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Seishin Kitaido
Op 16 en 17 mei aanstaande wordt in centrum de Roos in Amsterdam een
workshop "Seishin Kitaido" gehouden. Seishin Kitaido is een moderne
bewegingsleer die ontstaan is uit traditionele oosterse strijdkunsten en
moderne westerse bewegingstherapieen. De workshop wordt geleid door
Kim Chan die, tijdens de recente sesshins op de Tiltenberg met Genpo
Roshi, ook korte introductielessen heeft gegeven.
Voor meer informatie bel je met:
Tom Ooms
Pelikaanhof 16

1945 RS Beverwijk

Workshop Tenkei Sensei
Op 24 mei aanstaande wordt een workshop zenmeditatie gehouden in Den
Haag onder leiding van Tenkei Coppens Sensei. Titel van de workshop is
"Het geluid van d6n hand". De workshop is bedoeld als een rondleiding in
de wereld van meditatie voor zowel belangstellenden als beginnende en
"gevorderde" zenbeoefenaars. De voordrachten van Tenkei Sensei worden
telkens vooraf gegaan door korte meditatieperioden zodat de deelnemers
min of meer aan den lijve kunnen ondervinden wat zitten is.
Tevens is er ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen. De
workshop wordt gehouden in de aula van Vrije School Wonnebald, Mo-
zartiaan 189 in Den Haag, aanvang 10:00 uur (ontvangst 9:30 uur). De
dag eindigt om ca. 17:00 uur. Deelname kost / 65,- inclusief iunch. Aan-
melding geschiedt door overmaken van dat bedrag op postbankrekening
nummer 2040042 t.n.v. Stichting Kanzeon Nederland, Den Bosch.
Meer informatie is te krijgen bij Stefan Coppens (8 073 - 6427009) ot
Kees van de Bunt (8 070 - 3504601). *

Save the Cat
De Kanzeon Sangha Salt Lake City geeft sinds kort een nieuw blad uit dat
bedoeld is als een soort platform voor de leden van de sangha onderling.
De titel van het blad is "Save the Caf' (naar de koan "Nansen Kills A
Caf').
De uitgave is Engelstalig. Het blad is te verkrijgen via de de Kanzeon
Sangha, 1268 East South Temple, SaltLakeCity, Utah 84102, USA.
Email: SaveTcat @ aol.com *

Voorbij willen en weten
Enige tijd geleden verscheen bij uitgeverij Servire "Voorbij willen en we-
ten," van Maurice Knegtel. De ondertitel van het boek is "naar een eigen-
tijdse spiritualiteit".
Maurice Knegtel werkt als docent bij het Kanzeon Zen Centrum in Am-
sterdam. Wie wel eens een sesshin met Genpo Roshi in de Tiltenberg
heeft gedaan kent hem.
In een volgend nummer van de Lotusvijver zal een boekbespreking wor-
den opgenomen. *
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ReDa ctie bhi aervast
D e Lotwsvijuev best aat l, ;, l*, en dat h ebben we gevierd.

Een onzev obon ees stuurbe ors no r[\kb;i le bet^a[;"g van $aar derde

jaarabonnevnent ooknog eevl extrabijdrage aon een[2erl sytecifieftebestebing.

En [1et vnoet gezegd,de taart was gobde[ijk.wbanktaoov de tnart enbe tiyt

v eubal. Na ors bus a{s [longerige geesLen u bebben gedragen lwoarua de fun-
dercn aan be balve yebactie be yesten weg werQtnn) hebben we ous vo[ goede

moed op [1et eerste numyner vande vierb,e jaargang gestort3et smake[iik!
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en druilerige donkere
namiddag in december.
Tijd om gezellig de

Iampen en kaarsjes aan te
doen en, om ai die grauwig-
heid buiten te sluiten, de gor-
dijnen dicht. Dan ineens het
opgewonden stemmetje van
Marthe: "Mamma, marnma
een vlinder op de gordijnen,
een hele mooie". En ja hoor,
alsof ze zich van geen winter
bewust was, zat er op het
gordijn een pracht van een
dagpauwoog te pronken.

Nadat we haar uitgebreid be-
wonderd hadden, werd ze in
een plastic bak met gaatjes-
deksel gevangen. Een laatste
verdwaalde bloem werd uit de

Da4t ?atuuoogja
tuin geplukt en blj haar ge-
legd. Even liep ze erover
heen, liet haar tongetje wat
nectar eruit zuigen maar be-
gon dan verwoed te fladde-
ren in haar vlinderonwien-
delijke behuizing.

Ii/:eL Pauwoooje aoor-
zicfifigLusswtw'mfian-
deu hep i[<.de tuin in en

gaf haar de onbeglrensde

berneL

Na een paar minuten fladde-
ren ging ze vermoeid in een
hoekje zitten, klapte haar
vleugeltjes dicht en hield het
voor gezien voor de rest van
de avond.

