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De Lotusvijver hsft llrc de KoeiJer bereid gevmden ffn onzs corac-
pondcnt tn Salt Lake City te wwden. ln Salt Lske Ciry is het Zen Cen-
ter lJtah gevestigd nnar Genpo Roshi an (ru aogi Tenkei Sensei reside-
reri. *
Tenhei $eucei and Tammy Oabrysch verlatcn op 2? december de Vere-
nigde Staten. Hun religieus visrrn is na tjfjaar niet
meer geldig" Yijfjaar lang hcbbur zij zich voltedig
ingezet vocn het managemert en ha huishouden van
hei Kanzem Tfii Ce tff (nu Zan Center Uta.h) in
Salt Lake City. Wia hun functies gaat ovemernen is
uog niet duidelijk *
In het derde millennium zal Genpo Roohi nog
slcehts ddn kcer per jaar nlar Ernopa komen. De
arnwezigheid van dric Ewopesc opvolges en Cenno
Sensei en de komst vaa TenkEi Sensei ryelen hierbij
ee& ro1 naast hd feit dat het vliegen een steeds yer-
moeiendere activitEit begint te worden. *
Onlangs is het boekje 'Eenvoudige Wijsheid'van de
in 1995 overlden Mimi Mer6chal dooy de Tilten-

berg uitgegeven, l{et
bevat zentoeprakur
van deze baa$breke$-
de ambr.csadricc voor zen ia Nederland.
Hct boekje is te verlaijgen door overma-
kirg van / 25," op gironumner 15?6211
t.n.v. De Tiltetrberg te Vqgolenaaag onder
verrnelding van 'Eenvoudige Wijshsid . *
Tijdens de rustpiuzc van Nico Tydeman
heeft Gretha Aerts her initiatief genffiien

voitr eerl intensieve vcrbouwing van de
Kenzeon $anghr zendo in Aruterdsm die uriangs tot em succe$vol
einde is gebracht, Nu Nico weer actief de leiding op zich heeft genomen
gaat Cr€tha voor een langere p€riod€ naar
Salt L-ake City r,trl daar met haar lera&r
Creupo Roshi te snderem.. *
De volgerde en lasht Lohrriiycr rm
dit millenuium zal gewijd zlju aan de me-
krynst van zetr en onder meer eso exclusief
interviw met G*rpo Rmbi beyattgn. Het
nummer zal aan alle leden van de Kaueon
Sangha wu"den geondm. *
Vaa I rn 12 nolsmber 1999 rilordt ncder-
sn een retrelte gehouden in.lret conceatra-
tiekamp wn Auschwltz-Birkerau in Polen.
Op deze intercsrf+ssionele bijeenkoErst zullen jodcn, christenen, mos-
lims en boeddhisten, leraren, monnikeu" n@rleo, priesters, sjeils eir rab-
bijnen, geestelijken cn lcken varr lrlc religieuze traditim var ovu do ge-
hele umeld tezsnrcn koq:ren om de ovenroldigende srmart, heiiigheid en
de gemez,ende i<rarht van deze plek te efls:rert.
De bijeenkomst wordt gebrganiseerd dor de Fe*cernaker Order len Bsr-
nard Tetsugen Roshi et Sandra Jisiru Holmes Senrei. Meer informatie op
vwli'.psaeruskercomsrunity.org of bij Jary de Vries, G 0204229668. *

Bern*rd Te$ugon Ro$hi

€eupo Rorhi

Mimi Mar€chnl
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D a w ry v a.{v d,e", ynee**,r
TeAlc,e[/ Sen*sii ypla,nnuu vaor. 't\et ni,eu)$tet r*il]pwuiu*w

Iedet jaar kaW Ter*ei $,gnsei Nadelan* laa vefialerr, iratp *trur- laal q jc Elf komt re $asn, mssr d*t is

een Zandgg t4,at Den llaag ,'oo, schijnliik !7 mine rel*cnt is voor eo an&r relf dan waar we *an gewend

*o norkshop. De redwie *n T,",r1Hll the tdchq". Is dilt irr$ djn. Hel is hei zelf vaa alles cm ieder-
waa- i&at ap erlt ge7ewn nppren! wrr. Het grsl \rosbij aan begrippen van

ae LOrregWlNAt I3g *alK om hiefrt voor staat? lftsat.lu-khrid cm matuntiryIir*O en
ilaar l* ln$mieweru fuusiimecrt ale medcdEgro.

el is tw bij*a $e jw gel*
der, fut je Dhsaa traw-
w*sie hebt ontvangen v(u

Gerpo Sasiri, en hinnerrlkart v*taot ie
Salt l-aka City. ffat is a in die jara
geheurd?

Te wel sn q ts nocraen! We h#en
het Cq*rurn in Salr Lakc Crty ryge-
boErwd tot wat hd nu i$. Je et h!rne,$
aeggtm dat hEt volrrrss$ca k gewodrr"
BEhelve het dagelijkse zcndo-
programnra, en dc intensieve trEidngs-
perioden bebbcn qre allcrhi nizuwe ini-
tradevw ondernonen, nrct nare garicbt
op smdemen die rist in hot Ccnttlrn
wooer. Vofi"al rinds Shihq dlrarma
1rettsirissi@. hc€ff Roshi n* de laue
gsgsv0n sn ervasiug op te do€n i[ hct
leageve,n w ook he{ nrmre[ rim het
Certrunl, t6rc,ijl hij toch nog in dc
buurt was om de zaak te o!'Errierl. n6gi
bcn ik g*woldig dml*aff voor. Het is
voo'r mij biivoorbecld hecl . iarsrescurt
Gfi zelf tslks te Eevcn en dlln rcg$matig
wear naar bem te ltligtrra, SBardaG
kan ik hecl pr*cies aagean ofur boe we
ap hetalfiic spou zittcn. Itet dwing
me ook orR flexibel tc blijven ea steds
klaar te stam om rry rol te wrwirsolffi, .

mat na$te rran die vtn..lerssr. a*m,,dio r

van leeding cn trug.

