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Haagse voorman doet Life vows
f,7 es van de Bunt, leider (1ei6h) van de Haagse Sangha en Jac-

-h-qr"Iir,. Wellenstein hebben de life-vows (lEf fdhs) afgelegd.

Hoeveel paden zijn er nu? In de Kanzeon Sangha drie. Het monniks-
pad, het pad van de Bodhisattva en het lekenpad. Verwarrend? Wel-
nee, op naar oneindig veel paden! *

Genpo Roshi ?5 iaar monnik
Tijdens de septembersesshin in de Tiltenberg werd het 25-jarig nnn-
nikschap van Genpo Roshi gevierd. Voor de gelegenheid was aan de
trouwe volgelingen gewaagd een bijdrage op een A4'tje te leveren
voor een, uiteindelijk prachtig geworden, boek. De bijdragen ver-
schilden van tekeningen tot gedichten en natuurlijk had een-of-andere
grapjas een lege bladzijde ingeleverd. "Showing offhis insight"
merlde Genpo Roshi daarbij op. Bovendien werd nog een bijdrage
geleverd voor een mobiele telefoon voor de reizende Roshi. *

Tiltenberg bldf behihde
f.fet heeft niet veel gescheeld of de Tiltenberg in Vogelenzang,
I lvoormalig klooster en tegenwoordig het centrum voor vele zen-

bijeenkomsten waaronder de meeste sesshins van de Kanzeon
Sangha, werd gesloten. De Graal, de eigenaar van het complex, was

begin dit jaar voornemens om de Tiltenberg te sluiten, maar gelukkig
is alsnog besloten de komende zeven jaar de Tiltenberg open te hou-
den. *

As van Boeddha te aanschouwen

Ap 8 november 1998 kwanpn duizenden bezoekers en pelgrims
l.rf samen voor het Archaeological Survey of India Museum in
Bodhgaya. In het museum was een kruik te zien met, volgens de
overlevering, de as van Boeddha. Dit is de eerste keer dat de vondst
uit 1956 is getoond aan het publiek. In eerste instantie werd het de

pers verboden om foto's te nenrcn van de biddende, buigende en offe-
rende nrnigte rurar na een persoonlijk schriftelijk verzoek was dit
toch mogelijk.
De mensen die de reis naar deze urn achter plexiglas niet kunnen ma-
ken, zijn gewezen op een meer intieme kennismaking ret Boeddha.
Volgens de wetenschappelijke theorie die bekend staat als "Caesar's
Laatste Adem' ademt iedereen op dit moment duizenden luchtmole-
culen in die de historische Boeddha heeft uitgeademd. Het maa}t niet
uit waar je bent. *
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Reidaks[oneihl

en Haags nummey, het kon niet uitbliiven, Met een Haagse re-

daCie, voortgekomen uit de Haagse Sangha moest het eens ge-

beuren. Wat zen met Den Haag heeftl Niet alleen hebben we de

grootste Sangha, woont de liefste monnik er en bruist de Hofstad

van de spiritualiteit (zie verderop in dit nummer), maaY vooral van-

wege de taa[ die er gesproken wordt.

Het echte Haags; bekend geworden door Jacobse en Van Es en te-

genwoor{ ig door Haagse Harry gepopulariseerd, Voor de lezers die

nog niet zo gewend zifn en niks wi[len missen, de volgende gouden

tips: "Hagtop [eize en 't geluTd mot van achtdh uTt [e hulg kaume an-

digs vestah 1e dr gein h6ht van".

Het kost even wat moeite maar dan kom 1e einde[i[k achter de vraag

die 1e al laren heeft bezighehouden, Wat is zenl De Hagenees weet

dat al eeuwen:

Zen zd,n!ls
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Bezoekers van sesshins kennen Hank Malinowski als de vriendelijke en gemotiveerde zenstudent
met een overduidelijk accent. Wie is deze goedlachse Amerilcaanse zenmonnik met een Poolse
ncutm en wat doet hij in Nederland?
Het Haagse themanummer is voor ons een goede gelegenheid de zpken des levens met hem door
te nemen en de vriendschap te hemieuwen. Hank heeft ons in zijn statige huis in het
Statenkwartier uitgenodigd en schenkt met veel zorg de theekoppen in...

