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oalai tawa naar Den Haag
Op zzterdzg 16 en zondag l7 oktober komt de Dalai Lama naar het
Congrescentrum in Den Haag voor een reeks lezingen en ceremonies.
Zo zaltttj zondag een lezing houden over 'Ethiek in het volgende millennium'. "Door de toenemende globalisering en ondelinge aftankelijkheid is er geen ontkomen meer aan de gevolgen van problemen en
dreigingen her en der op aarde: politiek, sociaal" economisch en op
milieugebied. Universele verantwoordelijkheid is de werkelijke sleutel
tot het overwinnen van onze problemen. En de enige manier om universele verantwoordelijkheid te verwezenlijken, is door haar in het
bewustzijn van elk indMdueel mens te ontwikkelen."

Meer informatie op www.visit99.com.

S

rienkei Sensei naar Neber[anl?
Wat velen in Nederland al jaren hopen, lijlit nu waarheid te gaan
worden: Anton Tenkei Sensei, de Nederlandse zenleraar uit Amerika
komt definitief naar Nederland (of omstreken). Na jarenlang de dagetijkse leiding over het Zen Center Utah te hebben gehad zal Tenkei
zijn verptichtingen in Amerika af gaan bouwen. Hoewel nog niet duidelijk is waar en wanneer hij zich zal gaan vestigen zijn tips over mogelijk geschikte locaties (een rustig gelegen klooster, boerderij of hotel met plaats voor zo'n veertig personeQ welkom bij de redactie. E

Nieurue Kanzeon-w eb site
De Internationale Kanzeon Sangha heeft een nieuw adres op Intemet:
www.zencenterutah.org. Op deze site vind je informatie over de
sangha, de leraren, een aganda en nog veel meer. Hoewel de site zelf
al langer bestond is er nu sprake van een "eigen ' adres met een
nieuwe opmaak. S

oagTelle
Na vijfjaar met een vast team te hebben gewerkt, lffijgt de redactie
van de Lotusvijver een aaruulling in de vorm van Jelle Seidel. Deze
reeds vier jaar zittende Hagenaar hoopt hiermee zijn
"schrijfbehoefte" te kurmen bewedigen. Welkom Jelle. S

oagotuk
Na viif iaar met een vast team te hebben gewerkl, krijgt de redactie
van de Lofusvijver een aanvulling in de vorm van Dirk Beemster.
Vanaf het volgende nummer zal hij de opmaakdirkteur zijn. Welkom

DfuK.S

oagleotuQ
Wie voldoende vlees heeft voor een spartiulns dagje zitten, kan op 31
oktober 1999 terecht bij onze vaste correspondent Dirk Beemster in
Hoom. Zie ook het verslag van de vorige dag in de afgelopen Lotusvijver. Meer inforrnatie bij Dirk: a 02292 - 17855S
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KeZen
Dirty old Zen?

Een themqnummer over
Bodhidhormo? Nee, hoewel de oude
grondlegger von zen na ne-4,en joor in zijn

grot gemediteerd te hebben woorschijnlijk ook niet al ta fris zol hebben geroken
is er hier wot onders oan de hond.

Soms blijk

je

dingen nomelijk gewoon los
te moeten laten.Zo kan het voorkomen
dot je ols redoctie een themonummer
over mededogen wilt moken. Tot zover
niks mis mee. Totdot de kopij binnenkomt. De stukken blijken inderdqad een
rode drood tehebben: een erotischewel
te verstoon. Is dit toeval of zit hier
meer achter? Woor is het mededogzn
gebleven? Het mededogen zit in. zools
Maurice Knegtel dqt zo mooi noemt, het
verglijdende moment.
De vervoging van de g?enzen von het ik en
de onder. Het moment von mededogen
dot verder goot don medelijden. Losloten
om te lijden , te gevzn en te genielen.
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ln Tali
Menno in Tibet, deel
In

deze laatste allevering van

dit

driedelig verhaal reist Menno verder door Tibet met zijn Israelische
reisgenote Tali.