Shiho haeft na$urlfk so$ diepgned
eftct. in zekere ril is h$t e€fi b$€sti-
ging val wat er al is. lk was al "me
miad' rn t Roahi. Msar hr{ is tm} zelf
ook esn heol irgrijpcrde caenrmie, Al-
hoewe! ik ul lct gpf voc die tijd, en
Roshi hiclp nret het uitrr*an vtr tit'&t

hij wc ogar tud Irrci h€t CentnfiL
hoeff Shiho oijn lerrem €nsrra vsduide-
lijkt. En als erfpnaam in dea traditie
bet ik zmel rccr aftmkelijk als esf-
har*elijk gewordsn. efta*elljk, omdat
rnijn leven nu mer das mil sss klcinc
schakel i* in eeo groot gebcrran, hEt

van de dharma. Orafhroke-
lijk, orndat het volldig mijn rmranr
woordelijkheid is hoe ik &t doe.

Er is eq gaq& in e Erydttalige
ZsrJi sat{ar, M sich ,rreilrlk in hd

Iedcreer die m wr wil Seffs! Itet ie deel
van ee, cmrylex prce*r dat uiteiudelij*
ka* Ieidan 1or eclrtc crnrncipatie. ?i-
ming is daarin eea teel belmgrijkr Ac-
ts, ve*l msn$en will€n ooo&x*elijk-
hcid r,an dc lsrar voofdat e hrrr a$ran-
kcldkhcid echt €rkcsd hcbben. Jcdf
mderwerpen am eeer lemar wu& rraalq
co io smmige gcvdlen icrmlrt, grziert
ai* het woggercn r,ran je enaflrankeiijt-
hcid. Iedcreen frsg darr hel djne r'an
dcnkco" cr: aver het.algcureeun. is het
raadzaam om meeiehtig re ziju il de
keua ven em lemff,,Mssr voor mij ie
het duidclijk dat we meestal rlirdsr
"m*frankelijk" handelen daa r*e fu-
kerr" Wc gcven in fsi& ona oma&auke-

lijlireid hsel vaak $sg. Ws geven die
wcg arn allerlei vooromdelcu tm pct-
soonlijke voorkcurer die nreer te mrkcn
hebb€n nret orulc angst rm geb,rck aan
zclfueracnrwen d8n mct de situatie
rvatrin we mr trcvitrden. Eerrijding in
Zea bctckent daarm vmral tra iock+
rnefl var mre eigeu vosocdclsn. De
leraar apeelt in dat proces de rol vao ke-
tely8atff. Het i$ o€i mcdicijn da je kan
irulikksrl orn betcr te wcrd*n als js zid<
bent. M8e elk medicijn kal verslavend
wukrn o cp ran gegewn rmert
me,t je de Imr stopp€a. -To kill the
teodrer", betEkcnt dat jc wGrkclijk !}

Dw je kottwde vtrtte*. uit S<rtt Lake
welt niet mt als en fuor te snijdert
bdttd ofzo?
Trch wcl. Ik bm nu bijaa twiutig jaar
Ie*rling tat Roshi efl heb twanlfjaar in
zijn nabijhcid gewoemd eo gcwer*t.
Creu wonde d&t het po8t-Rosiri tijd-
perk mg uat mgrijpbaar v(f,or me is.
Wa1 dat bfr,eft zijn doz rcizer heel

f;ocd" Dat gao* me dr mogelijkheid cln
dttidctijker mijn eigrn uitdrukkingswil -
m te mtwikkelet. Drf blijkt trdrwens
r"anmlffc garn. Ik hoef gelukkig nier sl
t€ hsrd te Fobcren speciaal cn <rigi-
neel te zijq psk van m'n hart! Maar
w6gSlm uit Selt I fke is roch een hels
s@. Opoieaw alles adftrletm! Niet
alleer mijn lcraar, ea*r ook de sanghq
surde(& ee vri€Dd€n, cn natuurlijlc het
icodschry rrm Utah waar ik door de ja-
rea veel van ben gaan h<rudor. Maar de
tiaiog rnelt hccl Co€d" Roshi had het er
rask over dat hij vier jaar na zijn $hiho
bi Maianmi Roshi *an gebleven en dat
is vou mij oo& een goed nrodel gsble-
k!o. Bowndian ralt ms rrefitek samcn
rnet het rniugo*iunr! Taunny en ik zijn
klaar voqr cm rieu$€ slart,

Is ha ook sn maaier an mes ruimte te
wor rtanlt! s anorute *angl*?

Eet apvolge die wt deel wn de sang-
ha als hA ygre oeerap*n t en perd*
oatwik*dt?