De volgende morgen, toen de
kinderen naar school waren en
het buiten wat lichter begon te
worden begon ze aan een
nieuwe wanhopige poging om
naar buiten te komen. Het
geluid van de tere vlindervleu-
gels tegen het plastic gaf rne
een machteloos gevoel. Wat
doe je nu met een vlinder in
december? Maar zo kon het
ook niet langer. Liever een
uur in vrijheid vliegen en
doodgaan van de kou dan dit
onnatuurlijke gedoe in zo'n
plastic bakje.

Met Pauwoogje voorzichtig
tussen m'n handen liep ik de
tuin in en gaf haar de onbe-
grensde hemel.
Met dichtgeklapte vleugels
bleef ze op mn hand zitten,
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niks geen onbegrensde hemel,
niet van kale boom tot kale
boom vliegen. Pauwoogje had
het door, het is winter en het
is buiten te koud voor een
vlinder. Toen we sarrrcn weer
binnen stonden en ze een
beetje bekomen was van de

kou, kon ik het niet over m'n
hart krijgen om haar weer in
haar bakje te stoppen. "Vlieg
dan maar door de kamer,
wees voorzichtig!" En daar
ging ze, rechtstreeks naar het
raan! ertegenaan fladderend
om daarna te bivakkeren op
een piant.

In de loop van de daaropvol-
gende weken kwamen we

Nee mcbl Nora niet dertrg

rneter aavl je nieuwe wo-
utngdoodgaavt!

Pauwoogje op verschillende
plekken bij de vensterbank
weer tegen. Ik doopte dan mn
vinger in wat met water aan-
gelengde honing en hield die
vlak voor haar. Ze kroop dan
mn vinger op, ontrolde haar
lange tong en was minuten
lang bezig om de, door onze
bijen gehaalde lekkernij, naar
binnen te werken. In de tus-
sentijd konden wij uitgebreid
de prachtige kleuren en vor-
men op haar vleugels bewon-
deren, ons realiserend dat nor-
maliter vlinders je daar nooit
erg veei tijd voor gunnen.
Toen we na twee weken
kerstvakantie weer in ons huis
terugkwamen, zat Pauwoogie
in een hoekje bd het raam. Ze
Ieefde nog steeds maar was
door de lage temperatuur van
de voorbije weken in huis heel

traag. Toen ik haar op m'n
warme hand zette begon ze

te trillen en even later met
haar vleugels te klapwieken.
Daarna at ze een lekker
druppeltje honing. Ze was
weer helemaal bij,

Toch gaat het leven van een

vlinder in huis niet over ro-
zen. Tot twee keer toe heb

ik haar in de daaropvolgende
dagen achter de verwarming
vandaan moeten vissen.

Voorzichtig haalde ik dan de

stofrlukjes van haar af en

hoewel ze niet echt bescha-

digd was begon haar ene
vleugeltje er wel wat mottig
uit te zien,

Een week later ging ik mee

met de schoolklas van mijn
oudste zoon naar het plane-
tarium in Artis. Ik had de

dag ervoor naar Artis gebeld

ofze een warme kas hadden
voor een vlinder. Ja hoor, er
was een tropische kas waar
ook vlinders in zaten. Geluk-
kig tiet Pauwoogje zich
makkelijk vinden en ging ze
voor de laatste rnaal in het
bakje. 's Ochtends eerst mee

naar school, en daarna op
weg naar Amsterdam om de

beurt bij iemand op schoot.
In Artis aangekomen bleek
dat we nog drie kwartier
hadden Yoordat we in het
planetarium moesten zljn,
en zo gingen we met de hele

klas op weg naar de tropi-
sche kas. Het was vrij koud
op die heldere dinsdagmor-
gen en onderweg kwamen
we natuurlijk allerlei interes-
sante dieren tegen.
Pauwoogje was met het
takje waar ze op zat omge-

vallen en bleef op haar vleu-
geltjes liggen. Nee toch? Nou
niet dertig meter van je
nieuwe woning doodgaan!
Snel liepen we nu door. Een-
maal in de kas, met een hele-
boel vlinders om ons heen en
een heerlijke warmte kwam ze

snel weer bij. Voorzichtig liet
ik haar op m'n vinger zitter^ en
plotsklaps kwam er een
prachtig rode vlinder naast

haar zitten alsof hij haar wel-
kom in Artis heette. Even nog
draaide ze om elkaar heen en
toen klapte Pauwoogje haar
vleugels uit en vloog de

groene wiidernis in, gevolgd
door haar rode wiend. Dag

uan a[mbev mt hee[a[
een gefiee[, een omleel-

b*r" besuau- ttee[ het

bee[n[islev[ewgefs aa

eewbagrlauw\oT.

