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is een onafhankelijk kwartaalblad
en een podium voor beoefenaars
van zenmeditatie.

De nadruk ligt op de persoonlijke
ervaring en de integratie van zen in
hct dagelijkse leven.
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Nico neemt sabattical
De leider van de Amsterdamse Kanzeon Sangha, Nico Tydeman, heeft besloten een tijdje wijaf te nemen. In een persoonlijke brief aan de leden van
de Kanzeon Sangha gaf hij een toelichting. Na de Ango op Ameland gaat
hij een halfjaar besteden aan lezen (en misschien schrijven?) terwijl ook
een bezoek aan Salt Lake City gepland

staat.

*

Haagse zendo's breiden

uit

Na vele jaren onder de vleugels van Kees van de Bunt te hebben gezeten,
zijn Helen Pelder en Michel Oltheten een eigen zitgroep bij hen in de straat
begonnen, Er wordt op woensdagavond om acht uur drie keer gezeten, afgewisseld met kinhin. Dit alles onder de vlag van de Dana Sangha van
Genno Sensei in Parij s. Helen, net als Michel leerling van Genno Sensei:
"Het is fijn in Nederland iets te beginnen in de lijn van onze leraar, maar
ook erg praktisch in verband met ons drukke gezinsleven, de zendo is aan
de overkant van de straat. Geen verdeling dus, maar meer een natuurlijke
celdeling. We zijn Kees erg dankbaar voor de afgelopen jaren. Hij heeft
ons de weg naar zazen gewezen".
Dana zitgroep Den Haag, I 070 - 360 4305. *

Dirk doet dagie doorzitten
Dirk Beemster, niet onbekend voor de frouwe lezer houdt op zaterdag 27
februari 1999 in zijn piepkleine zendo in Hoorn een dag van intensief zazen. Er wordt van 6:00 tot 2l:30 IN STILTE gezeten, afgewisseld met
eten, drinken, zingen en werken. De kosten zljn f 25,-. Opgeven en regelen
dat je wijdagavond al kan komen slapen kan via I 0229 -217855. *

Europese manifestatie Tibet
Op 13 maart 1959 werd de grote opstand van de Tibetanen tegen de Chinese bezetters neergeslagen. Hierop vluchtten vele Tibetanen, waaronder
ook de Dalai Lama, naar India. Op 13 maart aanstaande wordt dit herdacht
in Londen met een wake bij de Chinese ambassade, lezingen, demonstraties en een uitgebreid cultureei programma. Er worden duizenden mensen

verwacht. De Nederiandse Tibet Support Group (8 020-623 1699) organiseert een reis vanuit Nederland.
Meer informatie op Internet: www.freetibet.orgi40years. *

Voetballen voor Tibet
Dit seizoen voetballen drie

teams

van Borgo

San Lorenzo, een

kleil

stadje

in de buurt van Florence in Italie, met de Tibetaanse vlag op het shirt. Ook
staat de tekst "Liberta per il Tibet" op de ruggen van de spelers. De voorzitter van de club, Claudio Zantonetti, vindt dat via de sport belangrijke
waarden voor de samenleving uitgedragen moeten worden.

In mei van dit jaar zal in Borgo San Lorenzo ook een expositie over Tibet
gehouden

worden.

*
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en en het Tibetaanse boeddhisme behoren beide tot de Mahayana-school. Dit is de stroming waar het hoogste ideaal het bevrijden van alle levende wezens is. "Hoe talloos de
levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bewijden" is een belangrijke belofte die
Mahayana-boeddhisten regelmatig doen.
Een overeenkomst die alle verschillen in het niet doet verdwijnen. Want verschillen zijn er;
waar zen over het algemeen beoefend wordt in democratieEn als Japan en Amerika, heeft de bevrijding waar de Tibetanen naar op zoek zijn meer dimensies, ook een hele feitelijke.

Anderhalf miljoen doden, 2fi)O vemietigde tempels, een ontvoerde Panchen Lama en een bijna
moedeloze Dalai Lama zijn de trieste oogst van de zware jaren sinds de Chinese invasie.
In dit nummer staan we stil bij Tibet. Ieder op zijn of haar persoonlijke manier. Geen goed tegenover slecht maar het bevrijden van levende wezens rnet mededogen. *
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zijn. Dit is immers Tibet onder
Chinese admini stratie: de regels

vormde woeslenij. Toch zijn
zomers veelal akker{es.

hangmu bestaat uit 66n weg
die zich in grote bochten tegen de berghelling omhoog
kronkelt, er langs staan Iaappe hui-

zijn hier anders dan in het chaotische India. 'Je moet naar de PSB',

De volgende uren passeren we af en

zegt Jos, een Nederlandse jongen.
'Daar moet je een reisvergunning
aanvragen.' 'Moet dat' vraag ih
'Kun je niet gewoon voorbij die
checkpoints komen?' 'Ik zou het
maar niet proberen op deze weg,
dan krijg je zeker een boete' zegt
Ios.