Zeler, Roshi heeft h*r esn effnme mt-
witkelhg in gamg gract s ik voel aE
darr *ede vurar*wotrdelijk vory. Twee
jaar nsdat ik hwr had lrryr kemsn in
tnt Aagsiss, k'Iarn hij vootr bet esrsl
lasr Ertrop& En ik hecinner me rog
goed dll hij roorrtelde orn hct jaar daar-
op eeo aeochin te of,gneieaen i* Neder-
lad. Llie ved Flrats ir 19S3. $inds-
dien is cr ns$urlijk vaa altes grbeurd
cm dc smgha is geweldig Ssgrceid Ik
hoq indcrdsad dat il een dcel var zijn
wffk hier kln raooEetten ctl tdtbou$rs&
zodat dic er*rgie niet rcrlwn gaat. Ik
voel rnc rsor wrutwosdolik .voo( he1

doffiCFl,car itaxr do taditio.

Is dat stw*w g*uwrfut do* Shiha?



herfst 1999

0h j*. Jr groeit er als het wre ia, Hct
wordt stc& stefkar. lk sta er allcco
voor. Nisfiartd o4r, op t€nig te vdlcn.
Bcetle weemd geraoel sms. Wat helfl
is dat op eer bepaald lrivedu ds dharma
iet$ h6d mposoonlijk* is. Het is 6s-
hsrlrjk ie15 hacl percoorlijk* in de zin
dat het doe iernand echt gdarfit moot
worden; kt is mijn la,'ea. Maar in a-
kcre zin hceft het nicts md 'kfiii" tc ss-
ken. De essatie lcan juilt puur cn sl-
verdund dosgcgorcfl wudea dor zo,'
re*I versckillpude meueen, mdal het
niet iers persoclijk i$. Het reelt vaak
ann alsof ik gcrtlno mija kffi$a lrfg;
ds ere stap na d. Errdct. Det klitrkt
miss€hicn cng det tct inhflr& dst i*
,liet weet hoe mijn leven er uiteindelijk
t}it gaat zien. Mar ik virld dst jrrst

Wie weet w*t er allerasal
nog gd.st geberneo. Wie ucet qrat cr tl-
lemaal mrryelijk is eo hsr de dh&tta
uitgedrukt kan wordcn.

W6t me de laatste tijd erg i6 rygcwllea
is dat hoe meer ik mr realisec, drt ie-
de.eer! sbsoluut gslijk is, dat iedereen
dezelfde sEbsrmds, booddra-neuur,
heefi, h$e meer ik & vers*illen ga
waardercn. AJs je nog niet bebl Bezietr
dar iedere€n gelijk is, wii je gelijk zijn
en kan jc de verschiller niet go$d zien.
Nerm bijrcrrhceld Ro6hi on r$ij. we
zijn absolurt eslijk hBx k n ael& hij
niets mcat aar doer! cok al au hlj dat
wiileo. Het is gwmcr eorr frit" En o{$-
dat dat m helder i*. krmm wc alleb,ei
zijrl wie *e eijn, hoe vex&illend dat
o* urtpakr Dat gE€ff de laar-lealing
verhouding een heet orgadsch karakter.
Een jaar of zo geleden ircb ik hem wr-
teld, dat hoc meer mafha*elijk ik ne
roel, hoe nreer ik ur kr$ ioca&an af-
hankelijk te zijn

l/*l t*nsan willen fulgraq o@ran-
lreliJ* stJn.

Jr, rra6 onaftmkelijk wn {/f,t? De
mac$te mBlsln dfrtlcn dat lx€ \rsorel
aftaakelijk zijn rru in*ituties, rcgslen

and€re m6r:scr! en td op zckerc bqlt
is dnt ook re. Masr mals ik d eerdsr
ri* de rneeat pijnlijke aihankelij*fiaid
ix die van onrc cigun ideeih m voorory-
delen, kdtolu vrc ms relf. Dis is h€t
mocst bekleunared. Ert hi:t ir voa{sl bet
loslat$ 't aB die aftaakelijkhsid dat tg
schtr ryne{hankeluheid kafl lsidsn. ll6t
goedc nieuws wn Zcr bchelst, &t zo-
iet* dt orogelijk is, d$ 1rye in prirripc
vrij zijn AIs jc je dat eenmral eclr rea-
iheert, ku!: je ggnrklclijket toegevan
dat wc trol etnmaal rekening moctert
hrndm rret dc eit atie rvaaria *e ss
bwiaden. Tegenwoordig voel ik rE af-
hankclijk van alles co icderesnl De
god *aerq ik loop, da uft *earop ik
uit, het vocdsel &a ik ecf, de mrnsen
r$Bl wie ik (xlrg& en g* m rnaor dom. Is
dat niet pashtig? Ails en iedereen
lrelpt me orr te zijn ude ik ben, Wie zou

daar niet dxrkbaar 1ioff uijn? Tx{rtryms,
rEcttsl &16 ik pEa&t, zoals op dem
nurlshq vandarg gccf ik h* *oud
e"n Roshi. 8w paar mimrtem voor ik be-
gia, waag ik of hij de talk wit gewlr.
Dan k&n ik me antapauen elr lshter'
over lernen, Swrs uril Mrcsumi Rosti
iets zeggen.

Je kebt gea*a aspiratics .lr,eer in .la rich-
ting wx & htrct?

Nee, niet echt. Misschim zou ik cp sen

EegE1En mtrIlerit ,wel wecr c6s at met
verf en doek aan de slag willen gaas.