Als ze zistr dat we het koud hebben
nsmen ze een ijzeren plaat vol met
gloeiende kolen mee om ons aan te
wamen. E6n keer raken we de weg

kwijt en liggen 's nachts te

a drie dagen reizen

wil ik eindo-

lijk wel eens bij onze besternming aankomen. Zestig kilometer is niet zo vsr, maiu als je afirankelijk bent van je benen ofde zcldzame

keten dat je een

tocht bijna afgelopen is, besef ik een
goede tijd te hebben en dicht bij Tali te
zijn gekomen.
We kijgen een lift aohtorop een open
vrachtwagen naar Lhasa terug. Samon
met een aantal gezinnetjes en een boer
met zijn koe. Als we ov€r de haarspeldbochten van de pas rijden, houdt
de boer zijn koe in balans met behulp
.van ee-n sfuk touw, aan het framewerk

lift laijg, kan er veel

tijd overheen gaan. Samen met Tali valt
het reizen me echter licht. We hebben
geen haasl ontdekken elkaar. We hebben nu een paar weken met elkaar
doorgebracht.

het intens helder blauwe meer

naast
ons. We horen slechts het geluid van de
wind.
sleep me voort en h6b het
dageulang te koud om me te wassen.
We dragen een tetrtje, eten en andere
benodigdheden mee. Soms slapen we 's

Ik

nachts in de schuur van een boerderij,
samen met jonge kalfjes, soms in een
klooster waar tientallen monniken, vaak
nog jongers, ons aarstaxen terwijl we
ons eten op een gasbrander bereiden.

sluiten we trog ergens heen te gaan. De
warmwatsrbronnen vm Therdrum klinkeo ons goed in de oren.

Als we moe zijn van het lopen, of kilometers lang achter op een tector hebben gezeten, z,odat al onze ingewanden
door elkaar getild zijn en we ons onbe-

spied wanen, hebben we lange tan-

tisohe ssssies. Uremlang zijn we aan
het zoenen, al is het niot altijd onbespied.

Van verre zien we twee Tibetaanse fietsers aankomen en wellicht is het een
ongewoon gezicht voor hen om twee
westerlingen innig verstrengeld te zien.
Deze keer blijven we echter op elkaar
zitten, we hebben onze kleren aan en
voor 6€n keer stors[ we ons niet aan de
beleefdheidsregels; intimiteiten worden
in Tibet immers niet in het openbaar ten
toon gesteld. Later als de fietsers

afgestapt zijn en ons danig intensief

Een paar dagen nadat Jos en ik terugkwamen van Ganden hram ook Tali
onverrichter zake terug, omdat ze de pas
niet over kon. Terloops zagen wij elkaar
een tijd lang.
'Durf je het nog aan, om met mij een
tocht te maken' r,'raag ik. 'Ik moet er
even over nadenken, tenslotte moet hel
makkelijker zijn dan de Ganden-Eek'
antwoordt ze.
De volgende dag heeft ze beslotea, dat
ze orn Yamdrok, 6en van de vier heilige
moren in Tibet, heen wil tekken. Per
slot van rekening komt daar niet veel

stijging ofdaling aan te pas.
In de bus vertElt ze, dar ze gids is in
haar thuisland. Weliswaar in de IsraElische woestijn, maar ik heb er alle vertouwen in dat ze ook op de Tibetaanse
hmgvlakte de weg vindt.
Dagenlang sjok ik achter haar aan, door
twintig kilo bagage bijna de grond in
geduwd. We lopen door esn enofine
ruimte, grotendeels zonder be groeiing,

ons visa in zicht begint te komen, be-

klap-

pertanden in ons tentje. Maar als onze
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aanstaren en bestuderen,

wor& Tali er

nervelts van en zegl

wat van, dan

$

fietssn ze weer verder. Even later horen
we het geluid van een [actor, staan op
en lcijgen weer een lift.
Later die dag besluiten we ons tentje op
te zetten en stuurt Tali mij er op uit om
hout te v€rzamel€D. Als ik langs de

rivier loop zwaai ik naar twee jonge
monniken aan de andere oevet Ze
zwaaien terug en wenken me. Ik heb
geen zin om naar ze toe te gaan en loop

knig springor de jongens over
de rotsblokken van de rivier en lopen
met me op. Ze helpen me hout te verzamelen en voor 66n keer eindig ik met te
veel hout in plaats van te weinig. In een
primitief Engels nodigor ze ons uit naar
voder.