Pauwoogje, het gaje goed!
We liepen terug naar het pla-
netarium om ons mee te laten
voeren in de wereld van pla-

neten en verre sterrenstelsels.
Van miljoenen kilometers ver
weg zagen we ons mdlkweg-
stelsel, om dan in te zoorrrefl

op ons zonnestelstel, omlangs
indrukwekkende planeten
daar onze prachtige aarde te
zien liggen.
En om dan in gedachten ver-
der te zoomen traar Neder-
land, naar een kas in Amster.
dam wa^ar een kleine dag-
pauwoog haar leven leidt.
Alles paste. Van vlinder tot
heelal een geheel, een ondeel-
baar bestaan, Heel het heelal
is de vleugels van een dag-
pauwoog. *



Job Ryunen van Dansik

en vrij dagochtend in ja-
nuari. We zijn op weg
naar het zuiden richting de

Sangha Parijs. De over-
gang van Nederland naar Belgie
zet me aan het denken. Alles is
anders gevormd dan in Neder-
land. De vangrail is roestiger en

heeft een ander profiel maar is
nog steeds een vangrail. De weg
is hobbeliger. Vreemd eigenlijk
hoe groot de invloed van zo'n
grens is., Ik ben opgegroeid in
Enschede. De Duitse grens is
vlak bij en toch ben je over die

$ens in een volledig andere we-
re1d. Ik biijf me daar over
verwonderen. Een zendo
instappen is voor mij net
zo iets. Een enkele stap en
je bent in een andere
"space". We komen
Frankrijk binnen en horen
de hoofdredacteur nog
even uit over zijn liefdesie-
ven. Een auto is een goede

plaats voor een diepte in-
terview. Er is geen ont-
snapping van de achter-
bank van een tweedeurs-
atlo. Ze kennen elkaar nu
enkele weken. Tijd voor
een indringende vraag:
"Nemen jullie kinderen"?
Geen duidelijk antwoord,
maar wel is duideiijk dat
ze hevig verliefd ziin en dat bete-
kent voor de Lotusvijver moge-
lijk weer een verlate uitgave. Met
een winters zonnetje rijden we de

rondweg van Parijs op en zitten
direct vast in de vrijdagmiddag
spits. Zo vast als ik nu in m'n
leven zit, maar gelukkig minder
vast dan in m'n koan. Sesshins
hebben me altijd geholpen. Ik
kom er altijd alerter, helderder
uit. Daarom ga ik nu dan ook vol

Dh"q'4rvna*tr
vettrouwen naar Genno. Even
tanken zodat ik weer een stuk
verder kom op m'n pad. Even
later bellen we aan bij een uit
natuurst@n gemetseld huis met
twee verdiepingen. Theo Beu-
mer doet open. Genno sensei is
boodschappen aan het doen en

zal later komen. Theo gaat ons

over een houten trap voor naar
de zendo op zolder. Die is L-
vormig waarvan de lange zijde
over de hele voorkant van het
huis loopt. Hier zullen Sjoerd
en ik met nog een tiental men-
sen slapen. Ik heb nog nooit in
een zendo geslapen. Bijna de
gehele dag en nacht doorbren-

gen in de zendo zoals in de

oude kloosters. Afgezien van
de kou een romantische ge-

dachte. Onze tassen kunnen in
de pas gebouwde kasten van

Theo. Ik kijk eens rond. De
plaats van sensei is direct te
zien aan de afwijkende kleur
van de zafu recht tegenover het
altaar. In een hoek staat een

klein kastje met een vaas en een

foto ernaast ... Ik loop er naar

toe. Het is een echte urn met een
verdroogd takje op het deksel.
Op de foto ernaast een beeld van
de inhoud. Kennelijk een leerling
van Genno. Goh, wat mooi. Een
vredig gevoel komt over me. Hier
is iemand in volledige rust. Ik
denk aan een kaartje van m'n ex
met de tekst "Pluk de dag voor je
in een vaas eindig". Daar heb ik
dus nog wel eens moeite mee. Ik
zoek een plaatsje in de korte zijde
van de L een paar meter van de
um. Ik zal hier een goed zicht
hebben op Genno sensei. Sjoerd
neent het plaatsje naast mij. Als
we na een bezoek aan een Franse
pizzeria terugkomen in de zendo

kijken Sjoerd en ik elkaar
even vreemd aan en halen
zonder een woord te zeg-
gen onze schouders op.
Onze plaatsen zijn opge-
schoven waardoor ik het
zicht op sensei heb verlo-
ren. Een eerste les? Ik zal
bet zonder het verster-
kende zicht op sensei
moeten doen. Ik kleed ne
om in het zwart. Ik waag
me af wat ik hier in we-
desnaam doe. Een kwar-
tiertje later klinken de drie
gongslagen van de Jikido.
Tegenover me zit een ste-

vig ingepakt michelin-
vrouwtje. Het is inder-
daad kil. Afgeleid door

gedachten zit ik stil. Een paar
keer komt de urn, die kennelijk
indruk heeft gemaakt, voorbij.
Dat lijkt me toch wel mooi om zo
een onderdeel van de sangha te
blijven, maar dan wel bij je eigen
sensei. Een sensei heb ik nog
niet. Ik heb wel jukai gedaan
maar geen choken. Hier zit een

belangrijk punt dat me tegenhoud
om met wat dan ook 66n te wor-
den. Een tekort aan vertrouwen.