Effns stsat er ergcns in em hek van
m'n gcsst eeu hele. rerie schilderijen

klaar. Mssr ik mr hct mcer als ogt h&-
hy zico" Htt nicuvrc ccnfunr dat Tam-
my cn ik hqen tc rcstigcgl z&l Eqrvans
eco hp ms*ierc energie koatcu. Ee*
wn m'n lir*tc bezigheden is b6t vin&n
en ue€re! wn pl€kken orn urBn 1s

docn" Vosat in de opcnluclr. We heb-
bca it Utah locaties gwxrdm die een
gcweldige uitstrsllng blekca te hebben,
En de vormrn wlgrn dan warelf. Een
mgc\trllca boom k8n pl'o{seling een
pra&tig altasri/trdcn"

Ve raa*t dvs st h.eel spa:iol* plek
via&z iu lldslstdwor je rrlntrum?

Ik wil niet orcrdrijvoo. mear op sommi-
ge plaat*m wil je nou eenmaal liever
uitter daa op andsrt plasl$€n. Hct zm:
rmi zijn ak ws iats kd€n vldefi
wiar rrye gpwoolr gr*rg willea zijr. Ac*r-
t€r hBt s€flaum in Sslt l.ske is aon klei-
nc kegelvormige beg dic mr altijd fas-
cinesde, Op een avond rest ik daar
* u** rl&sf, toe" !{ct was xo'n twee
uBr klimlnqt. Ik heb er de hele naeht
geEt€s es het was grweldig, Zd] is hst
idee votr de wildsncss ?elreats odtt-

staan, dis nll hed populair zijn. Het ko.
miekr is dat Taarmy en ik woegor nooit
wn die echta aetutrrfl€mtrr waran.
Maar we hebbsn mdeffisssn een hoop
mgohaald. Om tcrtrg tc kor en op de
yraae; ja, ik vind rle plek htel belaag.
rijk. Oadertussm bcn ik nauurlijk niet
dc enige die dssrorer ocdeelt. lk hoop
dat we er sarnen sitko&m.

H*e belangrijk is de wrm wnr je? Tow
ik voot het eersl in de zandtt i"trw4 xar
bd *oor wij ean raar Jopans lheater,
Nu voel, ter aan als en thuis- Ik Eou de

rs'vics mireen als v,w die niel tutden
&en IIM bebngrijh is dat voor je?
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Een van & dingen die ik vrn Roahi heb
gnlecd" is sxpcrirncrrtcren en kijker: of
het u,erkt. Hoe kunnen we bct bcsre hct
voqbecld ran dc Eocddha vclgen? Na-
tuurlijk door het beoefcnen yE ! zezca.
Maar w8t wrdcr? We kunncn niet al-
ieen mear zi*en ct *achten tol iedereea
armutara sarnpk umbodhi bcreikt
heeft. We leven oodertusscn as leven
en hoe doen we dat? Hoe viaden wr
rrnrrwn dic uitiug Ecrren aao wie we
echt zija? De Jryanse cultuur lpcft s
eeuwan ovsr kumcn dm om iets te
ontwikkeleo d&t bij bm pasr. Wij stmn
u/ai dat b€treff nog maEr aan het begin.
Zoals je r*,eEt gffi Tarmny crr ik vol-
gend jaar voor esn tijd oaar Japan cn
hopc* <laar cer hory op te stfken onr-
trent de meer traditi{Bsle rrsm. Niet
dst u/e zmd6r mrcr alles zouden willeo
overnernen. Maar hct gceft crs ecn bro*
der scala van mogetijklreden. Ik wil in
ieder geval de emrmmisBtie met de Ja-
panse tradide opcn houdcn. Met nsme
de jongere gener*ic darr is heel geinre-
resse*d ir wat we hier doen. En dat
geefi ruimte \rodr etn meer gclijkwaar-
dige comrnunicatie. Ik heb tosd contaqt
met Akiba Rehi, de "bisschop" van
Notrd Amerika i* die spreekt zich Lcel
duidelijk in die riohting uir. Wij kurmen
rxr ben leren, mrar zij willen ook vaa
oos leren. Ik ben *at dnt b€trgfi h6el
benieuwd naar de to€kornst

Als je de dharna daor wilt geva heb je
nat uur I ij k sudentet nodig.

Ja, en dat is oen van de redemen waaronn
het tijd wor& wrg ts gasn uit Salt Lake.
Ik heb meer ruimte nodig aa me zelr:
srandiS ds leraa te profilarcn. Dar
geeft studenten dan meer ka*s 6rn edfi

te kiczea met mij in zct te gran. Zonder
lesrlingffi bca ik gecn lersar. ln her
Cffilrum gaof ik ;uruurlijk lcs, cn ccn
aantal rrrcnacn zijn vounamclijk via mij
fu aanrakiag gekoarcn me1 de trrinfu&
Mar fsmccl is nicuund nog mija lcer-
Iinp Op Rochi's verzoek heb ik td nu
toe gpwlchl met hit gavcn \Isn
"shoken", orhdst drt stogclijkcrwijs ecn

ryli&ing in ds $rnglra zan ruooe?atso.
Maar die ritrdie km sist ofulirig t ort-
&ren. Rchi crt ik rija het voltomeo
met clkaar em dat rrcor mij bo mo*
nfilt gekornen is un mijn cigro wcg te
$m. Ik M uijn Yollcdige stcuo-