van de wachtwagen gebonden. Af en
toe valt het dier om en probeert de boer
zonder succes het beest in een zittende
houding t€ laijgen. Tali sn ik zitt€n
dicht tegen elkaar en worden alle kanten op geslingerd. Ik voel me naar haar

het kloostor aan de overkant te gaan en
daar te ovemachten. Maar Tali en ik

toe openen.

primitief Tibetaans dat we de volgende
dag langs komen. Die nacht, nadat we
ons eten op een open vuur{e hebben
bereid, slapen we in onze tent. We dtsen de slaapzakken in elkaar en slapen
snel. Midden in de nacht worden we

De volgende dag slapen we op een
kamer in ons guesthouse, dichl bij elkaar rcaar boch niet dicht genoeg. Tali
is alweer plannen aan het maken om
verder te trekken en ik voel me gefius-

treerd dat ik niet dichter bij haar lig.
Na een halve dag waag ik of ik naast
haar mag komen liggen. 'Ja, dat is
gccd' zeg| ze. Van het erc ksmt het
ander, we gaaD steeds intiemer met

willen samen slapen eo vertellen in

wakker.

Ik hoor Tali haar adunhating

elkaar om.

in een halve roes te sEelen. Ze klimt boven op me, we zeggen
niets tegen elkaar maar wijen.
De volgende oohtend voel ik me 'high'.
We lopeu voorbij het klooster, waar het

Na eetr aaDtal dagen, als het eind van

kioelt van de monnikeo, nonnen

en begin haar

en
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dorpelingen die het weer aan het opbouwen zijn. Een lange rij mensen
sjouwt zware stenen, nieuwe fundamenten worden gelegd en ditke houten balken worden ingekerfd met versieringen.
Mijn nieuwsgierigheid voor deze plaats
is gewekt en ik lraag me af wie de Larna
is.

Uiteindelijk zie ik hem: een grote man,

die met respect behandeld wordt. Hij
loopt op ons af, ik maak een traditionele
buiging en groet hem. Hij lachl groet me
terug en praat Tibetaans. Tali vraagt de
weg, hij praat door en wij begrijpen er
niets van. Hij nodigt ons uit in een vertrek en laat boterfiee komen. 'Laten we
nog even wachten' zeg ik tegen Tali. Ik
wil begrijpen wat er plaats vindt. Iets
intrigeert me, ook aan deze man. Hij
heeft iets bekends voor me, Iijkt me iets
duidelijk te willen maken. Een concept
van een religieuze praktijk, of een staat
van bewustzijn die ik als dusdanig wil

vededen leven, zoals de Lama opperde,
waarom is het zo betangrijk om mij erbij
te benekken? 'Ik bid ervoor dat je echt
terug komt' zegt hij als we na de maaltijd afscheid nemen.

Als we het klooster achter ons laten en
over een beekje springen ben ik verward. Wie is deze man en hoe belangrijk zijn de geheime teachings waar hij
het over heeft? 'Ik ben een beetje verward' zeg ik tegen Tali. 'Ik heb geen
idee wat ik van die man vind, behalve
dat ik me onder druk gezet voel.'
We lopen terug, gaan een andere vallei
in. Een vallei die een wat sombere en
besloten indruk maakt. Na uren lopen
krijgen we,esn lift met een paard en
wagen, Als we in een dorpje stil houden
komen tientallen kinderen. Ze kijken
ons aan, beginnen dan te jouwen en te
schre.euwen.

Ik voel me geExposee.rd,

probeer me af te sluiten en ze weg te
jagen maar niets helpt. 'Zullen we maar

herkennen. Op
ik zo

moment ben

dat
open

Daarvandaan roept iemand ons. Onze
non beantwoord de roep met een tijger-

keet. Een bocht later zien we

iemand

langs de kant van de weg zitten ZE zit
naast een Srote stapel hout bij een tuurtje, waarop een zware ketel staat, Onze
non zet haar bagage neer en nodigt ons
uit het zelfde te doen. Even kijk ik Tali
aan, ze knikt en dus gaan we zitten en

kijgen

thee geserveerd.