verleden, vreemde stenen bouwwerken van vergane burchten of kloosters in een maanlandschap,
We komen langs een aantal dorpjes;

zen,

Ik

hinkel en spring over waterstroompjes en modderpoelen. Straten zijn opengebroken om een riolering of waterpijp aan te leggen, ze
zijn veranderd in een waterig en
modderig geheel. Overal zijn caf6s
en winkeltjes met opengeklapte luiken waarachter de koopwaar ligt,
vaak niet zo gevarieerd.
Even sta ik moeilijk te kijken. Dit is
een compleet andere wereld dan Nepal en India.
Het is moeilijk Chinezen
van Tibetanen te onder-

De volgende dag pakken we de
bus die twee keer per week vertrekt. In het toeristenseizoen gaan
er ook jeeps, nu zijn die er niet.

toe ruines uit een mij onbekend

vierkante wiue huisjes met lemen

mwen. Langs de eindeloze weg
staan af en toe metrsen: een enkele
schaapherder die naar ons zwaait,
een paar mensen die hun hand opsteken om een lift te krijgen, maar
onze bus rijdt gewoon door.
Deze wereld is anders dan alles wat

ik ooit gezien heb. Eeuwen van
nomadisch bestaan, van
shamanistische praktijken, boeddhistische gebeden en interactie met
het land hebben een indruk achtergelaten, zowel in de atmosfeer als
in het land.
Ik lever cornmentaar op

scheiden. Maar Chilezen hebben een lichtere

huid en gladderc gezich-

ten; Tiberaanse gezichten zijn meer gegroefd
door het klimaat en het
harde leven op het plateau. AIs ze je aankijken
is er een kinderlijke onschuld. De glimlach op
deze gezichten is een

wat ik zie, in een poging
me niet onwezenlijk te

voelen en wo,rdt higher
en higher. Ergens passe-

ren we de vijfduizend
metergrcns. Het adernen
is moeilijk, gaat met hor-

zegening.

Ik loop langs

ten en stoten. De bus
heeft het moeilijk omhoog te komen. Ik heb
het gevoel alsof ik 'rn
het vliegen ben, waag
me steeds af of we echt

een barre-

$e met groen helder neonlicht, er zitten meisjes

in

minirokjes, Chinees

besef

ilq ze lachen naar

me en wenken me. Ik ben
verbaasd over de wijpostigheid, ze-

ker na een paar maanden India. De
Chinese meisjes zien er sexy uit.
Bijna ga ik naar binnen, maar de
Tibetaanse jongen die ik ben tegengekomen waa$chuwt me triet traar
binnen te gaan: 'They can fool you'
zegt ht:. Znu dat Tibetaans-Chinese
afgunst zijn vraag ik me af en loop

,-ffi
Nog voordat alle passagiers aan
boord zijn, hebben we een klap-

nog hoger kunnen komen.
Achter ons vormen zich grote stof-

band, de tweede volgt binnen een
half uur. Maar ze zijn weer snel
vervangen.
De bus werk zich met een zwo€gende motor, heel geleidelijk nog
eens duizend meter omhoog. Dan

wolken. In de bus zie ik hoe een
fijne laag stof zich neerlegt op de

stof tegen te houden-

zijn we op de hoogvlakte,

naar de meisjes makend.

met
uitzicht over de wereld. Achter
ons steken gigantisch hoge berg-

Hij loodst me een

geschikt hotel

toppen ver boven ons uit. Voor

binnen. Als ik later over straat loop,
dit keer om een restauraDt te vinden
kom ik een paar westerlingen tegen,
die zich net als ik aan het oridnteren

ons ligt een glooiende hoogvlakte
met hier en daar een eenzame top.
Er groeit bijna niets, het geeft de
indruk van een door de kou ge-

met hem rEo; e€lt spijtig gebaar

bagage en ik merk dat ik het inadem, Veel van de aanwezige vrouwen dragen een monddoek om het

Af

en toe moet de bus stoppen voor
een slagboom. We moeten dan uitstappen, en onze paspoorten laten

zien

bij de politiepost.

'Gewoon,

een standaardprocedure' denk ik na
de vierde keer. Als we weer stoppen

is mijn aandacht bij het landschap
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en de ondergaande zon. Langgerel:te schaduwen en diep roodbruine kleuren over ongelofelijke

afstanden geven een

indrukwekkend perspectief.
Een beede versuft loop ik de bus
uit, hurk neer met mijn camera in de
aanslag. Iemand schreeuwt, maar ik
laat me niet afleiden, neem de foto.

Een kleine Chinese politieman
komt op me af. Hij is razend, tot
alles in staat, lijkt mijn c.rmeta te
willen pakken.

Ik

stop hem snel

weg.