Dana
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Trouw zijn aan. Choken is een

soort trouwerij, een verbond met
je leraar tot de dood deze scheidt.
Zou hoshi dan als een soort
scheiding geiden? Dromerijen,
verlangen naar dai-
kensho, afleiding van het
werkelijke onderwerp. Te-
rug naar nu. Terug naar de

adem, shikantaza. E€n ...
Twee ... Doing... Doing.
De eerste periode is ten
einde. Tijdens de lang-
zame kinhin kraakt de
vloer op verschillende
plaatsen in de zendo. Om
de buren te ontzien volgt
er geen. snelle khhin. Die
zou in deze kou nou net zo
welkom zijn. De volgende
periode komt het onder-
werp vertrouwen weer
naar boven. Het gebrek
daaraan onderbouwd met
voorvallen uit het verre
verleden. Het gepest van
kinderen, het ziekenhuis,
bijles, LOM-school, me
anders voelen dan de rest
en op een speciale manier
daar trots op zijn. M'n ex
zei het al. Ik laat me niet plagen.
Mij raak je niet. Plagen, pesten

ik ken het verschil, maar voel het
niet. En waarom komt die shit
nog eens langs nadat ik dacht dat
ik die volledig verwerkt had? In
geen tijd zijn de perioden voorbij
en probeer ik zo goed mogelijk
het Franse vers van de jikido te
volgen. Een paar seconden later
verdringen de verlichting-
zoekenden zich om een matrasje
te bemachtigen. Ik leg de zafu
onder m'n hoofd, draai nog een
paar keer en val een halve meter
van de urn vredig in slaap. Als ik
weer wakker wordt zie ik Theo
rond lopen die iedereen wekt.
Even later een stille drulde. Ma-
trassen wegleggen, slaapzakken
opruimen, zabutans rechtleggen
en richting badkamer. We zitten

weer. Tijdens de tweede pe-

riode verlaat ik de zendo voor
een oryoki instructie. Frank
laat zijn vier cursisten zien hoe

wij straks volgens de etiquette

ons bordje pap moeten leeg-
eten. Met onze oryoki-set gaan

we weer naar de zendo. In mijn
gedachten repeteer ik het cere-
monieel nog eens. Tijdens de

maaltijd probeer ik links en
rechts af te kijken. Zodra tk
echter zie dat linla en rechr niet
gelijk zrln verlaat ik me rrrrar
op m'n eigen geheugen en een

blik bij de overbuurvrouw. Het
tempo waarmee de pap en thee
naar binnen wordt gewerkt
staat in schril contrast met zo-
iets als bewust eten. Voor de

gedachte dat dit eten een deel
van mij wordt is tijdens het eten
geen ruimte. Gelukkig hebben
we dit voor de maaltijd gezon-
gen. De dag vordert snel, maar
ik wordt er niet echt vrolijker
van. Is zitten op het monent

wel de juiste weg voor mij? Ik
heb het gevoel ... Nee, ik denk
dat het nodig is dat ik volledig
wordt opengebroken. Tranen zet-
ten als gewoonlijk niet door al

voel ik ze opkomen.
Emoties en gevoel
worden goed in be-
dwang gehouden. Ik
moet naast zitten meer
in beweging komen. Ik
ben blij als de twee
dagen voorbij zijn en

voel me volledig rijp
voor therapie. Waar
lig de grens tussen zen
en therapie? Waar zit
de overlap en waar
wllen ze elkaar aan?

Met Sjoerd ga ik na
het avondeten nog
even het centmm van

Parijs in. Hij heeft de

stad nog nooit gezien.
Voor een paar uur mag
ik zijn gids zijn. We
stappen rond acht uur
de metro in waarbij ik
me afvraag waar ik
hem naar toe zal lei-
den. Ik kies voor het

station City. Een grote cilinder
van geklonken plaatstaal die in
het eiland in de Seine staat. Als
civiel-ingenieur vindt ik dat een

prachtig object. In de cilinder
voel ik me al beter. De Notre
Dame, waar we even later voor
staan, interes seert Sjoerd meer.
Een kaartenstand vol met kaarten
van Le Petit Prince doet me even
oog in oog staan met m'n ex.
Nooit volledig begrepen waar-
door de relatie fout liep. Vertrou-
wen heeft daar duidelijk een rol
gespeeld. Feilloos hebben we dat
bij elkaar ondermijnd. Na een
jaar loop ik bij tijd en wijle nog
met mijn allerliefste ex in het
hoofd. We duiken een cafd in
waar we twee biertjes bestellen
om het weekend nree af te slui-
ten. Nadat Sjoerd zijn kaarrje
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aan zijn vlam heeft gescfueven
zoeken we een postbus en gaan
richting zendo. De eerstvolgende
vergadering van de redactie na