Uren later komen we Therdrum binnenlopen. Grote waterdamp-wolken stijgen
op uit de warmwaterbronnen. Op de helling staan de woningen en kloosters. We
zoeken het guesthouse op,
in het gedeelte van de warmwaterbron, afgeschermt voor de marmen.
Naast me liggen naakte Tibetarer en het
begint te sneeuwen. Als ik de Tibetanen

Later lig

it

opgewonden hoor praten kijk ik naar het
onderwerp van hun belangstelling. Door
het wakr zwemt een klein slangetje dat
verdwijnt tussen de stenen afscheiding.
'A snake' roep ik verrast. 'A snake'
herhaalt 66n van de

Tibetaren terwijl hij

tolk komt; een synpa-

mijn intonatie imiteert, als om het
woord en zijn in-

thieke man, opgegroeid
in de Tibetaanse ge-

houd tE proeven.
Een aantal dagen

meenschap

blijven we

dat ik denk alles te kunnen integrerea. A1s de

il Therdrum, gaan dan te-

in India,
vraagt hij waar we naar
toe gaan. 'Therdrum-

rug naar Lhasa. Daar
hebben we een aandagen,
waarin we niet verder dan de verschillende restaurants
komen of de patat
eten die op straat

monastry'

antwoorden
we. Hij zegt dat ik wagen mag stellen. Ik ben

tal luie

geinteresseerd, maaf,
voel me ook beperkt.
Tali zit naast me, zij is
ondanks

hau

flexibi-

liteit nauwelijks gernte-

gefrituurd

resseerd in boeddhisme.

Een laatste keer verIeng ik mijn visa. Ik
blijf me afvragen

Ze is

hartgrondig

atheiste en per slot van

wordt.

rugzak.

ik de gebeutenis met de Lama
moet plaatsen en besluit dan de laatste
dagen in Tibet te gebruiken om deze nog

de Lam Rim
teachings heb gevolgd. 'Misschien wil je

De kinderen doen ons lang uitgeleide,

66n maal te bezoeken.

dan de vervolg teachings laijgen' oppert
hij. 'Staat er,wat tegenover, moet ik iets
doen?' vraag ik. Hij geeft een onduidelijk
antwoord. Begrijpt hij het verkeerd? Het
aanbod is waardevol maar komt op het
verkeerde moment. 'Blijf een paar dagen
hier, dat zal je goed doen' zegt hij. We
beda::ken hem en gaan naar een ander
vertrek waar we wachten tot de beloofde
"noodles" klaar ziin.
Ik voel me opgesloten in deze grote hal
vol met mensgrote Boeddhabeslden. Als
we nu nog lang moeten wachteu, redden
we het niet naar Therdrum. Het lijkt alsof
zij het met opzet doen, waarom? Ook aI

Die nacht slapen we in ons tentje in de
beschu$ing van de ruihe van een groot
gebouw. 's Ochtends hebben we net
onze tent afgebroken als we het geronk
van een wachtwagen horen We worden

wlj afsproken dat we
naar Therdrum gaan.
Met de Lama praten we over de Dharma

rekening hebben

en

ik

vertel hem dat

ik

is er een connectie, misschien uit

een

verder lopen, tenslotte gaat dat even
snel' zegt Tali. 'Ja' zeg ik en pak mijn

waar

het kost ons moeite ze af te schudden.

opgepikt. Deze rijdt slechts een gedeelte

Yan de weg; we betalen onze ticket,
krijgen een kopje thee bij de chauffeur
thuis en lopen tenslotte in het gezelschap van een non verder. Zoals alle
Tibetaanse geestelijken heeft ze haar
haar afgeschoren. We lopen nu een
schitterende zijvallei in, naast ons een
snelstromende rivierOnze non wijst naar 66n van de berghellingen, waar we mensen zier bewegen.