Den Haag
f k heb in Den Haag hetzelfde

f C"ro.t als in Boston; gezel-

rlr ligheid. Amsterdam is als

Jos vANDANsx
SroenoWnnnn

New York; erg druk. Als
ik 's avonds door het
Statenkwartier wandel
zie ik elke keer weer
nieuwe details aan de
huizen. Ik zou nergens
anders willen wonen."

leugd
"Als oudste zoon, twee
ouders, twee zusters, van
een arbeidersgezin uit
tweede generatie immi-
granten ben ik opge-
groeid in het Pmlse
getto in Queens, New
York. Rond m'n vijfde
verhuizen we naar Flus-
hing in New York. Veel
later, in Nederland,
kwam ik er achter dat dit
eea vertaling is van het
Nederlandse Vlissingen.
Vanaf m'n vierde weet
ik dat ik homoseksueel
ben. We hadden thuis
televisie en ik was ver-
liefd op Superman. In een katho-
liek gezin in de jaren vijftig was
daar totaal ge€n accoptatie voor. Ik
heb in die tijd heel veel pijn gele-
den. Ik voelde me een hunchback,
een gebochelde.

Ik heb toen erg veel moeite gedaan
om een beter mens te worden. Ik
ging theologie studeren en ben

bijna nog katholiek priester ge-

worden."

Nederland.
"In 1972 heb ik mijn Nederlandse
wiend, Frits, ontmoet die voor
zijn studie een paar maanden in
New York was. We besloten sa-

men verder te gaan en hij is dus

de reden dat ik in Nederland
woon. We zijn nu 26 jaar samen

en de liefde heeft acceptatie ge-

bracht. Hij doet niet aan zen rnaar
steunt me er wel in. We hebben
van elkaar nooit geeist dat we
hetzelfde moeten zijn. Ik yer-

wacht van Frits dat hij Frits is. De
hele relatie is een cadeau en de

liefde groeit nog steeds.

Tijdens mijn studie had ik psycho
logie als bijvak. Daar was ik altijd
al in geihteresseerd dus was het
voor mij logisch om daar verder in
te gaan toen ik geen priester meer
wilde worden. In Nederland sprak
de holistische benadering van psy-

chosynthese me het meeste aan. De
patient wordt hier niet
gezien als iemand die
ziek is en beter moet
woden maar als een ge-

zond wezen dat zich wil
ontwikkelen. Die oplei-
ding duurde vijfjaar.
Daarna werd ik mededi-
resteur van de Stichting
Psychosynthese in Am-
sterdam en ging als the-
rapeut en docent werken.
Na een tijd kreeg ik,
mede door de dood van
mijn moeder, Iast van
een burn-out en moest op
zoek naar iets om er weer
bovenop te komen. Ik
grng op zoek naar spiri-
tuele voeding."

Zen
"Op de middelbare
school had ik voor een

literair tijdschrift ge-

schreven en ben toen via
het schrijven van haiku
geconfronteerd. De een-

voud en directheid van de ervaring
van de Japanse kunst spraken me
erg aan. Ik heb toen mk een aantal
zenboeken gelezen.

Dat was blijven hangen en dus
wilde ik hier weer iets aan zen
doen.
Ik had de keuze uit twee Boeddhis-

met zen
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tische scholen in Den llaag en

wilde met beide gaan praten. Kees

van de Bunt was de eerste en toen

ik mijn keuzemogelijkheden aan

hem vertelde zei hij: 'Volg je
hart". Toen wist ik meteen dat ik
bij hem wilde leren zitten. Ik ben

hem daar nog steeds mateloos
dankbaar vrxn."

Werk
'Na mijn burn-out periode ben ik
in het Helen Dowling Instituut in
Rotterdams gaan werken als bege-

leider van mensen met kanker. Ik
zit veel met de mensen , geef ze
aandacht zonder iets speciaals te
willen of te moeten. Ik leer ze ook
zitten als ze dat willen, maar niet
als wondermiddel. Ik voel de pijn
van anderen goed aan, daar hoef ik
niet veel vmr te doen.
Zek;te als fout zien zorgt voor veel

ellende. Je kan niet zeggen dat het
goed of fout is, daarvoor zit het
leven te samenhangend in elkaar.

Dat je zelf de oorzaak van je ziekte
bent is absoluut waar en absoluut

onwaar.
Itret is volgens mij waar dat je de
verantwoor-
delijkheid
moet nemen
voor je leven
zoals dat nu
is. De hoe- en

waaromwaag
vind ik veel
minder nuttig.
Ifut leven is zo
rijk, ziekte en

gezondheid
zijn er maar
een klein on-
derdeel van,
de context is
veel gtoter.
Ik werk nu
zo'n twee i
drie dagen per
week en ik voel me daar goed bij.
Ik geef in het instituut ook een

cursus meditatie, gebaseerd op het
werk van Jon Kabat-Zinn, een

Amerikaanse therapeut die in Ne-
derland enige bekendheid heeft ge-

kregen, o.a. door zijn boeken. Er
komt steeds meer belangstelling
een veelzijdige therapie die ge-

steund kan worden door medita-
tie.
Vroeger had ik ook het beeld
waar het met de therapie heen

moet gaan, nu ben ik meer met de

mensen bezig."