Jullie komst nmr Europa, wil je daar
coftcreet nog iels ov* vutellenT

AIs ollcs volgons plaa varloopl koonen
we in scptearber volgsnd jaar tarug uit
Japan. We do6 dam cmst rug ecn de-
sryt-rotroat i! Utrh en hopem e$ dsaltra
in Suropa te vestigen. Linda Lehrbaupl
in Dritsland heefi haar and+ruimte
aangeboden alc stalplaats tru de eer-
ste mratrden. Alhoewel we ec be-
paeld beeld voor ogcil hebben ran Eea
iaternarionaal raining-centnml is hct
nstuurlijk de vra{g of w+ mets€r d9
juiste plek vi*den en of we aiss d""'
direct kutncn Snancicmn. We hebben
geot start.kapitaal, dus we moetcn hele-
meel bij het begin beginnen- Misschien
is het rcntandigcr ofi err$t dos Errope
tc rcizerl mels Rghi de?d $omdrt hij
car cenuum oFzettE" s& her gll dsr rrei-
dngen te orgsnisercn ry gehuurdc loca-
ties. Q die ruanicr k n ik in ieder gp\€l
een cigen sangha qbcwcn. Mar wie
wcet? Misschicn valt het allemaal cer-
dar ry z"n plek dan we nn krumo ovcr-
zie.t. Onzc voqkeur gaat duidclijk uil

E8tf, eco residentic€l aaining-centrum
op he1 plsltelErd. lVc dcnkor aan esn
plek war we nret onge\eef vecnig
nrengcrr scsshio hmoen doer en die on-
dE dd( l,iedt aar zo'n acht toa vij{ien
wste beqrmsrs. Ik wil heel na&ukke-
lijk r*kening houdar mct wat s al
grande ie. Vcel grot€ st*den in Neder-
lamd, Ergclend Duitsland €n Polcn heb-
b60 gffid lwsrtdc zendo's en zit-
graspr cn wr willm graag rcchtercek-
se cmectics rnet dic grocpm bebba:.
Me urij hocvcn daar ia rckac zin niei
wcl aa toc te vocgul. Onze bijdrage
zal zitlao in bct cneeren van een plek
$,aer ik heel dirs* mer siudellten ka'l
samemrrerkcr\ die votr kortere of lsnge-
re tijd residartiele zen-training willen
volgeil. We hopu dat rvc zaiem kurmen
qzctte'l ap hct plattelamd, mede omdat
er al m'recl csntra in de stedem zijn.

Aan v'ellce l*ndaz den** jallie?

Nederld $aruudijk, msar we sluiten
in principe dc andere landefi waar we
vaal sesrhins doen, niel uit. Tamr*y
kffirl uit E[$iartd er ik zie ofls dsar
ook rcgelmatig hen gaan. We willcn in
ieder gr',tl Braag cen iatenatimaal
c€otn:r& dat vom mveel nngelijk men-
sen EinBkkelijk bsr*ikbsar is. Het
li€ftt ffir ik ooit zelf een zcrdo bouwon.
Kw je je dat rcorstollen? Ds eerste

speciaal gcbouwde Zei:*ternpel in o*s
lan4 uflr dat *irt prschhg zijn?

*

Het oog Yatr de mee$ter...
at is het leyen toch oycrzichtslijk tijdcos dc Dlrarrra+slls vrn
Telksi Sensei. Je bcut q zoet aaar & slagrom op h€t toetje.
Wae ik mrat vcrli€ht dED zqr allc* klcppeo in het lernn. &n

had ik een extsaordiaary mind en dal zan oog ceas speciaal rja. Alhoewel,
de buurman hecff het, jc baat, ja collega, dc burchaulfeur, grgeDlijk ied€rcfrl,
hrn...., Du$ geen extra-cdirary mind Ceryom udhary mind dat is dc weg
l,afi de Tao. knvuadig te realisarefi ook, 'Jsst let ,our mind hssc arorntr.
Vedoof het pasrd niei, rchiel het niel ne€i maar wrnlh rpcster va hct
paard. Wat is s dsn leuker dafl een wild paard cn moeilijk prkoers mcr veol
afirisscliag er wildc spoeigcr? En paardrijden iE oo& Ri€t m rrccilijk" Ad
gswoofi zoider oordtel uret er is, I* plaats lu vecl aiet will€o uien. DBt lijh
te veel op het bimenlopen bij ean fes$e €n legrn vior van dc tieo nraserr (optimistisce) drr rcggen lro, no no, mt )trl I
doo't want to knor 5ur'. En uir*mard vil jc dc hclft (of rrcer) m& niet kmcn: mocrdd*diglcid, wellurq mga. somberheid,
jaloezie: 'cwrs ca grvB me a brra* I am modit*ting lookhg fr peace of mi*d'. &rs zie alles cn bedtt cr riet aan {t does not
mesn thst shit da6s rlot hryem aalmq'€, it just d6eg'l't gc* strck !yner'. Dan vlicg je rrot je pa$d dm gBtcless gates er
hebt uniimitod acccsb td crs cfidrs miad. Eu alsjr b*rigt bniBje votr this p{xcttriel'.

$,cnvlgq p iw Il)
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D a M v fr,tw d,p, yn€*r*€,r
f i*ha, W T ealryil S en*Qi/

mecr d*el van mijr bcstaat,. Maar d.
te*t noet aog toomo-
ldct vallc b{eakkiag *tap ik bij Vo6+
lefiz&lg rdt dc bus, voor eeo vicrdaag*
ss ses$bio met Te*qi Seosci. Mija
ls$t is licht. Op ecn rozc wolk arcef it
naarde nassidsiktl voordelu yaa de
Tilebcry. Ik rrdt al dat ik de qru*.lr

leid€r berr. Bovcrdien is dc orsaei$r'
tic zo wicndclijk gcwcc* het wcrk
rceds aan de derlnemrts toe E wijzes.
II* enige d&t ik hod te does, b h€t
han mee te delcs, cn er op tor tr zi€n
dat de teh taar behorec wordea uit-
geroerd. tlst scbema ligt vasl de
grtrlzerr aijn afg&akend. Ik hoef me
niet dnrk te maken. Walns de deur

JACKY SHom vAN DER REE?

p eeo frisse
xord ik llngizaam ralller.