Parijs vraag Helen hoe Parijs
voor mij was. Als ik zeg dat ik
nog nooit zo beroerd uit een

sesshin ben gekomen en het dus
wel een goede was beginnen ze
alle drie te schateriachen. Voor
hen was de ervaring nagenoeg
hetzelfde. Parijs: een aanrader
ous. w

Dirk HoRai Beemster

f ndelljk ben ik in Chicago

f aangekomen. Hier zit ik
l: 6un, midden in de enorme
hal van het grote Union Station,
groter dan het CS in Amsterdarq
Den Haag en Rotterdam bij el-
kaar. Tot mijn verwondering
wordt het echter nauwelijks be-
volkt door reizigers. Gisteren tij-
dens mijn metroreis hier naar toe
had mijn scherpe waarnemings-
vermogen al opgemerkt dat men
zich hier voornamelijk met het
automobiel verplaatst; 's Mid-
dags om twee uur al fiies van
hier tot Driebergen.
Toen ik vanmorgen om zeven
uur het New Jackson Hotel aan

de Clinton Avenue verliet, te-
kende zich een breed lint van
autolampen af op een achtbaan-
weg die midden door deze metro-
pool gaat. En als je een stukje
gaat wandelen om re genieten
van de mooie wolkenkrabbers
verga je van de benzine- en die-
seldamp. Trouwens ook hier in
deze hal, waar zachte barokmu-
ziek het wachten veraangenaamt,

StorrL hE? Ik vond het geweldig
van de asielzoeker dat hij mij het
voor hem zo waardevolle pas-

poort teruggaf en niet bij zich
hield. Hij had er zich verdomme
.gn ygilige toekomst in het rijke
Europa mee kunnen garanderen.

In de Boeing 747 zaten we
slechts met veertig personen.
Tja, er komen steeds meer vlieg-
tuigen, maar op en gegeven

ogenblik gaat het aan passagiers

ontbreken. We mochten zelf een

plaatsje uitzoeken. Ik ging naast

een mooie Waalse dame zitten,
omdat ze trre zo vriendelijk
toelachte.
Het bleek een mannequin te zijn,
die in verband met een fotosessie
naar Chicago gng. Na een korte
woordenwisseting in stuntelig
Frans, bleek het niet mijn type te

zijn. Dat zat thuis in Hoorn. Ik
ging rustig op een lege stoel even

verder op zitten.
De reis, ach de reis. Je vliegt
transatlantisch over Groenland
en Canada. Je kijh uit het raam-
pje. Het is me daar wel het witte
wereldje. Het blijft maar 12 uur
omdat je met de zon meevliegt. Je

kijkt naar een stomme film met

D h"k, (ruV erowt4do Stafrsw
stinkt het naar diesel. Dat zal
dan wel weer komen van de

locomotieven die in de USA
voornamdk aan deze brand-
stof hun trekkracht ontlenen.

Mijn reis vanuit Amsterdam
naar hier is met de nodige
strubbelilgen verlopen. Na een

onhoerd, en diverse keren her-
haald afscheid van mijn vrien-
din Marianne stapte ik in op

een vliegtuig van Sabena
(spreek uit: sabiena). Eerst
naar Brussel, daar overstap-
pen. Nadat ik daar zo'n srnake-

lijke Belgische kom koffie had

m het bote[ [leevste

ooka[ eeh cyiyninee[

sfeertje.

genuttigd, werd ik aangespro-
ken door een rum die op het

eerste gezicht leek op een asiel-
zoekende Ghanees.'Mijnheer,
is dit uw paspoort?' Vol dank-
baarheid nam ik mijn paspoort
in ontvangst. Tijdens het frut-
selen in de reispapieren was het
document op de grond gevallen.
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Harvey Keitel. En uiteindelijk
tand je op Chicago O'Hare.
De mannequin keek me enigszins
beledigd aan toen we uitstapten.
Ja, moet je mijn type ook maar
zijn I