I*ven en de ilood
'Een paar jaar geleden zijn veel

wienden aan Aids overleden. Te-
gelijk zou er een groot feest
plaatsvinden. Ik had het moeilijk
met die tegenstelling en sprak er
met Genno Sensei tijdens daisan

over. "Wat is het verschil?" zei

ze.l*ven en dood zijn erg moe!
lijk uit elkaar te halen.
Het is heel bijzonder om te zien
hoe mensen omgaan met de dood.

Bang voor de dood? Ik weet het
niet, dat zou ik moeten meema-

ken. De dood is voor mij wel veel

n atuurlijker geworden. Het is
heel mooi te zien hoe mensen

aanwezig kunnen zijn bij het pro
ces van hun eigen dood. Ik leer
daar veel van. Dmr contact met
de dood ben ik erg dankbaar ge-

worden voor elk moment van het
leven. Aan het eind van de dag

tijdens een sesshin roept de ji-
kido: 'I-ife and death me of su-

preme importance, do not squan-

der your life". Dat voelt heel
sterk. "

Genpo Roshi
'Mijn eerste sesshin met Genpo
Roshi (toen nog Sensei) was in

Bar llarbour. Ik was daar in m'n
eentje heengegaan er ontmoette
Genpo bij de deur. Het was als het

weerzien van twee wienden. Ik wil
niet speculeren over karmische za-
ken maar die band is er zeker. Ik
heb Genpo nooit als een Superman

gezien, altijd als een dierbare
wiend. Hij leeft zijn leven en inspi-
reert mij daarmee om mijn leven te
leiden.
En zitten, ik vind het gewoon leuk.
Ik geniet er echt van. Ztten is voor
mij de meest itrtieme manier om
met jezelf in contact te komen. . .

voordat je jezelf vergeet, haha.

t{eel kostbaar, jezelf vergeten. Wat
Dogen zei klopt. Alleen zitten en

de rest komt vanzeH. Je voelt meer
en je bent er meer, de hele dag.

Ik doe nu negen jaar aan zen en het
voelt nog erg kort. Ik ben een be-

ginner."

Monnikschap
"December vorig jaar ben ik mon-
nik geworden. Het was voor mij
een bevestiging van wat er al was.

Ik voel heel sterk de familiaire lijn
in de dharma. Het leven wordt

steeds eenvoudi-
ger.

Toen ik in Ame-
rika was voor
een wilderness
retreat waar je
geen monniks-
kleding mee
hoefde te nemen

voelde dat heel

raar. Het is
vreemde kleding
en ik weet niet
hoe je alles nou
precies moet
doen maar het
voelt heel sterk
aan. Als ik for-
meel zit moet ik
het gewoon dra-

gen. Het proces van het maken van
je eigen kesa (de traditionele mon-
nikskledij), dat doet wat met je.

Sesshins zijn belangrijk om het
wur hoog o,p te stoken, de dage-

Iijkse zitperiodes houden het vuur
brandend."
Als je me zorl wagen wat ik be-

langnjk vindt, zoals mk op een
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Zen Life Intensive met Genpo
Roshi ter sprake is gekomen'TIoe
wil je na je dood herinnerd wor-
den?' Roshi zei toen: "Als goede

echtgenoot en goede vader". Dat
vond ik heel ontrerend. Ik zou een

soortgelijk antwmrd geven: "Als
goede wiend van Frits en als goede

student van mijn leraar".

God
"Toen ik met Maezumi Roshi het
bestaan van God besprak, zei hij:
"Als je zegt dat je niet in God

gelooft, neem je iets weg van je
menselijkheid."
Ik zou daar aan willen toevoegen:
"Als je zegt dat je wel in God
gelooft, neem je iets weg van je
menselijkheid." Om in de waag
te blijven staan schept ste€ds

meer openheid voor het wonder,
het mysterie dat dit leven is. Mis-
schien kan je dit God noemen.

Ik heb Iaatst e.e,t wildemess re-
treat *t Amerj*ia gedaan. Eigen-
lijk helemaal niks voor mij, ik
was daar redelijk hulpeloos.

She lies on hr bed

ay,rs
There is lots ofpain

There is lots of sorrow
The only word she can soy is

Thank you.

Roshi moest zelfs mijn tent opzet-
ten, ik kon het niet.
Maar als je zo tijdens die retraite in
de nacht naar buiten kijkt zie je dat
het oneindig groot is, veel groter
dan wij en dx het zal overleven.
We kunnen het niet kapot maken.
Wij zijn dat en we maken er onder-
deel van uit.

Itret is zo groot . . .

*

Hank xhrufdit gedicht wtr iin van zijn patiinten
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D {rk/ hDffdtft, tu dR/ H orttaA,
In zijn plundertocht langs de Nederlandse Sangha's is Dirk in Den Haag aangekomen.