Weer reis ik naar het klooster, dit maal
alleen. Ik heb niet duidelijk voor ogen
wat ik wil. Moe kom ik aan, hoor dat de
Lama weg is en pas laat terug komt.
De volgende ochtend laar hij mij roepen.
'Waar ben je voor gekomen' waagt hij
via zijn tolk. 'Ik ben voor de teachings
gekomen' zeg ik. Maar noch mijn gevoel

noch miin spiritualiteit zijn positief aanwezig.
'wil je mij als leraar accepteren?' vraagt
hij. 'Ja' zeg ih zonder voor ogen te
hebben waar ik ja op zeg. 'Ben je bereid
celibatair te leven?' waagt hij. 'Nee ik
ben niet bereid celibatair te leven' ant(Venolg

op pagina 8)
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Een ogenblik van weifeling, de nacht is immers donker;
'verrurijfeld zijn we blind voor het immens geflonker
, dat bindt, en kwelt, en somtijds dodelijk verwondt.
Dan zijn we ver verdreverr van de geboortegtond,
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woord ik. 'Wil je dan beloven, dat je
slechts met 66n wouw seksueel contact hebt' vraagt hij. 'Nee dat kan ik
ook niet beloven' antwoord ik. Hoe
komt hij er bij; dit is zo restrictief,
heeft niets met de kern van mijn leven
t! maken, gaat tegen alles in waar ik

me van wijgevochtEn heb. 'Beloof
dan, datje niet zult doden.' Eindelijk
een vraag die ik positief kan beantwoorden.
Ik heb het gevoel dat ik op oneerlijke
vmrwaarden naar bi.nnen ben gelokt

Het is me weer duidelilk dit is de

met ve€l alcohol en vleesprodukten. Ze
spreken mij aan en sommeren me veel
te eten en drinken. Af en loe lachen ze
om me, zonder dat ik precies begrijp

waarom, maar

ik lach mee, aI wijzen

mij naar een andere
wouw. Het vlees durf ik niet te e0en
maar het bier drink ik wel. We rijden
verder, ik zit aangeschoten achter in de
open jeep en houdt mij vast aan alle
ze ondeugend van

uit de auo geslingerd
te worden. Ze rijden me helemaal naar
Lhasa, al kan het ze een gigantische
boete opleveren. De Chinezen hebben
verboden westerlingen een lift te gebagage om niet

wagenlijst om iemand als persoonlijk
leraar te accepteren. Dit is precies
hetge€n ik een week eerder woeg en

waarop

hij

Ik ben zo moe.

In me roeren herinneringen, bewustzijnslagen verschuiven, ik kijk met
tegenzin, een waas komt voor mijn
ogen. Muren van werelden zijn opge-

Ik luister naar

in essentie

de geheime leer: een

methodiek, krachtig voor wie hem
volledig toepast, niet voor

nij.

gedeprimeerd en loop terug richting T hasa, zit een tijdje ach-

ter op een paard en wagen, op

In de buurt van Lhasa zijn veel
controleposten.
We worden echter niet gepakt en als ik
afgezet wordt neem ik het laatste stuk
een riksha. Blij en nog steeds aangeven.

scbolen loop

Ik voel me

een

gigantische hooiberg. Vanuit die positie neem ik foto's, begin mijn slechte
humeur te verge0en, steek mijn duim
op als er een auto voorbijkomt. Een
vrolijke gezelschap pikt me op en
houdt later een gigantische picknick,

haalt

in

het

in elkaar. Wat

een

beert te beslissen of ze naar Austalib
wil of met mij me€ naar Europa- Ik
geef haar geen uitgesproken advies,

is,

Ik

tot Freakstreel Tali

haar post en koopt kleren en cadeaus
tegenwoordige
Thamil:
toeristen-ghetto. Ik bezoek een dokte.r
en krijg voor de tweede maal antibiotica om dysenterie tegen te gann en
een parasiet te doden.
Ik neem een aidstest om Tali op haar
gemak te stellen en we liggor ia elkaar. Het is weer wennen voor me en
het duurt een paar dagen voordat ik
helemaal ontspan, dan is het goed en

veel en bezoeken de verschillende restaurants.
Tali heeft genoeg van Azi6 en pro-

duister en met tegenzin, maar loch
geloof ik er in. Het leven zoals het
maar nu niet toepasbaar met zijn mG
rele discipline.
Twee mensen kijken me aan en wij
zijn afgesteld op elkaars collectieve
bewustzijn, kennen de plaats waar
gedachten ontspringen, maiu we zijn
niet langer onderdeel van elkaars leven. Ik verschuil me in de randgebieden van mijn geest, tussen onschuld
en onwetendheid.
verberg me,
accepteer zijn morele regels niet.