O'Hare is een reusachtig vlieg-
veld. Ik geloof dat het het groor
ste vliegveld ter wereld is. De
verbinding tussen de verschil-
lende gates wordt door treinen
onderhouden en er zijn drie ter-
minals. Zonder moeite smokkel
ik mijn waren langs de douane.
Het sneeuwt nu al de hele och-
tend. Natte grijze sneeuw. In de
hal zitten een paar verlopen figu-
ren. Misschien zijn het maffiosi,
Chicago is immers de stad van
A-l Capone. In het hotel ($40
dollar voor de bruidssuite) heer-
ste ook al een crimineel sfeenje.
Vanwege de jetlag stapte ik om
19.00 uur (WET 2.00 uur) in het
echteluk bed. Na 8 uur was ik
wakker: 3.00 uur. Beneden in
een belendende kroeg speelt een

lazzband,, echte onvervalste Chi-
cago blues: Muddy Waters. Om
4.00 uur is het feestje afgelopen,

maar op straat klinkt tot 6.00
uur geschreeuw van agressief
volk. Ik ben maar op mij n

hoofdkussen gaan zitten en
gaan mediteren. Heel vroeg
verliet ik het New Jackson ho-
telletje.
Ik heb net een kopje koffie met

een donut (spreek uit doonut)
genomen. Lekker zoet. Langs
mij schuifelt armoedig werk-
volk; overal op de wereld met

dezelfde verveelde uitdrukking
op hun gezichten.

Nee, dan zijn de Belgen een

aparter volkje. De omroepers

op het vliegveld en in het vlieg-
tuig verkondigen hun bood-
schap zowel in het Frans, in het

Vlaams als in het Engels. He-
laas in alle drie talen conse-
quent onverstaanbaar.
Met de dikke nrensen, waarvan
het volgens Marianne en haar
wiendin Carla zou stikken in de

USA, valt het tot nu toe wel
mee. Ik heb er vanmorgen pas

vier gezien. Wel lopen de men-

sen anders dan in Europa.
S ommigen strompelen, schuife-

len; anderen lijken op hun tenen

te gaan. Alleen de negers lopen

nonnaal.
Van die sto une klassieke mu-
ziek kijg ik genoeg. Een politie-
man achter een bureautje in de

hoek van de hal houdt me nauw-
lettend in de gaten. Zou hij me

door hebben? Ik stap op.

In Chicago staat de Sears Tower,
de hoogste wolkenkrabber in
Amerika. Daar moet ik zijn. Ik
ben tenslotte een groot lieftrebber
van moderne architectuur. A]s ik
vlak voor het gebouw sta, word
ik bevangen door de angst dat het
gebouw boven op me zal vallen.
De muren hellen bedrieglijk
voorover. Ik vlucht naar binnen
en koop een kaartje. Ik neem de

lift naar boven, daar zal het vei-
lig zijn. In vijf seconden zijn we
op de hoogte van 438 meter aan-
gekomen ! Helaas, op het moment
dat ik uitstap komt een grote
grijze regenwolk het -van horen
zeggen- magnifreke uitzicht over
Chicago bederven. *

(wordt vervolgd)



Pjotr Gendo van der Reep
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is guur en negen uur in

fr e ochtend wanneer ik
I t, geheel volgens plan als

eerste arriveer bij de Tiltenberg.
Ik heb zin in de Sesshin. De
voorbereidingen zijn goed verle
pen en ik ben er helemaal klaar
voor. Eerst naar de keuken om
koffie te zetten, vervolgens kijk
ik gehaast welke kamer mij is
toebedeeld. Wellicht valt er in dit
vroege stadium nog te onderhan-
delen als de kamer niet mocht
bevallen, maar dat blijkt niet no-
dig. E6n blik op de plattegrond
van de kamerindeling en ik ben
teweden. Ik haast mij naar de
zendo en begin naarstig met de

zabutans te slepen. AIs. ik de

zaak naar beste weten heb ge-

rangschikt, ben ik drijfnat van
het zweet. Ik ben alweer tevre-
den. Mijn favoriete plaatsje is
gereserveerd en daar was het
tenslotte om begonnen. Toevallig
ken ik de workleader en heb zo-
doende de vorige week al bij hem
lopen vissen naar mijn samujob
voor deze Sesshin.
"Ik dacht aan de coffee-and-tea-
crew, als je daarvoor voelt, ten-
minste." Ik aarzelde gespeeld en

antwoordde nonchalant: "OK,
consider it done." Ik wil niets
iiever, met name de ochtend thee-
en-koffie dienst. Niemand wil
dat; Een uur woeger opstaan.
Waar je zin in hebtl IK heb er zin
in. Vroeg uit de veren, de gangen

nog stil en duister, floep het licht
aan in de keuken, werken in alle
rust en stilte. Klaar zijn als de
vroegste vogels komen voor thee
of koffie. Niets is zo dankbaar
als deze dienst en dan naar buiten

tsWalryoyorgalva
met zo'n dampende kop koffre
en het eerste shagie van de dag.