Ik

spreek de politieman toe in het
Engels, zeg hem dat ik geen foto
nam, maar hij begrijpt me niet. 'Hij
wil je fotorolle$e' vertaalt iemand,
'anders mag de bus niet passeren.'
Ik probeer me eruit te praten, ventileer mijn gevoelens, zeg tegen iemand 'hij is een fascistische idioot
die op een power-tip is.' Maar
hij heeft de macht en kan het
naar believen misbruiken, niets
kan hem van zijn voomemen

rnilitaire of politieposten zijn verboden. Ook al staat er geen gebouw op je foto.'
Deze agent laat een indruk op me
achter, ge'irriteerdheid maar ook
medelijden. Als dit gedrag gebruikelijk is in het Chinees-Tibetaans
conflict, dan zitten de Tibetanen

strooien aarde en geplet ijs op het
wegoppervlak totdat zE het aandurven om verder te rijden.
Als we in Shigatse stoppen om te
eten, word ik uitgenodigd; eerst aan
de tafel waar de Tibetanen zitten.
7n leren me tsampa te eten, een mix
van yak-boter, gerstemeel en hete

met heel wat onaangename zaken

thee, hetgeen een compact deegach-

opgescheept.

tig geheel vormt waarbij vrijwel
alles gelegitimeerd is om te eten.
Dan nodigen de Chinezen me uit

Die nacht rijden we niet zo ver
meer en stoppen in een klein
plaatsje. Met z'n allen komen we
in een hotel van de PSB de Chinese'toeristenverenigiog'. Al
snel zitten we bij de balie midden
in een conflict. 'Waarom is de
prijs voor toeristen twee keer zo
hoog als de prijs voor Chinezen
en Tibetanen' vragen we. 'Dat
zijn de reglementen' is het dood-

Ze zijn wiendelijk: we lachen samen in onze beperkte communicatie. Ik voel me opwarmen na deze
slopende rit.

AIs we vele wen later in l-hasa
aankomen worden de passagiers
ddn voor 66n afgezet. Met een nu
lege bus scheuren we over de brede
donkere straten en word ik dan bij
het guesthouse van mijn keuze
afgezeL

Vriendelijk word ik ontvangen, met typisch Tibetaanse
bescheidenheid. 'Het spijt me
dat de douches niet werken,

afbrengen.

'Gefeliciteerd,' zeg ik en over-

handig mijn fotorolletje. Hij
kijk me niet aan, scheurt het
met een wijds gebaar vol agres-

we hebben een verbouwing,
morgen moet je maar een be-

sie doormidden, gooit het op de
grond en stampt er nog eens op.
In Europa zou het komisch zijn,

een mooie vrouw van middel-

ter guesthouse opzoeken' zegt

bare leeftijd, onderwijl verontschuldigend lachend.

hier intimiderend.

De volgende dagen gebruik ik
om weer op krachtetr te komen. Het stofvan de busreis is
in mijn longen terechtgekomen; dat gecombineerd met

Als ik mijn stempeltje heb opgehaald ga ik de bus weer in. De
bagage wordt grondig doorzocht. Een Tibetaanse monnik
heeft dozijnen enveloppen met
foto's. Ze worden allemaal opengemaakt en grondig bekeken. Ten-

slotte vindt de politieman

een

afbeelding van de Dalai Lama. Hij
steel:t hem in zijn zak terwijl hij
verder zoek. Na een tiental minuten is hij klaar, hij ijsbeert 66n keer
heen en weer, pakt de foto weer, tikt
er met zijn middelvinger op, waagt
om opheldering. Heel even laat de
monnik een verontschuldigende
lach zien. Een lach die zijn ziel
blootgeeft: vertederend en vertwijfeld, hij zegt niets. De agent accepteert het.

Dan is het Jos zijn beurt, ook hij
geeft na veel heen en weer geschuifel zijn filmrolletje af. Dan mogen
we verder. het is bijna donker.
'Ja,' zegt Jos, 'Foto's van belang-

rijke infrastructurele gebouwen

en

leuke antwoord. 'Kun je niet voor
een keertje van je regiementen

afstappen' wagen we. 'Ja, maar
de chef is er niet' autwoordt hij.
'Dan heb jij het toch voor het
zeggen?'

Heel langzaam gaan de jonge
Chinezen overstag. We krijgen

de zuurstofarme lucht geeft

me

ademhalingsmoeilijkheden. Na elke
trap die ik oploop ben ik uitgeput.

Ik

concentreer

me om

mijn

meditatie-oefeningen te doen: door
intens met mijn adem bezig te zijn
voel ik me rustig worden.

ik Lhasa kennen,
rondlopend in het drukke Tibetaanse kwartier. Dit is het centrum

een kamer die we met zes toeristen delen.

Langzaam leer

Als we de volgende ochtend voor

van de stad: kleine steegjes met aan
weerszijden witte gebouwen, gemaakt van steen en leem.
Het is druk hier, op straat st4en de
marktkooplui met hun kraampjes,
allemaal op een vast aangewezen
plaats. Ik loop voorbij de Johkang,
de schitterende tempel 'met de
her$es' het spirituele centrum van
Lhasa. Mensen werpen zich hier op

in de bus zitten
is het koud. 'Buiten zal het min
vijftien zijn' zegt Jos. 'Hier in de
bus is het niet veel warmer', antwoord ik en concentreer me om
mijn lichaamswarmte bij me te
houden. Als we wachtwagens stil
zonsopgang weer

zien staan stopt ook onze bus: er
ligt ijs op de weg, de chauffeurs
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de grond: als ze dat tijdens hun
leven honderddui zend keer doen,

is vriendelij k.

hebben ze hun oefening in egoloosheid voltooid.

De komende dagen ga

Hordes mensen lopen al1en dezelfde kant op, over het pelgrims-

circuit met de naam Barkhor, dat
zich links om de Johkang slingert.