gedoopt

jagen. Ons ritrne zinkt iru we vrijen

worpen.

e€ns geweest is, waardevol

centrum, door de lokale bewoners om-

heerlijke vrouw, wat een intimiteit.
In Kathmandu, al een stuk lager dan
Tibet, is het warme seizoen aangebroken. 's Avonds maken we een ronde
door de kamer om de muggen weg te

ontwijkend antwoordde.

Dit is miin leven zoals het nu

het voormalige Aziatische hippie-

Iiggen we lang

Moet ik me nu terugtekken, of doorgaan?

Kathmandu.
Daar betrekken we een guesthouse in

ik

het terrein van mijn

guesthouse op. Daar zie ik Tali en hoor
dat ze de volgende dag een jeep naar

hou mijn mening in het midden. Tenslotte weet ik niet hoe ik voor ons
beiden onderdak kan regelen en heh
mijn eigen plannen niet rond; of ik
wil werken of een tijd naar de rainbow-gatherings gaan. Ik vind ha niet
erg weer alleen te zijn en haar na verloop van tijd te zien.
Later b(eng ik Tali naar het vliegveld,
ze heeft voor AustraliE gekozen.
Uren lang zitJen we op het vliegvel4
nemen dan afscheid; op een vreemde
manier ben ik bedroefd. Het leven is
saai na met Tali in Tibet geweest te

zijn, Die combinatie wordt niet snel
geEvenaard. Binnenlon
beurt om te vertrekken.

is het mijn

S

de Nepalese greas heeft geregeld. Ik
besluit met haar mee te reizen, tenslotte is ook mijn visum bijna afgelo.
peu.

Dit ke€r reizen we de afstand in

6dn

dag en komen die avond laat aan de
grens. De .lig erop arriveren we in

Naschrift redactie
Na in drie afleveringen meegeleefd te hebben met Menno's reizen in Tibet was de redactie benieuwd hoe het hem
op dit moment vergaat en om de brandende vraag te stellen: Hoe is het met Tali?
De post van de redactie kwam echter retour. Na veel nawaag kregen we van een oud-huisgenoot het verlossende
woord: "Menno is er niet, Menno zit in Tibet". S

Zomer 1999

ln days of old
FmsrKrwallKrzpn
In days of old
mankindwos bold
and zen not yet invmted
we dropped body and mind
by drinking a pint
whilewe sat on our (N
with our pipesfilledwith grass
and we were quite contented
vast emptiness, nothing holy
ot zijn woo,rd klonk over de

wateren en donker was
donker en nog nooit was
het zo donker en nog nooit was
licht zo licht. Ineens had alles een
naam en de leegte openbaarde
zich in haar volheid, de sche,pping

voltooi4 het feest kon beginnm.
Voor kleine Freelg ons zoontje,
krijgt alles nu een naan; hij is pas
twee jaar geworden eri maakt zich
nu los uit z'n omgeving. Vraag je

hem nu:"wie is Free\ie"dan wijst

hij naar aclue,lf. Ons kende

hij

allang. Misschien aI een jaar of
langer, maar zichzelf nog niet. Hij
weet nu wat lek&er en leuk is.
Slaakt uitoeper van bewondering, '1row!", or ziet hij iets ergs
op t.v. dan schreeuwt hij van
afschuw. Herirmeringen uit een
beginloos verleden? Wie zal het
znggei!
En zijn adem, nog wafln van liefkozen en warme kussen, blies stof

omhoog uit haar woestijnen en
daaruit vormden zich mensen,
kinderen geboren uit de liefde en
als herinnering aan dit goddelijke
minnekozen plaatstor de mensen

In den beginne de aardewas woest m ledig
nog niemand had haar schoonheid aanschouwd
de rondingm van haar heavels
de tippen van haar bergen en groene valleien
de diepte van haar ravijnen
haar eindeloze oceanen
en de hitte gevoeldvan haarvulkanen
gefluisterd en zachqjes haar naam gezegd.