DmHonarBEEMsrER

tfr gaat een trein van Hoorn

? n* Den llaag. Nadat ik
az Aaar ben ingestapt, arriveer
ik binnen anderhalf uur in de hof-
stad. Ik pak tram nunmer l0 en in
een wip sta ik voor het huis van
Kees van de Bunt en Trui Ouds-
hmrn, waar afdeling Den }Iaag van
de internationale Kanzeon Sangha

is gevestigd. Een statig herenhuis
in een rustige straat waar

ongetwijfeld beschaafde
mensen wonen; geen hon-
denpoep, wel natte blade-
ren, een verweesde want
en e€n tot karkas verwor-
den paraplu. De ont-
vangst is overweldigend
hartelijk, waarbij de char-
mante gade van het afde-

Iingshoofd een belang-
rijke rol speelt.
'Dfuk, wil je dit, en nog
een beetje van dat? Suiker
in de kofEe, melk in de

ko,fEe, suiker in de melk?'
Tot mijn verbazing, die
later omslaat in twijfel en

drift tot zelfonderzoek,
komt ff geen einde aan

dit gastvrije gedrag. Ik
word overladen met at-
tenties en lekkere koekjes.
llet eerste blok met och-
tendlijk zitten kondigt
zich aan. Nu reeds, zo
woeg, doet zich de zui-
gende werking van het
kussen gelden. Zn l\ggen
zich heimelijk te verkneu-
kelen op de dunne matjes,

die keurig liggen uiteen
gespreid op de vloer van

de prachtige etage die als

zendo dient. Wie zou niet

Het Dharma-gesprek handelt
over zeuren, althans dat is me er
van bijgebleven. Vol schaamte

durf ik nu toe te geven dat zoals

altijd gedurende een Dharma-talk
de meeste woorden me het ene

oor in, het andere uit gingen.
Kees heeft het over een liedje
'Zeur niet' dat in de musical
'Heerlijk duurt het langst' gezon-
gen wordt. Een ijverige zenstu-

dent meent dat als je zeurt je

Kees in zijn Haagse xendo

helemaal moet zeuren, en zeurt
daar een tijdje over door. Je moet
6€n worden met het zeuren, want
wat doet ons denken anders dan

zeuren? Wees een zeurpiet, word
een zeurgdet. Ik zoek in de Dikke

van Dale naar de betekenis van
zeuren
Taxen; ...2. l,angdurig of telkens

op vervelende toon of lastige wijze
over iets spreken, veelal om zich te
beklagen ofirel om een verlangen
te uiten, zaniken.,.
Gelukkig is de tijd om te spreken
verstreken, dalen de zenstudenten

af naar het laag-bij-de-grondse en

worden de schalen met broodjes

gezond op de eefiafel neergezet.

De lezers van de [.otus-
vijver kennen mij als een

beducht schrijver, altijd
Haar voor venijnig com-
mentaar, spotziek en

ironisch. Het liefst zou
ik alle heilige zenhuisjes

en kluisjes willen omha-
len. Vosdat zen de eer-

ste stappen in het Wes-
ten deed, is het al in
verval geraakt, is een

van mijn sterke uitspra-
ken, hetgeen ik aan de

hand van lrritische arti-
kelen poog te staven. Ik
zoek dus bevestiging
van eetr vooraf ingeno-
men standpunt. U hebt
inmiddels begrepen dat
mijn zengehalte en zen-
begrip tot een miserabel

minimum zijn afgezakt.

Ik ben volledig de koers

kwijt.
Het enige wat mij nog de

illusie van troost weet te

bieden, is het momen-
tane aspect valr zazeni

telkens weer terug naar
het hier en nu. Schrale
troost?
Maar op de afdeling Den
llaag van de Kanzeon
Sangha kan ik geen cy-

nisch corunentaar leveren. Ik durf
opeens niet meer. Ik heb geen zin
meer om te kwetsen, daar zijn ze in
Den flaag te aardig en te kwetsbaar

voor.
AIs ik 's middags een wandeling

als rust- en stiltepunt willen dienen
voor zo'n lekker stuk verwarmend
mensenvlees? Kom zeg, laten we

nu niet opeens preuts worden, want
dat zijn ze in Den llaag helemaal
niet gewend.
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door de Scheveningse Bosjes maak,
bedenk ik me dat ik me misschien
wel laat inpalmen. Is het dat zij uit
angst vmr een kritisch artikel zo
overdadig wiendelijk zijn? Ben ik
omkmpbaar? Hoe zit het eigenlijk
met mijn norrnen en waarden?