Ik durf niet

tegen de menigte in te
lopen, raak gevangen in de stroom
en loop met ze mee. Ik kies een
zijafslag en raak de weg kwijt.
Ergens zie ik een moskee, ik voel
me duizelig, krijg het niet voor elkaar om de weg te wagen en voel
een lichte vonn van paniek opkomen. Ik probeer me op de zon te
oriEnteren en op de kaart die een
verkeerde schaal heeft. Dan komt
iemand me te hulp. Hij spreekt Engels, loopt een stuk met me mee en

ik vaak
naar Sami, het rcstaurant met de
gelijknamige eigenares. Sami is
een oudere vrouw vol spirit, een
scherpe, mededogende geest en
heldere, lachende ogen. Ze
spreekt perfect Engels.
Als ze hoort dat ik de uitspraak
van een Tibetaans woord waag,
neemt ze het initiatief over en

gebruikt haar tijd om me Tibetaans te leren. 'Als je melkthee
wilt hebben waag je naar 'tsja

en Chinezen die hier gekomen zijn
om Engels te leren. Ze durft het aan
iets over de situatie te zeggen: 'Er is

geen wijheid van meningsuiting,
van religie, en ieiereen kan willekeurig gearresteerd en mishandeld

worden.

Ik loop een redle

gearesteerd

kaus

te worden omdat ik

met toeristen praat en hen ouze mening over de Chinese aanwezigheid

vertel.' 'Hoe kan ik een bijdrage
leveren voor je volk': vraag ik.

narmoe' anders krijg je boterthee'
zegr ze @rwijl ik aantekeningen

'Vertel de buitenwereld over de situatie hier': zegt Sami. 7E staal- op
en maakt een eind aan het gesprek
om een klant te bedienen of misschien omdat ze niet rneer durft te

maak.

zeggen.

*

Als we verder praten komen we
op politiek uit. Ze kijkt rond naar

(wordt vervolgd)

de klanten, waaronder Tibetanen

Waar zltten ze (als ze in de buutt zlJn)?
wle / wanneer?
Tenkel Sensei
2l-25 mei

Wat?

4-8

Sesshin

jun
I l-18jun

Genpo Roshl
28 aug-5 sept
8-12 sept
l2-19 sept

Waar?

Wle I utanneer?

Wat?

Waal?

20 -21 feb

Korte sesshin
Korte sesshin
Korte sesshin

Parijs
Qent, Belgi€
Parijs

25apr-2mei
5-17mei

Sesshin
Sesshin

Vimoutiers

27 - 24 mei
11 - l8juni

Korte sesshin

Parijs

Pelgrimstocht
Korte sesshin
Zomer Ango

Y,Ezelay

oenno Sensel
Sesshin
Sesshin

Duitsland
Nederland
Dngeland

Sesshin

Nederland

Sesshin
Sesshin

Duihsland

Engeland

5-lteD

5-7mrt

2-4jul

5t jul - 28 aug

Polen

Parijs
Vimoutiers

Het lentenummer
Het volgende nummer wordt het wolijke, frisse, groeiende en bloeiende lentenwnmer.
Schrijf ons je natuurervaringen. Het eerste kievitsei gevonden? Bij ons kun je je ei kwijt.
Schrijf ons v66r 10 maart 1999 en zet je bijdrage zo mogelijk op floppy. Een handgeschreven verhaal typen we,
mits goed leesbaar, overigens graag uit, *
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worden door het hebben van een
sponsor. Hij kan schoenen kopen
en studieboeken. Anderhalf jaar

PURELANDPELDER

., f"t is nu alweer bijna tien
j* geleden dat ik met de
#
van ons eersle
lrpeuterjuf
t

geleden schreef hij ons dat hij een
speciale ceremonie (Geshe exa-

..

ging liggen om in het Hooster te
komen logeren wanneer de Dalai
Lama weer een lezing bij hen komt
houden. Lobsang is ons eindeloos
dankbaar, terwijl wij eigenlijk maar

kind in caf6 de Posthoorn aan het
Lange Voorhout iets aan het drinken was. Waarom wij daar zaten is
me na tien jaar ontschoten, het
enige wat ik me nog steeds goed

kan herinneren waren de vrolijke
krullen om haar hoofd en haar
terloopse opmerking, dat ze boeddhist was. Ik moet eerlijk bekennen
dat ik in die tijd, met mijn niet
gelovige opvoeding, een beetje
neerkeek op mensen

die

een religie

"nodig" leken te hebben. Van het
boeddhisme wist ik toen helemaal
geen fluit, dus met gepaste onnozelheid reageerde ik op haar opmer-

king. Ook had ze het over

een

vriendin van haar die veel voor naar

India gevluchtte Tibetanen

deed.

Via die vriendin sponsorde ze

een

jonge Tibetaanse monnik. Mijn leven bestond indertijd voomamelijk
uit baby's, luiers en allerhande huishoudelijke beslommeringen en mijn

blikveld was niet zo groot. Met
arme Tibetanen die hun land moesten ontvluchten was ik helemaal
niet bezig. Toch ging ik die avond

naar huis met het telefoonnurnmer
van haar vriendin in miin jaszak.