Lz Miju hqsenen seiaa: Vrije
dag' ea ik dmei f,ii nog,,"ens bc.haag-
lift om. llalvawege deze bmgiag
bespeur ik ies cigeoaadigs... Ik
spriag uit bed ar rcn na*r de badka-
mer. De spieget weerkaaBt ceD mij
vaag bekcnde pereoon mei taalgc-
schoren hoofd, Fij nadere beschor
trrg blijk dit MUN boofd te zljn De
reaiiteit is yerpletteTeadi Sisteft* bcn
ik hier, c,p Amelaad, tot aonnik ge-
wijd. Golven van *cerrtaod oy€$poe.
lm me. Instatt-verli&tirg hfid ik aiet
dfuwt verwacht, fiaar dit ..- ?! De !es-
tseade twee Argo.,wclcm worsd it
met mijn vefle eo *ti. nieuwe uri-
form-

Thuisgekomeo gaat de srijd
tegcn mijn weerrin
miaderd vooft. {lke
terd hijs ik mij dus ia ki-
monG, koroBo en kesa-
E&e ochtsrd hertraal ik
h t ritueel van hrigen,
mouwen onder dc
ok$eis, kesa omhoog
en gaafl zitterl Elkc'
ochtend maak *.
drie volledige bui-
gingen op een on
wi!lige zagu
(knieikl eedje).
Langzaam taar
zeker voelen al die
m€lers texticl
cornf:rrtabeler aan-
Niet allan &an ik
er fatsoenl*t irit-
ten; ik ta! me er
zelfs in betr?$a
zonder er in vef.
strilt te raken. It
ga zelfs zover, dat
ik Er, weliswaar
zonder kcsa, de
was in kau opvou-
wef,! kngzaanr
aaa wordt mijs
verzet vloeihar et
$80omt rreg,
Ieder dag dat ik zO

i:r ons zeadooqic
zit wordt het mon-
nitschap mcer en

ollver-
och-

Baige tiid lattr kn iad ik mij ia gczel-
scbap vaa Tentci $e*sei, rijn lmuw
Tammy, Stefan Coppens en Kecs van
de Brut. Vrijvd "ilcs is Sertggld, &l-
lccn dc poeities aroclen aog worden
rrtsdeld. Dat doct Seruei graag zelf.
Nog slt$d oabcn^ollt hoor ik hcm de
narrcn rroe men van jikido
{zcadobaas), ino {vcorzanger) en ma-
kugls (visdmmrrle$.
Dar zegr hij: 'Jij bent al wor*leader,
nielwaar? Jamarer, it had je graag ais
miju jiaha ech'd.'
Zija stem l*isk ii{ht eleurgcsteld.
Ewn begrijp il, rist dat zijr woorden
voar mij ziin bedoeld. Om onverklaar'
ba$ rcd€trd0 lost Bijr Ioze wolk
$poiltafir op, m kom ih met eea klap
ia de wakdiikheid &mchr Wat? Ik,
jishr...? Ivt$ ogen m gnoot als scho*l-
fes kijk ik bear verb{jsrerd a.*n. Op
dat moeent bidt Se&a grcomoedig

aan mijn aat ais werkleider over te
aemen En zo wordt besloten. En

pasmnt word ik ook nr:g eens tot
servicejisha gebornbadeerd

oudankg bet &it dat i& da;
geen e*ele ervaring nree
heb. 'Dat gee& *iet,' wuilt
Sensei mijn bezwalen
weg. 'Je moet het all,e'
maal m keer gedaan
hel*en" Ik leg bct je
straks wcl €verr tlit '
En met een eathous!
ast Mooi, dat is dar
gsegeld. We kurnet
Ar*innea, besluit hij
.de vergadering, mij ia
tot&Ie onrcd.deriag
aeht€riatead.
D€ nacht brengt wei-
dg rust. lIoor het s!rn-

pcn ga:ro hceft er even
ecn spoedcursus
'servicc-jisha' plaac-
gehad, lort de nadruk
op 'spoed' en 'gvea',
Kootsachtig pr$be-
ran nijn hexeneir alle
informatie te i'err[,cr-
kcr1 waa*ij de meest
veruntrustende visioe-
ncn *nrden geprodu-
eeerd-
Maar de ergste dmom
kan ni* tippen aan de
wert<ciijkheidl
Oauitseslapen volg ik
Smxei de vclgerde



ochtend als ern acbaduw door dc ver-
laten eo schcrrtrdonkere grengea. Ha
'zoef-zoef yen onge lrirnoaoh m het
Sdap-t{ap' van onze slippc$ bqn-
drukkea de stilte. In miin gecst raast
een n'ervelstorm. Dit wordt min cer-
src pubtiefte op:eden als moanik. Ik
voel mc rct ecn jong hoadje dat voor
de ee$te keer wordt uitgclaten: oge-
woadea ea zenuuachdg,
Na Scosei bctrcd ik de zcndo en krop
naar vortn, tr op hltmd dat qrc gclitl-
tijdie bij hct ahaar arrivem om een
wicroolstaa$e tc o&rcn Hii bcgint