Om vijf uur al wordt het donker en

er stommelen een aantal beginners
de trappen op. Elke maand wordt
de llaagse zendo bezocht door zo'n
vijftig vaste meditanten. Dat is een

behoorlijke groep, maar het blok-
hoofd heeft daar vele jaren (20) an
gewerkt. Zonder die vijftig mensen
zou Den llaag er heel anders uit-
zien, ik weet alleen niet hoe.

ln de korte pauze tussen de begin-
nersgroepen en het avondlijk zazen
praat ik met Kees over goed en

kwaad, het Iekenpad en over zijn
Italiaanse buren. Hij geeft me in
alles gelijk. Tot mijn verbazing op-
pert hij het idee mij tijdens de
eerste avondgroep het Dharma-
gesprek te laten leiden. Op dit ge-

nereuze aanbod ga ik gretig in.
Ook ik ben podiumgeil.
Als het moment is aangebroken
weet ik alleen over het zen-clich6
'Hier en Nu' te spreken. In mijn
onwetendheid meen ik te mogen
beweren dat het moment waarop
we merken dat we zijn afgeleid en

terug gaan naar onze oefening
(ademhaling tellen of volgen, con-
centratie op de koan, enzovoorts),
dat dat moment het goud v.m onze
oefening bevat. In dat enkele mo-

ment is de gehele leer van de

Boeddha vervat, zeg ik terwijl ik
ogenblikkelijk besef dat ik niet
we€t wat ik zeg. Ik delireer, zoals

met alles wat ik zeg of schruf.
Als de klok elf uren slaat, verla-
ten we de zendo om beneden een

warme hap te nuttigen. Als de

Dirk denkt

nacht valt wees ik even dat de
gastheer mij zijn wettige echtge-
note aanbiedt (oude Eskimo-
gewoonte) om me in het bed te
verwannen. Die wees (of was het
een stiekem verlangen?) blijkt
ongegrond. Ik ga naar boven en

even later val ik bewusteloos op
mijn bed. Ik droom:
'Bevend. Onbeweeglijk blijvend,

rechtop, in een eenzame duisternis,
in een houding zonder het gebaar

van een smekeling: een smeekbede,

maar zonder gebaar en vooral zon-

der hoop. Verloren en smekend,

blind, halfdood. Als Job op de

mestvaalt, maar zonder zich iets

vmr te stellen, de nacht gevallen,
weerloos, wetend dat het verloren
,.1ls'.
De volgende ochtend wmd ik een

uur te laat wakker. Als ik beneden
kom staat de ontbijttafel gereed.

Ook Kees heeft nog niet gegeten,

hij heeft op mij gewacht; om mij
heeft hij misschien honger geleden.

Wat een bodhisattva !

Gast; alles is er gedaan om mij een

gast te laten zrjn. Op de terugweg
-als de trein in een donkere tunnel
onder Schiphol verdwijnt- realiseer

ik me plotseling dat ik overal en

altijd te gast ben. En dat ik me
derhalve als een gast mmt weten te
gedragen: dankbaar, bescheiden,

wendbaar. (Is er niet een koan die
handelt over gast en gastheer?)

Was ik die juiste gast in Nijmegen,
in Salt Lake City? Ik lach en

voorvoel de waarheid. Het ]even is
een aaneenschakeling van momen-
ten van ontoereikendheid en mach-
teloosheid. Niet alleen in Hmrn. '

' Uit: 'De Innerlijke Ervaring' van

George Bataille
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HrreN PURELAND Pemrn
MIomr- Pt.srlr CEL OLTSETEN

f n het aardrijkskundeschriftje

f van m'n zmn zag ik een paar

.l- jaar geleden een tekeningetje
van duinen bij Den llaag. Aan de
linkerkant was de zee blauw ge-

kleurd en aan de rechterkant lagen
drie licht gebogen gele lijnen.
Daarboven stond "eerste, tweede en

derde strandwal". De
derde strandwal ligt
het dichtst bij de hui-
dige duinen. In die
derde strandwal stond
van onder naar boven
geschreven "Laan van
Meerdervoort, Ia.
vastraat, en Wasse-
naarseweg" Voor het
eerst besefte ik, als
geboren en getogen

[Iaagse, dat deze pro-
minente Haagse we-
gen bovenop een dui-
nenrij liggen, dat ook
ons huis aan de Co-
p€rnicusstraat nog op
die oude en hoge duingrond staat.