Keurige rijen netjes rechtop zittende dingen in het arart in het

jikido. Onze sangha wordt zo pro-

schemerdonker. Mensen al$ aan-

met of zonder transmissie met of
zonder gekleurd slabbefe, monniken uit Japan. Leken momiken,
grijsachtig slabbetje, zoveel manieren om zen te beoefenen, er is
voor ieder wat wils en dan ook
nog mensen die komen om te zitten zonder versiering. Al draagt
een aap een gouden ring het is en
blijft een lelijk ding of een verlichte aap blijft een aap, het is de

geklede fallussen, de hoofden
kosmische eikels, naar boven gericht. Geplaatst op stevige venusheuvels, billen als grote
schaamlippen, hun mudra als
kosmisch lotje, bezig aan het
gote liefdesspel, zazen genaamd. Het is waar, in meditatie
valt het verschil tussen mafl en

wouw weg, de kriebels oge,ns
onderin resulteerden tot m'n verbazing niet in een stijve jongeheer. In plaats daarvan een warm
gwoel in de buik. Door een ont-

spaonen bekkenbodem stroomt
energie naar binnen, naar boven,
alle blokkades opheffend. Een
erectie van je lijf tot in het topje
van het hoofd en verder.

Terugrijdend uit Ameland,
groene dijken afstekend tegen

donkergrijze wolkenluchten versierd met goud en zilver, kleine
ker\ies met forse torens op een

terp, die Friezen begrepur het
wel. Ik was er de eerste week en
de laatste paar dagen, in het land

stenen fallussen op ronde hzuvels.
God was de hemelse penis en dat
was ook zijn eerste fturm.
Jaren geleden liep ik eens 's mid-

van de leegle waar de mens zich
groot voelt in zijn kleinigheid.
Ik zat in de hoek van een grote
zendo, waar het binnen net zo

dags de zurdo op de Tiltenberg
binnerq misschien na daisan.

hmd woei als buiteq dit ook
dankzij de wind machines van de

fessioneel, veel monniken, leraren

aard van het beestje.

M'n buurwouw, "ik was

een

beetje verliefd', zat:n eefl mooie
burmees, ne{es rechtop. Kastanje
rood haar bijeen gehouden door
dito klip, ernaille. Haar hals zo
zacht, ik werd er zo wafln van, we
zrtandazo. zo fijn, tot 's middags
de man met de hamer langs
kwam. Thor is thuis in het het

noorden. Hij strooide met z'n
bliksem en gooide met z'n hamer
en ik als zielig hoo,pje zat dam
maar, enfin ik leef nog. De zendo
als smederij en nog steeds verliefd
op zitten.

Oscar nog helemaal overeind na
z'n dharma combat efl z'n huwe-

lijk. Zo

schattig, de tnotse aanstande vader. Ik dacht terug aan
m;'n eigen trouwen op de Tiltenberg en miste m'n vrouw. Ik ontmoette haar in de blauwe bergen

de lotusviiver

in het zuiden van Polen (toen nog
blauw van de rook van de elecfficiteitscentrale van Jelenia Giira).

Genno Sensei hield daar een
sesshin in novernber 1993, ik
rouwde om m'n vriendin die omkwam bij een auto-ongeluk en
werd daar omringd door zoveel
lieftle dat je er bij wijze van spreken plalqies vankon snijden om op

je brood te doen. Alma's zitboerderij ligt tegen een rotswand die
de hele zomer verwarmd wordt
door de zon. Onder in het dal hoor
de beek. Wat een plek om je
wonden te helen.