Nu sponsorren we Lobsang Tashi
al bijna l0 jaar. Toen we hem via
brieven leerden kennen was hij nog
eenjonge puber, nu een jonge vent.
Hij woont zijn hele leven al in het
klooster, eerst in Tibet en daama in
India. Daar woonde hij, samen met
nog vele andere gevluchte monniken. Eerst in erbarmeldke omstandigheden. nu is de situatie door inzet en financidle steun van velen er
wel wat beter op geworden, maar
n:ur onze maatstaven heerst er nog
steeds armoede. Voor Lobsang is
het leven een stuk malkelijker ge-

Lobsdng Tashi

een piepklein beetje van onze

men) had gedaan waarbij honderden monniken uit nabij gelegen

kloosters waren uitgenodigd.
Voor deze monniken had hij eten

West-Europese overvloed naar hun
doorsluizen. De peuterjuf heb ik in
geen jaren meer ontmoet. 7* weE.l

det dat ik

aan zazen doe, jukai

gekocht en tijdens de ceremonie

gedaan heb en me diep met het

Iceeg iedere monnik 15 roepies

boeddhisme verbonden voel. Maakt

van hem. Een andere keer schreef

vetder ook niet uit.

hij dat hij met een paar honderd

*

monnilen voor ons 'special pray-

Voor iedereen die financieel wil

ers' had gedaan voor

steunen vermeWen we het telefoon-

onze

'longlife happiness'. Daar sta je
dan in je keukentje in Den Haag,

nummer van de St. Dolma.

en lees je dat in een net aangekomen brief uit India; Honderden

Westen, loat materiile ondersteuning naar het Oosten vloeien.
Stkhting Tibet Fonds "Dolma"

monniken voor otrs gebeden! Die
dag kon niet meer stuk.
Ook hebben we nog een uitnodi-

Dhartna stroomt rijkelijk rmar het

Noortje Toetenel

I070-3474829.
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eze zomet heb ik in plaats
van de sesshin van Genno

Sensei

in

Vimoutiers een

retraite aan de andere kant van
Franlrijk gedaan. In plaats van verl
zitten en een beetje beweging, het
omgekeerde, een beetje zitten en
veel beweging. En wel in het centrum van de "Intemational Federation of Seishin Kitaido". Sommigen
zal nu een licht op gaan, voor diegene die er nog nooit van gehoord
hebben een uitleg wat seishin kitaido is. Seishin kitaido is ontstaan
uit de oosterse ki-kijgskunsten.
Deze hebben hun wortel in de levensfilosofie van de tao en helpen
je je ware natuur te

hoofd en $ote drukke steden, we
zijn verweemd van de natuur en

van ons lichaam. Het is daarom
niet vreemd dat wat gericht lichaamswerk wonderen kan doen
voor ons welzijn en voor ons zitten.

Fysiek zitten zegt Nico altijd.
Maar ja, wat is dat? Hoe doe je
dat? Het is in ieder geval veel
makkelijker om in samadhi te geraken met een ontspannen lichaam
waarin je je comfortabel voelt dan

als je gaat zitten met een stijf
lichaam vol met spanningen wat
aanvoelt of het het jouwe niet is.
Kortom, zen en seishin kitaido
zijn beide boeddhawegen die qua
structuur op elkaar lijken en naar
mijn ervaring elkaar goed aaurul-

realiseren en lichaam
en geest te harmoni-

Als ik lang zat merkte
ik dat ik steeds stiiver

gekampeerd kan
worden en waarin
een stuk rails ligt.

stagneerde, spanniagen hoopten zich op
in mijn lijf en zitten

Op de rails staat een

stoomtreintje

werd een kwelling.
Tijdens een sesshin
den we aerobics wat
een goed effect had

geeft. Ook stoolt hij

de

op mijn zinen. Sindsdien heb ik gezocht

op. Zijn naam

is

hij heeft

len en wederzijds bevnrchten. In

Jean-Frangois, kort Jef, en

seishin kitaido wordt ook gezeten.
ik een paar workshops
gedaan had wist ik niet echt waar
ik aan begon deze zomer en naarmate de begindatum naderde be-

vakantie tijdens retraites. Hij eet
mee, werl:t mee, feest mee, doet
alleen geen keiko. Ken zegt dat een
groep als de onze iets exotische is
in dit kleine dorpje, dat Jef er aanspraak en gezelligheid vind en dat
er verder in het dorp verhalen de
ronde doen over orgiedn e.d. die

Hoewel

ik me af te wagen of ik niet
een beede overmoedig was geweest om me voor drie weken op
te geven of zelfs gewoon stom.
Vooral toen ik tijdens de eerste

"stijve stilzitten" completeert maar,
omdat het eveueens een boeddhaweg is met e€tr soortgelijke structuur, Vroeger deden de oude zenmonniken veel zwaar lichamelijk

gon

werk, waren veel dichter

bij de natuur en "zaten" beter in hun I!

keiko op wijdagavond de huid

chaam. Tegenwoordig zitten we de

onder mijn grote tenen eraf kwam
en ik nauwelijks meer kon lopen.