Ineens lag de geschiedenis van dui-
zenden jaren vlakbij. Twintig cen-
timeter onder mijn voeten, in mijn
eigen woonkamer, ligt oud duin. In
m'n fantasie laat nu ik wijwel de
hele stad verdwijnen, de Ridder-
zaal blijft staan, vlakbij het l,ange
Voorhout met een pa.ar statige hui-
zen, de Klmster Kerk, en wat ver-
der weg de Grote Kerk. Daarom-
heen huisjes met strooie daken. Die
llaghe, een klein dorpje, met een

zekere standing, omgeven door een

lege landelijke omgeving. Scheve-
ningen was een klein en intens arm
vissersdorp, zonder haven, de sche-
pen werden nog het strand opge-
trokken. O, o professor Barabas,
mag ik even in je tiidmachine?
Die Haghe had ook een wat gesple-

ten persoonlijkheid. Rond het hof
ontstond een buufischap met een

O, tDswltaa4,
grote mate van rijkdom. De adel

vestigde zich in paleizen van een

chique en allure die je zeUs in
Amsterdam (meer een koop-
mansstad) niet veel vond. De
pracht van macht en rijkdom.
Daarornheen een buurt van am-

bachtslieden die in de wensen en

noden van het hof voorzagen. Er
was geld en daar profiteerden de

buurtschappers van. De rest van

de bevolking leefde van een ui-
terst schrale landbouw, wat ve€-

teelt en visserij. Duingrond is
arme grond. En de zee nam vaak
meer dan zij gaf.

Nog steeds is Den [Iaag de meest
gesegregeerde stad van Neder-
land. Het verschil tussen axm en

rijk is hier volgens het Sociaal

Cultueel Planbureau groter dan

waar ook in Nederland. De rijken
van de Vogelwijk wonen pal
naast de hedendaagse armoede

van Duindorp. De Schilderswijk
en Transvaal zijn de armste wij-
ken van Nederland. Het Van
Stolkpark 6€n van de aller rijkste.

Tot aan het begin van deze eeuw

heeft Den llaag zijn landelijke
sfeer behouden.
De stad en de mensen hadden

niet het sterke zelftewustzijn van

een stad als Amsterdam. Daar
speelde de handel zich af, men
was er materiEler ingesteld, er

heerste een moderner extroverter
en 66nduidiger bewustzijn. Den
Ilaag is meer introvert gebleven en

kent meer karakterologische duali-
teit. De filosmf en pedagoog Ru-
dolf Steiner heeft het weleens ge-

had over de 'genius loci'van een

plaats. Als een $ote geest in een

bepaalde plaats heeft gewerkt, is er
een impuls gegeven en werkt dit
door in de geestelijke sfeer van een

stad, zo stelde hij. Spinoza zou
onze llaagse 'genius' zijn. Baruch

de Spinoza is de
grondlegger van
het humanisme.
Zjn vader was met
het gezin uit vei-
ligheidsredenen
(ze waren joods)
uitgeweken van
Pornrgal naar Am-
sterdam- Daar
kwam de jonge
Baruch in conflict
met de joodse ge-

meenschap van-
wege zijn al te li-
berale opvattin-
gen. Hij verhuisde

naar Den llaag. Hier heeft hij zijn
belangrijkste werken geschreven.

Hij bepleitte rolledige vrijheid van
godsdienst en scheiding van kerk
en staat. Hij was goed bevriend met
de gebroeders De Witt.
Baruch de Spinoza vond in Den
Haag een veilig heenkomen en vol-
doende openheid en tolerantie om
zijn toen revolutionaire gedachte-

goed uit te dragen. De gebrmders

De Witt werden op beestachtige

wijze dmr het Haagse gepeupel

omgebracht, waarbij delen van de

lijken door de moordenaars bij op-
bod werden verkocht.

In Den llaag vonden en vinden een

flink aantal spirituele stromen e€D

plaats. Mevrouw Blavatski richtte
in Den Haag de Nederlandse afde-

ling van de Theosofische beweging
op, die later Krishnamurti naar Ne-
derland zou halen. De .Antroposofi-
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sche beweging startte in Den llaag
de eerste vrije school van Neder-
land (dit jaar 75 jaar geleden). En
aan de [traagse Frankenslag zetelt
de vmrman van de llaagse afdeling
van de Kanzeon Sangha. Iedere
week zitten in zijn zendo vele men-

sen in zenmeditatie. Het is (zo is
me verteld) de grootste lokale
groep Kanzeon-Sangha-zitters. Ze
zijn zo geinspireerd dat de laatste

sesshin bij Genpo Roshi door een

record aantal }lagenaars is be-

zocht (tfuagse bluf).
Den tlaag, stad vol spiritualiteit,
zetel van de mensenrechtentribu-
nalan, bakermat van de Centrum-
partij. Tolerantie, openheid, hu-
manisme en spiritualiteit.
Machtswellust, gewetenloosheid
en xenofobie. Aan de ene kant de

grenzeloze ze€, open, leeg, Aan

de andere kant een besloten land-
schap, smalle duinpannen tussen

steile strandwallen.
Zou het leven langs de zee, op het
gensgebied tussen watff en land
invloed hebben op de mens die hier
woont? Den tlaag, koan achter de