Gelukzaligheid in optirna
forrna. Ook is me ter ore geko
npn, dat men wederom van zin
is mij de positie van doan aan
te bieden (met andere woorden:
ik wil op de bellen lellen tijdens
de services). Ook dat wil ik,
Graag zelfs; In tegenstelling tot
de vorige twee sesshins ken ik
deze positie nu door-en-door en

zal wiend en vijand bewonde-
ring afdwingen door de uitzon-
derlijke perfectie waarmee ik
mij van deze taak zal kwijten.
Ik ben in opperbeste stemming.

De sesshin kan niet meer stuk.
Al doende zweef ik recht in de

armen van een breed grijnzende
Maurice K. Die pardoes
vraagt: "Wil jij jikido zijn,
want Monique is erg verkouden
en wil liever niet bij de koude
deuropening zitten." Ik word

niet goed.

Ik word echt niet goed. Het kan
niet waar zijn. In een vertwij-
felde poging aan dit rampzalige
aanbod te ontsnappen, hoor ik
mezelf allerlei bezwaren opris-
pen, maar het mag niet baten.

Stefan C. en Kees van de B,
staan ook al om me heen. God
mag weten waar die ineens

vandaan komen. Ze proberen me
over te halen, maar ik geef mijn
verzet niet op, tot Kees de verlos-
sende opmerking maakt: "We
zijn hier allemaal om iets te le-
ren." Daar heb ik niet van terug.
Het is een waarheid als een koe.
Enigszins beschaarnd geef ik mij
gewonnen en wees tegelijkertijd
de blunders die ik ongetwijfeld
zal begaan in de voor mij volsla-
gen onbekende positie van jikido.
De eeuwige wens om alles onder
controle te hebberu is weer eens

door de simpele actualiteit van
het moment tenietgedaan. Het le-
ven is veranderlijk en gaat dood-
gewoon zijn eigen gang. Het is
een goede les. Blijf in het hier-en-
nu, ga mee met de stroorrq grijp
je nergens aan vast. Doe wat je
nri te doen hebt en probeer vooral
niet daaraan te ontsnappen. Geef
je over, geef je over, geef je
over... *
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Freek Kenzan Keizer

en man plant een dode
booq zijn zoon legt ste-

nen op de wortels en de
vader Vertelt een verhaal: "Een
monnik plantte een boom boven
op een berg ver van de wereld.
Hij draagt een jongetje uit het
klooster op de boom ver verzor-
gen.

Elke dag zeult het jongetje em-
mers water de berg op en leegt ze
bij de dode stam. Jaar in, jaar uit
staat de boom daar, dor en
droog. Op een dag staat daar 's
ochtends de boom in volle bloei."
Dit is uit de film "Het offer" van
Tarkofski. De vader redt de we-
reld van een reeds begonnen
atoomoorlog door met zljn
dienstmeisje te slapen, die ook
een (goede) heks is. Daarna
steekt hij zijn huis in brand als
dankoffer en wordt hij afgevoerd
naar het gekkenhuis. Tot slot
draagt zijn zoon ernmers water
naar de boom en wacht geduldig.
Liefde is als mooie billen in een

spijkerbroek. Opgevouwen in de

kast zeggen ze niet veel.
"In liefde ontvangen en gebo-
ren". Ik was een paar weken oud
toen dit over me werd uitgespro-
ken, vergezeld van een paar
druppels water. Mijn moeder
hield me in haar armen. Ze heet
Nele Maria en is m'n grote
liefde, ze is nu 86 jaar.
Ik moest haar liefde delen met
tien broertjes en zusjes, vijf van
elk. Delen was niet m'n sterkste
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kant en dus verkoos ik de vrij-
heid en de pijn die dat mee-

bracht. "Liefde bestaan als je
het mist".
Het was wel wat jong om af-
scheid te nerrrcn van m'n ge-

liefde. Gelukkig bleef ze wel
voor me koken en m'n sokken

stoppen, m'n vader wiegde me
's avonds in slaap en het leven
was zo slecht nog niet. Als
kleuter was ik kampioen vdr
plassen. We stonden met een

paar jongetjes op een bruggetje
en in de sloot konden we pre-
cies zien hoe ver we kwamen.
Het waren enorme afstanden.
Meisjes waren alleen geschikt

als publiek en dat bleef nog
heel lang zo. M'n moeder
bracht me naar de grote school,
de kleuterschool had ik groten-

deels verspijbeld. Het grootste
probleem op school was dat ik
niet kon plassen als ik het
wilde. Ik zie me nog zo zitten
met m'n vinger omhoog en de
juffrouw die me niet zag. Als ik
de wc haalde zonder in m'n
broek te plassen, richtte ik naar
boven om van de grond door
het raam te komen, dat heet nu

nog een pisboogje. Een laatste
stuiptrekking van het vrije jon-
gensleven. De eerste jaren op
school stond ik meestal in de
hoek voor zware overtredingen
bij de bovenmeester. Toen ik de
kunst van het leren verstond,
vluchtte ik weg in boeken. Tien
jaar lang las ik alles wat los en