bureaustoel
denkwerk te verrichten, al dan niet
met computer. We wonen in ons

traditionele

kampvuren dan hoog

naar iets om het zitten

hele dag op een

ge-

bouwd door de buurman die er tijdens
feestjes ritjes op

met Genno Sensei de-

Dat bleek het te zijn. Een bewegingssysteem dat niet alleen het

prachtige grote en sfeervolle ruimte
met muren van natuursteen en een
prachtige hoge houten zolderring.
Gegeten wordt er buiten aan lange
houten tafels onder
een hoog afdak of 's

een grote tuin waarin

werd, mijn energie

completeren. Ik rende, fietste,
bodybuilde, bioenergeticade, maar
dat was het allemaal niet. Tot ik met
Seishin Kitaido in aanraking kwam.

een klein dorpje. Wat woeger de
hooizolder was is nu de dojo. Een

ochtends en bij
slecht weer in de
grote keuken. Er is

seren.

te

bestand tegen de dojovloer. En ik
moest nog drie weken. Een lichte
paniek en teleurstelling maakte zich
van mij meester. Ik was in goede
vorm hier naar toegekomen en ik
zou er voor gaan. Dit had ik niet
verwacht. Maar i-k was niet de enige
en tape was het antwoord. Tot overmaat van ramp was het zo heet (tot
38 "C in de schaduw) dat we alleen
binnen konden oefenen omdat het
daar koeler was dan buiten.
Het centrum zelf is een voormalige
boerderij gelegen aan de rand van

zich hier af zouden spelen @et is
een zeer katholiek dorp). Jef is ook

en echte kinderwiend en dat resulteefi er op een bepaald moment in
dat steeds meer kindercn het cen-

Tot nu toe had ik altijd keiko

Eum ontdelken en er een speel-

buiten op het zachte gras gedaan.
Dit was de eerste keer binnen en
mijn voeten bleken niet zo goed

plaats vau maken. Het dreigt eeu
bee{e uit de hand te lopen en tijdens de avondmeditatie is het soms

winter 1998/ 1999
een hels lawaai. Op een avond

uit het raam van de
dojo 'Koppen dicht!" en is het
prompt stil. ln de buurt is ook een
schreeuwt Ken

meertje met een stroompje en daar
gaan we wel eens afkoelen. Sommi-

er was toch steeds weer energie.
Dit moest de kosmische energie

zijn waar Ken het over

had.

"Steun elkaar" schreeuwde Ken
en it rende hand in hand met
iemand die in hetzelfde tempo

gen gaan zonnen, ongelofelijk.
Een gasshuku (renaiteweek) loopt

liep als ik. Mijn darmen begonnen

van vrijdagavond tot en met woensdagochtend. Woensdagavond is er
dan meestal een feestje, al of niet

fiet " stijae

met barbecue en kampvuur, en
wordt er gedanst in de dojo. De
donderdag is dan vrij en daarna

sfi[zifieu"

begint het hele feest weer op vrij-

te krampen en ik dacht dat ik het

pittig.

in mijn broek zou doen. Maar

Om half zes op, om zes uur 40
minuten zitten, daarna ademha-

toen was het over. Daarna zaten
we in seisa op het gras. De maan
rees achter Ken. Stilte, teder vre-

dagavond. Het schema is

-ij

lingsoefeningen of losmaakoefeningen, om half acht ontbijt, negen uur
keiko tot elf uur, half twaalf werkperiode, om 66n uur lunch, dan een
Iange pauze, vijf uur weer keiko tot
zeven uur, avondeten om acht uur
en om half tien weer veertig minuten zitten. De rweede week wordt er
na enig onderhandelen om zes uur
opgestaan, evenals de derde week.

dig gevoel. Ik voelde me zo kalm,
zo vredig, toen we terugliepen.
De boh(stok)week was minder intens, meer technisch. Het was de
eerste keer dat ik boh deed dus

diepere betekenis is doordringen in

de ruimte voor je en zo ook in
jezelf . Zo de ruimte in jezelf vindend. Het is als zazen waarbij je je
onafgebroken

op je

ademhaling

concentreert. Het wordt pijnlijk dui-

delijk hoe ik de hele tijd stop en
weerstand biedt aan de stroom of
deze onderbreek. Ook omdat ik de
bedoeling soms niet helemaal begrijp. Het is zo'n sterke gewoonte
om uit de stroom terug te trekken en
te denken, het is om depressief te
wordenAan het einde van deze week zijn er
examens. Indrukwekkend om te
zieu. Dan de laatste week, de
seisshin week. Deze week is meer

intem, meer subtiel. Er wordt nu
ook meer gezeton, 's ochtends en
's avonds twee perioden, waarvan
de tweede periode optioneel is en
kan worden vervangen door een andere oefening. Als "zennie" ben ik
deze keer belast met het zitgedeelte,

wat betekend dal ik voor het altaar

nagezeten.

zorg en op de bellen sla. Op een
ochtend loopt tijdens kinhin iedereen achter elkaar de dojo uit en
blijven alleen Ken en ik achter. Gegiechel is het gevolg en ik kan niet

De eerste week is de kitaidoweek.