duinen. *

?oerfiA/l4a,uup
Zit je lekker op je kussentje, alles zoals het loopt, Roshi geeft dokusan, de jisla loopt af en aa4
buiten regent het en dc monitoren litten stevig en standvestig op hun monitorenplek. Zij
bewaken de 'zen'delingen, houden je nauwkeurig in de gaten Wat een rustgevend gevoel geeft

dat. Vier rotsen in de branding. Eentje zit haaks rechts van mij, ik vergeet iedere lceer voor h.cm

te buigen. Maar ooh, mijn kleine bekrompen geest, deze grote manitoren geest hondt zich
hderdaad met hele andere dingen bezig. Hierdan zijn overpij-lingen.

die blijkbaar ook 's nachts nog mediteerde. De monnik

FnrmKrnzlNKruzn begreep al lang niet meer waar hij zich vroeger
druk over maahe, "de kool is het sop niet

waard", dacht hij en toen z'n buidel leeg was

gedachten zijll. zo onrustig, alstublieft
breng ze tot rust". De oude man, die he.

Iiefst rustig met z'n gezicht naar de muur
zat, begon zich zorgen te maken,. Hij had
van collega's wel gehoord van leerlingen
die zich in wanhoop ledematen afsneden

en hij hield niet van rommel. Met dit
spookbeeld vmr ogen stuurde hij de
monnik naar het westen om in een

westers klooster ervaring op te doen en
misschien op andere gedachten te kG
men.

ln het westen aangekomen begreep de
monnik wat hem altijd zo onrustig had
gemaakt. Er zaten fllannen en wou-
wen in de zendo, weliswaar in de-
zelfde kledij maar onmiskenbaar.
Menige avond na een lange dag zitten
werd hij door dames uitgenodigd nog
een kopje thee bij hen te drinken voor
het slapen ga:rn en zo ledigde hij
menig potje thee en bewonderde
hij menig suikerpotje. Totaal uit-
geput zat hij overdag op z'n
kussen en iedereen was vol
bewondering voor die monnik

en monnik in het oude lapan klopte een

keer aan bij z'n meester en elke keer
weer vroeg hij hem: "Meester, m'n

had hij alleen nog z'n retour ticket naar
Japen.

En zo ging hij weer de kamer binnen van

z'n oude meester en maakte een diepe

buiging. De olde man draaide zich om.

Na zeven jaar zag hij z'n orde leerling
temg en stelde hem direct op de proef!

"Wat is de werkelijkheid?'; snauwde hij. De
monnik, die blij was dat hij geen thee

kreeg, stamelde: "ln menig pd zit een

poesje van zd". De oude meester uifie
een schrille kreet, smeet z'n stok naar

z'n leerling (die onmiddellijk verlicht
werd) pakte snel z'n jas van de kapstok
en snelde de kamer uit. Hij verloor
zelfs een pantoffel. Itret gerucht doet de

ronde dat ook hij naar het Westen ver-
trok.

Horen we nu 's nachts in de Tilten-
berg geschuifel op de gang en zacht-

jes opengaande deuren dan is het
vast de oude meester op zoek

naar een pantoffel (of toch
Dirk, op jacht naar kopij
voor de l,otusvijver?). *

10
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|{efr rE,onfr, hefr fge,nt
Helaas duurt deze toestand van
paradijselijke gelukzaligheid
slechts 66n zilperiode. Tijdens de

loopmeditatie zet de jikido de ra-
men aan de straatzijde van de

zendo wijd open. Niet alleem een

kille luchtstroom, maar ook de

herrie van het vmrbijsnellende,
remmende en optrekkende verkeer
van de Saltlakiaanse ochtendspits

stroomt de zendo in. Itret Zencen-

trum ligt aan een drukke verkeers-

weg, vlakbij een kruising met ver-
keerslichten. Het lawaai wordt ver-
sterkt door de zuigende en sop-
pende autobanden op het drijfuatte
asfalt.
Als de kinhin is afgelopen, vergeet

de jikido (een verstrooide ex-
mormoon) de ramen te sluiten. Het
is niet de geur van wierook, maar

van -ik snuif driemaal diep orn me

vrur de juistheid ervan te

vergewissen- uitlaatgassen ! Wat een

leven.

In deze twee maanden heb ik al
minstens een half miljoen voertui-
gerr de zendo horen passeren. Ik heb

ze niet allemaal stuk vmr stuk ge-

teld, maar het middels 'vijf minu-
ten' steekproe{ies berekend. Uitein-
delijk went alles, maar nu wtrdt het
me eYen teveel. Bovendiel zat ik zo
lekker en dat is me door die stomme
jikido ontstolen. Wederom ben ik de

boze man. Weer voel ik die ver-
schrikkelijke impuls tot moorden.