de Kenta$, hct 'god€-
motgeo-aIlc6aal-rcndje', zoals it dat
noem. Zelf loop i& oaar mijn piaas.
Eer duivel{e 0uistert dat {0 paar ogea
raij aanstam" mijn beschcrmeogpl
spreekt dit m $cligste tqgen. Mer be-
studef,rde non..halence laat ik mii op
mijn.kussa necr. En vocr ik ha wem
zit ik daar keurig g{rauwEn eo gesm-
ken. Oef€rlitrg baart kufist, uiEtqraar?
Nadat de laa$E bnan vaa de Verres
oI Atonemcnt zija vcrldonteo; daaft
er ecn diepe nr$ Dfer. De tiid rrtr-
strijk st de sstrice ned6x1 p61 mgse
schreden. Als ctn cl'itg kruipt de
angst Ia$SS milr nrggcagraat om-
hoog. Ik beo aog nooit setdce-jisha
geweest. En als rechB€aeidc ecrfesti-
onist moet alles op rolleqies verlcpcn,
visd ik.

Oader mijn rchedeldak wedijvcreo
sombfrf gedachteo met angetysclkaF
de pmfetieea. .Aan het cird naa de
derde pcriodt ben ik ecn gecsrliik
v$Bk.

'Monnikschap is de bewuste om-
helzing var het grote mysterie van
Ieven en dood en de intentie daar-
mee schoorvoetefld intiem te zijn".

Pjotr van da Rery

SensEi en ik staan io hft por EaI tqer!-
owr elkaar, klaar om al buigmd om
el&aar hecn te drasien. Hii gd efo
rrken waamp ik de ipLiq (bel) aansla.
Er scbijnt een mmnunicatiestoomis
te zijn tusssr mijo hemeoen €u r''riifl
handen. ln plaae van ecrr wclluidcad
'tsjing' weerHinlc sr bibcrig ?iog'.
We probcren he* aog cens, thaar veel
trser klinkt hit ni$. Gelauu volg ik
hpm naar het ahaar, om dct voor de
laats*e kcer en wirmo\ic tc ofiertn.
De bcdocling is dat dit rog iweeetal
gebanrt. Hiertoe is cr ia de &l<st v*rt
de ino een wachtwoord opgenom€n
Eerst moet ik echtc aaar orifa plaas,

ditmaal trsgea doau m aakugyo. Ge-
spaoffn als ecr hardloper voor dc
wedstrijd wacbt i* op I#T woord"
Algof eer $trfiscboi afgaal zo snd
sgring ik op !o rca naar vtrtEn* om
halvcrurcge tot de srrtde}&iag e ko-
mea dat Scusei bel rclaxed bcaig is iu
ba middcr ven dc zcndo, m gearl a$-
kele ;,"lrtalteo msalf, oe aalr het al-
taar te lopen. Ik moet miiu sacthrid
dus coigszins aarpsssea, om daar ge"
lirldjdrg ract hem re aniverec Wecr
ffiug op mfra etelq r€aliscr ik ac dat
ik agens ge&rr€adc he* recigto yao
de suaa Scnsei's zagu moet *thrleg-
ge*. I* heb cchtcl det het flruy$te
venno€dea ! zumeer. IL bc*luit me cr
velder oiet druk o'm te rnakm.

Bovendiesr is hj m ta:rige Luiger
geetr rillpehje verstoord h* opper-
vlat. Het eielige boopje extiel aan
mijn vocm bsc,ijst dat ik nog veel te
leren heb.
1Vanneer IIEI rroord ea dente kcer
velg reagea ik zoals hie*ovcn be-
schEYeE. Manr nu gnan halvcffege
alle rmrakelis uitl Ik aroct hdeaaal
flils ofcrrrl Ik mo*t als de donds te.
n g rsar m{in knielkledjc oE daar
dric volledige buigicgcu E mfl&eo" fc
& zorgcf,i dat il klaar sta mst de bcl,
om alweer bcllcnd, draaiend en bui-
geod de serrdce te beginma. Ooh nu
Hirkt het allcaad aiet erg ovetui.
geud en aa ecn laagte buigiqg volg ik
Sasci naar dc gartg. Daar zcgf hii: 'trc
affi nog &adt waf oefuen.' het ir de
cnigc fxhic& die ilr dakorcode dagur
o'rcr ziin lippen lourt.

Zo tiluodes ik mii de lest var de drg
door de dimsm heea. I{ier vageet ik
wat, daar doc ik iils vcrkeerd. Of icts
btaal oivcr:rra{fi$; zoais het. aftldrco
varr ecn wierookrto$*, waarbii cur
sisserd 'sbif ova mijn lippea rolt.
$ensei dic ar.st nti seaq 1gagecrt op
geea enlrele msnicr. I{ii kiil:t srolcijns
voor zich uit a wpdrt ge&ddig tot ik
het sto\ie opoisury h6 asngstoken
Mijn rv"anhoop Erpcil Ik rrril het zo
grarg Boed dorh.

Ik heb nog een aldcre *"lr jisha.
Mijn schadu*', zoals Sensei zcgl
Waar hij gaat, daar ga ik. Als een
trouwe hond volg ik ham op dc voei-
Teakei Sensei is ni* veeleiscnd..Iae-
gcrdcel. Door me opca te ctellea m
me op hsm af f rt*r',mco,pobecr ik
aiin weascc tc adrehako eu in te
wirfigerl
Dat i$ leut t* spemeod. Juist door-
dat hij zo rirsirdg vraa$ rril ik graag
mcer doea. 

