gevonden

van dichtbij met zo'n eeu-
wenoude traditie kennis te
kunnen rnaken. Weliswaar
een traditie, die al enige
tijd sterk tanende is, maar
een met een zeer rijke
historie. Het afbrokke-
lingsproces dat zich in Ja-

pan heeft afgespeeld is in
grote lijnen te vergelijken
met wat er heeft plaatsge-

vonden in de christelijke
kerken in het westen in de

laatste decennia. Een koshi
(instructeur) had het in zijn
lezing tijdens de ango over
het stof der eeuwen, dat
verwijderd diende te wor-
den. Af en toe zag je daar

ook wel duidelijk tekenen
van. Zoals de jonge mon-
niken van even in de twin-
tig, die nou niet al te ge-

motiveerd hun priesterop-
leiding volgden in het

t(X frof dor oou^ilaru
Zomora,ngo [,w f ap an ( ilnt)

was het ook in dit klooster
geen gemakkelijke opgave.
Vooral in het begin heb ik
er erg veel moeite mee

gehad, en heb ik er zelfs
aan getwijfeld of ik het
wel aan zou kunnen. Een

niet al te beste lichamelij-
ke conditie was daar waar-

schijnlijk ook wel debet
aan. Een bacteriEle infectie
aan mijn ingewanden, die

vorig jaar bij een uitge-
breid onderzoek aan het
licht kwam, heeft me mo-
gelijkerwijs toen ook al
parten gespeeld. Maar ik
zag ook wel bij de andere

zes westerse deelnemers
dat zij vaak moeite mee

hadden. Het voortdurend
zitten op de grond, ook
buiten de perioden zazen
(die niet talrijker waren
dan wat we hier in het

westen bij ango's gewend

zijn) eist veel van de benen

en de kniedn. Ook het
voedsel is iets waar je li-
chaam op ingesteld moet
raken. Zo aten we soms

wel drie keer op een dag
witte rijst. Al met al, het

cultuurverschil moet niet
onderschat worden.

Het mooie van Shogoji is,

dat het nlet zo'n groot
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Tijd ie zijn vak en dus'slaat,hii derijd
in slukken zen, Zo ie zijn baan.

Klepper, qonq, otem ingf,rumeni.

Taai is de lijdqeeof,
nu dienot plicht is v erdw enen

en ieder voor zich.

Eenp ari qh ei d w a aif, w e q.

Laatkomers schamen zich niel.

Niauwkomers haasten zich niet,

Keqelo geen regelo om regelo.

Jikido handhaafr, oude wef,ten

en f,rekt, mef, rechl'e ruq ten otrijde.

Soms teverqeefo:
qongeiem slaat, ov er ale
grimmiq hel ooq en qedachten

aan loomheid 6aan lokken.

Van otreng doch rechtvaardiq
wordf,hij etraf maar wanhopig.

Dan vindLhij zijn baan en de eenheid weer teruqt

alleo blijfl eender en ie steeds weer voorlopiq.

Jelle Seidel
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Ingezonden mededeling

Kanzeon Sangha Nederland
Secretariaat: Kraijenhoffstraat 15I, l0IB RG Amsterdam; - 020-6276493

Wekelij ks e zazenbij eenkomsten

Amsterdam Nico Tydeman 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:0O-9:00 8:0O-9:OO

-020-627&93
Kees van de Bunt 19:00-20:45

^ 070-3504601 2t;0o-22:45

20:00-22:00

?:00- 8:00
9:30-11:15

I9:00-20:45
2L:OO-22:45

20:30-22:00

20:00-22:00

Den Haag 9:30-Il:15

Den Bosch Stefan Coppens

= 073-6427009

Nijmegen Frans KamPshoff

- 024-3581507

20:30-22:00

19:30-21:30

Hoorn Dirk Beemster 2O"00-22"00 20:00-22:00

c O229-2L7855

Enschede Toon Fugers 2o:oo-22:30

Apeldoorn

- 053-4323102

Christiaan Kruijff
a 055 - 541 7251

Rotterdam Nelleke Doornebal 18:30-20:00

aoro-47s3282 2o:r5-22:I5

20:30-22:15 20:3O-22:15
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