Een koude noordoosten bries waait
door de zendo. Ik ril. Een paar men-
sen hoesten, anderen schrapen hun
keel.
Dan klinkt duidelijk hoorbaar boven

het geraas van het vmbij stormende

verkeer plotseling de snauwende
stem van de monitor: 'Stilte!' *

Dm.xHonarBEEMSrER

anmorgen zit ik lekker te
doezelen in de zendo. Ik ben
moe na acht weken intensief

zitten in het Kanzeon Zen Center in
Salt l-ake City. Ik ben daarvaor drie
maanden naar de hoofdzetel van
onze sangha gekomen. Dus ik ga

erv(x)r.

Buiten regent het pupenstelen. Het
ritmisch kletteren van de regendrup-
pels tegen de ramen en op het dak
geeft me een wedig gevoel. Ik voel
me een beetje in Nederland. Lang-
zaam dreig ik in slaap te vallen,
maax op de smalle rand tussen wa-
ken en slapen weet ik mezelf in
evenwicht te houden. 7.o zit het
goed, zo zit het lekker. Soms ben ik
er wel, dan weer ben ik er niet. Geen
woede, geen inspanning, geen con-
centratie, gewoon lekker dommelen.

Kanzeon Sangha Nederland
Secretariaat 151, 1018 RG Amsterdam; Z0il,0-62i16/;93

Wekelij kse zazenbij eenkomsten

Amsterdam Nico Tydeman 8:fi)-9:fi) 8:00-9:00 8:fi)-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00

'A 020-627 &93 20:00-22:00 2O:W-22:N
t 020-685 1983

Den Haag Kees van de Bunt 19:00-20:45 7:fi)-8:00 9:30-11:15
E 070-3504601 2l:00-22:45 9:30-ll:15

2l:ffl,-22:45

Den Bosch Stefan Coppens 20:3O-22:00 20:3O-22:N
a o'73-&27N9

Nijmegen Margreet Centen l9:.3O-21:.3O

a 0?4-3877345
Jan Steehouder

E 024-3877345

Hoom Dirk Beemstff 20:00-22:0O 6:30-8:30 6:30-8:00 19:0G21:15 6:30-8:30
A 0229-217855 20:00-22:O0

Enschede Toon Fugers 20:00-22:30
E 07+2434551

Apeldoorn Christiaan I(ruijff 20:3O-22:O0
E 055-541',7251

Rotterdam Bert Verwijs 18:15-20:00
A 078-631 7606 2O:15-22:N

ll
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De prinoeo

freate lezera,

lk wil jullie iete vertellen over wat, ik in de kinderweek

in Vimouliera in Franknlk heb qedaan. lk heb mee-

geapeeld in ean toneelotuk dat ginq over Eoeddha.

lk apeelde de prinaao, die met Doeddha qinq trou-
wen. lk waa heel mooi opgamaakt, nrt ala in de film
en had mooie kleren aan. lk vond het tone€lgt;uk

heel leuk. We oafenden elke avond mel; andere

kinderen uit Polen en Engeland en Nederland. Het
verhaal over boeddha ging zo: hij raed in een kost6
fiet een God, Kriohna, die hem liet zien wat voor
ellendo er io in de wereld: dat menaen dood qaan en

heel oud worden, dat. had hrj nog nooit. qezien, en

meneen die bedelen. Doeddha Ain7 toen tc1en een

boorn zitten om net zo lanq te zoekcn maar een

oploaoing voor deze ellende en daarom qin6 hy

mediteren. Er kwamen drie mooie vrouwen om ham

heen danaen, die hem probeerden af te leiden van

zijn qezoek, en die veranderden ploteeling in hekeen.

Maar Eoeddha bleef qewoon otil zit;ten, du6 daL

lukte mooi niei. Toen wiet, hij opeene de oploaeing

voor alle ellende en werd hij verlicht en ar klonk hele

mooie muziek en hU riep: Yes! We hebban nog veel

meer leuke dinqen gedaan, zoala schilderen, bloe-

men drogen, in het badje van Wrllem qeapaeld an

zelf pannekoeken 1ebakken en in de lucht; gegooid.

Wa hebben ook geleerd hoo ja moot mediteren door
apelletjea te doen: er waren ean heleboel dinqetjeo

op een blad, waar je even naar mocht kijken an toen
werd het. we66ehaald en moeoten we ze1qen wat er
op het blad laq. Meditaren ia dua 6oad kijken en

qoed oplel;l;en.

Eva Schuit-emaker (7 jaar)

Krishna laat Boeddha de ellende zien

2561XA DEN HAAG

de Lotusvfiver
Copernicusstraat 18