ontkennen dat

Wel prettig, want door de mooie
zomeravonden wordt er vaak lang

ik me tocht een
beetje miskend voel.
De eerste keiko van deze week het-

Iedereen is nog vol frisse energie en
dit is ook de meest intense week.

ik me deze keer het beste.
Gedurende de eerste oefeningen
voel ik echt iets opengaan van binnen en ik ben tot tanen geroerd.
Iemand anders barst ook in tranen
uit. Kim doet eeu priv6-kumi met
haar om haar verder te openen en
zachter te makeu. Verderop in de
week pleng ik ook nog wat tranen
inner

Op een ochtend als iedereen wat
stijf en moe is zet Ken muziek op
met digeridoo en Afrikaanse drums
en staan we met z'n allen om negen
uur 's ochtends te dansen. Daarna is
iedereen soepel en vol energie.
Ik zal ook nooit de eerste keiko die
we buiten deden vergeten. Om half
tien 's avond om de hitte te vermijden, onder een heldere sterrenhemel. Ken had een korte toespraak
gehouden en iedereen ging ervoor.
Op een gegeven mome[t deden we
een hele lange eiko, eiko is simpel
gezegd rennen met je armen en handen, met de handpalmen naar boven, ten hemel geheven, jezelf offerend en tegelijkertijd openend voor
de grenzeloze uitgestrektheid van
de hemel boven je. Zo rennende,

en

was het vooral basistechnieken

gedurende een middag

oefenen. 's Ochtends een uur lang
tsuki. Tsuki is simpel gezegd, een
beweging maken alsof je iemand

avond, Ik wordt zachter, weerstand
valt weg. De laatste avond die week

in zijn

maag stompt. De dieper

betekenis

is

doordringen

in

de

ruimte voor je en zo ook in jezelf.
Zo de ruimte in jezelf vindend.

Het is als zazen waarbij je je
onafgebroken op je ademhaling
concentreert. stop niet, stop niet

kwam aan alle gebabbel

in mijn
hoofd zo'n beetje een einde en werd

roept Ken. In de tweede week doe
ik Kumi (werken met een partner)

ik me meer en meer van een intense
stilte en helderheid binnen in me
gewaar. Hoewel ik me uitgeput
voelde, kon ik toch maar doorgaan,

met Richard. Ik moet hem tsuki
geven. Tsuki is simpel gezegd,
een beweging maken alsof

mand

in zijn

je

ie-

maag stompt. De

een

zingen we rond een kampvuur en
heerst er een zachter kameraad-

schappelijke sfeer. De avond
daarop gaan we schandalig chique
uit eten en daarna heb ik nog een
rustige intieme avond met Ken en
Kim samen, omdat ik autopech heb
en noodgedwongen nog een dag
moet bliiven. Terwijl ik naar huis
toe rijd derk ik dat ik eerst een
week ga slapen, maar nee,

ik

heb

veel energie en doe veel. A1 met al
een klein stukje vrijheid herwonnen.

*
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ThP,

dirk, tiA"e, of Tbefi

DlnxHonru Bssl4srEn
en van de voorschriften die
een leerling onwangt tijdens
de wijding tot boeddhist
door de leraar of priester, luidt als
vol4: verhef jezelf niet door anderen omlaag te halen. Ik zal in het
volgende schrijven over Tibet ou-

getwijfeld

dit

voorschrift gaan
schenden, waardoor ik veel negatief karma opwek, wat kan doorwerken tot de verste generaties die
na ons komen. Ik ben me hiervan

De gebouwen in Vimoutiers suan

Chinese bezetters in

sindsdien in de steigers. Enkele
keren per jaar strijken zenboeddhisten er neer om grote schoonmaak te houden, niet alleen in hun

'onschuld', dat ze verwaarloosde

eigen verwarde geesten, maar
vooral in de sterk vervuilde hui-

zera van de

Himalaya-

boeddhisten. Het spijt me dat ik
het moet zeggen, maar ze zijn niet
schoon, ze zijn niet netjes, overal
spinragen, stoflagen, aangekoett

menselijk faeces, willekeurig
neergesmeten afoal, houtrot, gebroken ramen, versleten en gera-

diep bewust, maar gek genoeg weerhoudt het me

niet toch dit artikel te pu-

bliceren. Want

hun

bouwvallen en puin ruimden, toen
ze de honderden boeddhistische
kloosters verwoestten).
Celebratie, da's wat ze doen. Het is
een en al toeters en bellen. Imponerende pracht en praal. Een stoepa
van dertig meter hoog, een gebeds-

molen met meer dan een miljoen
mantra's, een meditatiehal met duizenden tierelantijnen, Het doet denken aan het Vaticaan, waar ook met

bombast en bouwkunst religieus
gevoel wordt opgewekt. Dat weerspiegelt ook hun Hedij,
overdadig en veelkleurig, vooral goud en rood
overheersen. En de hele
dag maar mantra's murmelen. Het is overdadig

de

H imal ay a-boeddh i ste n

beschouwen zichzelf namelijk als de hoogste incarnatie die een menselijk
wezen kan bereiken. Is dat
ook niet een schending
van dat voorschrift? Is de
arrogantie die uit een dergelijke stellingname
spreekt, al niet een over-

is niks
voor de sobere zenesoterisch. Dat

boeddhist of de arbeidzame Chinese communist Daar gaan de han-

deu uit de mouwen en
worden de benen middels tai'chi of samu ge-

tediug? En hoe moeten

strelt. Vandaar

we dit zien in het licht van
de wrede bezetting van de
Chinese machthebbers?

schien de hekel aan de

mis-

middeleeuwse monnikenmachtsstuchrur zoals ze die in de Hima-

Gedurende twee trainingen met Genno Sensei in

laya en de westerse d6pendances wordt aange-

het

Normandische Vimoutiers heb ik kennis
mogen maken met het
Himalaya-boeddhisme.

troffen.