je

Het was goed towen in Alma's
keuken, de kolen fomuizen snorden, de thee was warm en Irina's
warme handen massegrden m'n
sdve spieren. Wat was ik ver-

liefd, ik kon met goed fatsoen
niet van de tafel opstaan en bleef
nog een uurtje zitten. HEt deed
me aan een verhaal van Stace
denken, die werd gemasseerd
door een Amerikaanse op een
strand in Thailand. Hij lreeg
daarbij zo'n erectie dat ze gillend
wegrende. Het is dus niet waar

dat Amerikaanse wouwen alles
in de mond stoppen. Er moet wel

Enfin, de volgende dq zagkze
wer,r. Ze spreekt geen Engels.
Eerst dacht rlg h4 weer massage
maar nu was het mijn beurt en zo
is het begonnsr Het ging hina
om een beetje liefde en dat kon ik
wel missen, het is als olie uit de
kruik van de weduwe van Zafed;
er komt geen einde aan zolang je
maar giet. Gernno Sensei ben ik
zoveel schuldig, Willem ken ik
ook als wiend van na dit ongelulg
alies draait om on$ vennogen
steeds maar weer verliefd te worden.

a

een president aan vast zitten.

Kanzeon Sangha Nederland
Krayenhofrstraat 151, 1018 RG Amsterdam; 8020-627il93
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De fox koan
EcsEnr Oosrrnnnopr

ijdms teisho miste ik
ergurs de pointe. Mijn
Engels is op zulke mo-

merten toch niet toereikend.
Het was niet daar waar de

abt

in

een vos veranderde.
ik de weg
kwijt daff waar hij de geMisschien raakte

daante mocht verlaten. Ik heb
het bandje maar besteld, kan
ik er nog eens over nadenken.

Tijdans teisho ging Genpo
ook in op het 'hoe met een
koan om te gaan". Mu nam
hij als voorbeeld. "Hoe"
vroeg hij. Hij zal wel onvolledige antwoorden gehad
hebben en nu wilde hij meer
mensen oppeppen.

Op een gegeven moment zei ik 'crush your ego
withmu'.

'No",

he said, 'Just drop

it".

Randsiad vertelde dat toen roshi" met vewe vertelde ovff al die kippen die de abt in 500 vossenlevens verorberd had, hij aan heerlijke kippenbou{es

"Wees mu, wees de

fox".
Het klinkt niet als een groot als verschil dacht ik, of
je hem nu verpletter! of laat vallen, in beide
gevallen ben je toch je ego kwijt nietwaar? Mam de
vraag of ik mu dan ook kurijt zol zijr. kon ik niet
beantwoorden. Er ligt blijkbaar een wereld tussen.

moest denkeno ze rook en dat het water hem als
vleessap uit de mond liep, terwijl hij toch bijna
compleet vegetariEr is. Het is de vermoeidheid

it

has

denkt hij.
Annie raakt van slag van de geur van shag. Het
doet haar arm een vroegerc geliefde denken die
shag rookt: als ze die geur ruikt is ze weer in het

to come out". Maar er kan toch altijd weer

een

verleden. Is dat ego? Wat is ego?

Just drop the ego.
"You have to $queeze your koan, all juice of

Just drop the ego, sqeeze your koan until all juice
has come out. But there is no finish! If there is no
finish, there is no start. If there is no start, there is
nothing to drop. Ifthere is nothing to drop there is

druppeltje uit de sinaasappelschil worden geperst?
How to start, if there is no finish!
Gisteren na een jukai cerernonie met A:rnie gesproken en een jongen uit de randstad. We bespraken
de kookkunstvan de

no ego?
Ik zal me nuur weer inschrijven voor een volgende

kok

Aan de smaak van de kok moet ik erg wennen. Die
verschilt vreselijk van de smaak die ik gewend ben
(zoveel monden, zoveel zinnen zal ik maar zeggen).
Maar toen ik later ergens de geur van zijn eten rook
- was het in Oininio? - had ik een heel merkwaardig gevoel van thuiskomen, tenvijl ik toch zelden

sesshin.

S

Noot van de redactie:
'Hyalatju en de vos' is de tweede koan uit de
Mumonlcan. Een volledige versie is te lezen op
http : / /m e t al ab. unc. edu/z en /gat el e s s - ga t e/
2.html

op sesshin ben geweest.
Als de gew van eten je al zo (mis)leidt, waar ligt
dan de grens van je ego? Just drop it?!
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