vast zat. Iedereen las bij ons

thuis. je hoorde alleen het gerit-

11

sel van omslaande bladzijden.
Had ik een boek uit, dan voelde
ik me verdrietig, dronk een

glaasje water en begon aan het
volgende boek.
Wat was ik eenzaam en wat hield
ik me groot. M'n ouderlijk huis
was altijd warm en veilig, m'n
zussen probeerden me op te voe-

den en in ruil daarvoor nam ik
wraak op hen. Ze noemden me
vaak een rotjongetje en ze had-
den gelijk.
Ik doorliep een paar tuinbouw-
scholen. Alleen maar jongens za-
ten daarop, we liepen kroegen en
socidteiten af en dronken ontzet-
tend veel bier, Daar haalde ik
ook de moed vandaan om m'n
eerste rneisje aan te spreken. Er
waren zoveel dingen die je wilde
hebben en zeker een vrouw,
naast geld, mooie auto, huis met
zwembad, enz.

Ik trouwde op m'n 25". Ze
schonk me een zoon en hield het

1l jaar met me uit. IIja is nu 18

jaar. Hij liet iets smelten in mij.
Hij hield van mij zonder voor-
waarden vooraf en roen durfde ik
ook een beetje. Ik ben ze beiden
dankbaar, m'n ex omdat ze me
verliet en Ilja omdat hij me trouw
bieef.

En zo op m'n 35" kwam ik aan

zitten toe, met een vriendin van

een wiend naar de Zeniolder in
de Kosmos bij Maarten Hout-
man.

In het najaar van 1984 was er
een weekendses shin rnet Mae-
zumi Roshi. Je nam een slaapzak
mee en alles sliep door elkaar.
We zaten in de grote zaal ergens
ver weg. Tegenover me zat Ca-
therine. Genpo liep rond met de
stok en wat had ik een pijn.
Gelukkig had een meisje pijnstil-
lers bij zich. We kegen allemaal
de kans voor daisan met Roshi.
Ik strompelde bij hem naar bin-
nen en begon me te beklagen. Hij
vroeg: "Wat doe je voor werk?"
Ik zei "Ik kweek rozen". "Wat



mooi", zei hij, en rinkelde met z,n bel. Dat gaf een
andere kijk op de zaak.
Er waren toen veel mooie vrouwen die op Genpo
afkwamen en ik ontmoette Nico. Ik ruilde Maarten
in voor Nico en ging zitten met wat later de Kan-
zeon Sangha werd. Nico kwam op die naam, hij is
eigenlijk de vader van Kanzeon.
Ik was een echte zensfudent aan het worden met een
echte meesrer: Genpo. Wat was hij geduldig en
aardig. Ik kreeg een klein beetje mijn zelfvertrou-
wen terug. Zenmeester worden was mijn grote am-
bitie.
De sangha was een prima piek om m,n beschadigde
ego weer op te kalefateren, om de modder er weer
af te poetsen. Als je lang genoeg poetst wordt het
doorschijnend.
Zitten dus, het liikt wel of we rnet het uitvinden van
de stoel het zitten zijn verleerd.
Ik zag in de kelders van het Louvre het beeldje van
een schrijver in het oude Egypte van 5000jaar voor
Christus. Het beeldje was zo'n l0 centimeter hoog,
zo bescheiden tussen al die kunstschatten.
Hij zai voetje op knietje, knietje op voetje met een
kleitabletje erop lekker te werken. Je kunt er in een
sesshin altijd op rerugvallen. Ik zag er ook een mooi
beeldje van Artemis en herkende een vriendin waar
ik in m'n eerste jaren verliefd op was, na een
ontmoeting op een boeddhistische cursus van Nico.
Blonde kulletjes, jongensachtige groene ogen met
goudbruine vlekjes als zonnestralen door eikenbla-
deren. Ze bleef altijd m'n raadselachtige schone die
als ik m'n pijlen op haar richtte tussen de bomen
verdween. Je jaagt niet op de jachtgodin. Hooguit
mag je wel eens mee op de jacht. "De duivel is een
aap van God" zei Luther. Pijn is de aap van liefde
en verlangen is haar hondje. Het hondje moet je
aaien en de aap dronken voeren. '.pijn is klare
wijn", als we de ware aard van pijn niet kennen,
wat weten we dan van mededogen? Pijn is de man
met de hamer yan zazen., je moet de race wel
opgeven, wat er na de bel opstaat van het kussen-
tje? We doen het er rniurr weer mee en zo kan die
wei weer. Als ik alles weer eens overlees, al die
wijsheden, zeg ik met Paulus: "Zonder liefde ben ik
helemaal niets". Hoe ongrijpbaar m'n geluksengel
ook is, haar gezelschap is mij genoeg. *
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