Bij ons westerlingen
roept het Himalaya-

Het Himalaya-boeddhis-

boeddhisme weemoe-

me wordt gepraktizeerd in

dige en romantische gevoelens op. Dat gevoel

Tibet, Bhutan,

Nepal,
Afghanistan en ook in Kalmukkie.
Buddhayana of Vajrayana noemt
Genpo Roshi deze vorm van boeddhisme.

Na de inval van Mao en zijn mak-

kers in Tibet verspreidde deze
vonn van Boeddhisme zich over
Europa en de USA. Het kapitalisti-

sche Westen. Ook

in

Frankrijk

kochten Bhutanezen gebouwen en
landerijen om er hun kloosters te
vestigen.

felde gordijnen. Ze zijn, althans
volgens de propere zenboeddhistische normalogie, vies.
Voelen de monniken zich te goed
om de handen uit de mouwen te
steken? Is het hun nobel spiritueel
bloed dat hen weerhoudt aan het
werk te gaan? Als er gewerkt
wordt, gebeurt dat door de Europese inwonenden, de monniken
vieren de gehele dag een spirinreel feestje. (Misschien dachteu de
10

wordt versterkt door film als
'Seven Years in Tibet' (of zwijmelde men daar van het sex-appeal

van Brat Pitt?), 'Kundun' en 'Die
Salzmiinner von Tibet'. Het is logisch dat we zo worden geroerd
door het lot van dat oude en mooie
volk, zo hoog en zo ver. We laten
ons makkelijk betoveren.

Ook in Vimoutiers zijn er enkele
van de Himalaya-toverkunsten vertoond. De zenstudenten die aanwe-

wintcr 1998/ I 999
zig waren bij het eerste bezoek van

reincarnatie een groot leraar zou

boeddhisme en

de reincarnatie van een gestorven

worden. En

1ama, zaten op die hete augustus
middag op de voorste rij. Nadat er

van nauwelijks vier jaar uit een

toen we omhoog keken, zagen we
een regenboog om de zon. Een
wonder ! Menigeen ervoer dezelfde verwondering bij het zien
van het koniin uit de hoed van

imperialistische kapitalisme overduidelijk gedemonstreerd. Straks

zwarte Hmousine: de nieuwe lama

Fred Kaps of het doorgezaagde

boeddhist te worden. Nou, dan stop

als zodanig al bekrachtigd door de
Dalai Lama himself. Het kleutenje
wist niet wat hem overkwam. Wat
een gruwelijk lot voor een onbevangen kind om zo te worden geindoc-

meisje van Rasta Pasta. Platte truc
of goddelijke magie? Wie zal het
zeggen?

ik met schaken.

trineerd in de leer. De zenmens€n
hadden geld ingezameld en daarvoor een plastic driewielertje gekocht, waar het ventje de volgende

monniken

een rode loper van zo'n veeftig meter was uitgerold stapte een jongetje

dagen begeleid door twee monniken

vaak op mocht rondrijden.

Maar voordat dit allemaal

ge-

beurde, geschiedde het wonder. Er
was al het gerucht verspreid dat een
regenboog om de zon bij lama's
aankomst een tcken zou zijn dat de

ja

hoor, natuurlijk,

En dan is er nog de

worden schakers

het

neo-

(dualistische

zwart-wit denkers, die alleen mam
redeneren in termen van winnen en

verliezen) wellicht gedwongen
In de Tweede Wereldoorlog werden
grote gedeelten van de wereld ver-

kwestie

overd door de zogenaamde As-

Kalmukkie. Wat doen Tibetaanse

mogendheden @uitsland, ItaliE en
Japan). Koning kopold van Beigid

bij de dictator

van

Kalmukkie, die tevens voorzitter
is van de corrupte wereldschaakbond FIDE? In een documentaire
van Jop Pannekoek, onlangs uitgezonden door de VPRO, was de
Dalai Lama te zien terwijl hij uitbundig 'schaakstad', een financieel opgerichte wijstaat i la Liechtenstein, iazegende. Hier werd de
sterke band tussen het Himalaya-

bleef tijdens de bezetting in zijn
land. Het ligt voor de hand de Dalai
Lama te vergelijken met onze vorstin Wilhelmina, die toen immers
veilig in geallieerd gebied vertoefde. Haar verblijf daar werd later
door het verzet bekritiseerd. Zal dat
ook het lot zijn van de Dalai t ama
als hij terugkeert nazr z4n geliefde

Tibet?

*
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