"Adlikadjd 
open ik raij

mccr voor de tt'+lssr om rij beca, Er

zijn aogal qrar deelr€mers die voor
hct €fisi een rcosbin doen. l&,anncer
zc vracht€n op dairan, cen prive-
oudefhoud nret Scosei, pmbea ik heo
orp hrn gemak te $tcl!en. 0p flui$ter-
tooa bcantrvoard ik hun vragcn.

Tcvars graag it zorg voor de Dhar-
matalk op voogeschrevcr: wijze wik-
kel rk de t{kt die Sessci in zij* talk
gtbtuilt in m paan zijdeo lap, om
hm vervolgcos arhtr bein aaar de
ztndo te dragcrl. Ik zar aiiil kofre eg
bfilog hlt hcoL IIa klinkt alsof ik zija
slaafie ben. Maar aan je d""f vraag je
niet wat hij vaa je dharrnatalk vhdt.
Nct zonia vertel je hcm over je toe-
koestplanoe$, de boekeo die je geie-
zen bcbt 6f 6s ta.ining. Ik iee essrm
veel.
In een va.n deze gespre&&en rnqh hij
terloops op, dat zija jisha dt Duirs-
land ook aan deze segshin deelnee*t.
is ha opze0 ia el* geval bedt hij me
miin rcdder op ean prcsenteerhlaadje
6aIt.
Zodra ik eeir miau4je voor mezelf
heb, ga ik op eoek naar Maauel, de
Duitsc jisha. Il oadaschcp hem na
het midda$naal, wanneer hij de keu-
keo vtrlaat" OF rdjn smeel&ede rea-
SGrt hij met eeR: 'Evsn ooruedes.
Zic je in d* zmdo.'
Ik kan hem wel zoerro! Met Einde-
ioos geduld; ik ben eea tra$e be*iry,
letrt hij m€ hoe ik dr bel moet a*n-
siaa.n en in wellt tampo. Wanneer ik
lnoet t'uigEa €n op welk moment ik dc
zagu moet rechdeggm. I0jk, zo houd
je hct riercolstolde Yast etr zo mo€t
jc hct overhandigea.' Alles doet hij me
uit ale doekco, totdat w€ ecn fratasti-
sche pas-dedeux uitvoerra waaria it
mezelf volkorren verge€t- Ih bqgi$ er
zowaar pleaicr in te Lr{igin.

AIs ualugyo zit Maruel aaast rnij ge-
dunrlde de xerrricc. }{ij loodst mij er
elke &m ws doorteeo docr bemoe-
di$nd te knil*ru of door ooopval-
lend nec t s&udderr Het mooiste
compiimeot kqig ik na drie dagen
waancer hij mc op de gnug eeo zacht
lcrMtocftrisut.

Ik heb ha zo dnrk dat er voor md niet
ve*l za*n ia zit Ong€oo€rkt v€rget
ik miji.df en mijn pmblemqies. Naar-
ms& de tijd vcrsrijlr ben it er nog
slcchrs voor dc mea"seo dic mij omrin-
Sea. Op de laarste dag van de se$lhit
b*.f ik iaccns met trfiren in miin
scEn dEt hier nies vah e halen of te
wimcu ft taa allcelr flaar geven.
EMdoos gcrea.

*



Vsrtta,rud/va,wv
I . ..; ,,, Ma hield acs mtr$ertod. toe.

DfflK BEEMSIEp spaa\ waar in zc de So€dc qqy:!*
+ hoeftloagcvcer/15.000-'
TT cb jc vefst*,rd van wdiie.h' geh*t) m dc 25 friiwifiiss mcdcwer"

H tirut' Het was t0:00 uur ss Las bedadsa Tanms nam aij na al
II a*i*oo in emrud+rn licp die jarcn acticf te zijn gewcest ia,h*
Iangzaam vol me* meoccn ia cuae cenuuilL a6cheid. Zli gaat l"ng ia
kleren, tocir Gr"tha Aars mij dat Ssk Lale Cily suidcrttl. Zij ovataa'
vroeg. Dc vloer was bedclt ract orrde digde dc slnuhl aan Nico Sojtm !de-
kmner:- Op aslq lngrtr ge$dscl.{p, mm, die in dia Edevoetiag beoa"

schoonmarlartikelea a ,rcOo*e*ii- diltde dat na zcs jaar reado een sEvi'
giea. Dc vAbcun"itg riao de.rdida na- ge basis Y{as gelegd voor Ksouau
AerAe zi;a votooiipg. Zcn in Amstedas
Grrtha was de initiaticfiocdretr vaa
dere grondige rctovatie. T*wijl Nico
Tydeman Smoot vatr aijn rustpaiode
(en dat mocbt ook wei na 25 jaar on-
afgebmket meditatie), kwam zij met
dit idee. Vaadaag war de dag ra* de

omdat ik voortdirqd iai 'mondo'
commuuicatie vsrkesde , rnct reeo

En zo is hct ,oaar hcL Het is eeo gncte
prestatie om ean deryelijkc mooia
maar dure zcndo zo susewol te latec

Daama ovcrtaldfude Grc&a mrtoi
iagepalte boekcc aan de verSou-
wingBmedarcrkers. Ella Ga&b oat-
v1qg het poCtische. fijnbesnaarde eu
garoelige me€ster$@ie :Sneeursiasd'
van Kawabara.
Niet te veisrissclen met de mo$r Ka-
wasali, waarrnce Leo de Wof, raft
acbtrop Coai: Ko,ppedraaicr, iurrri6-

l

'Eeo Ba*anr fu, (him' rran Adriaan
vaa Dip tc rqitcr tust m boc\ic ran
irrnrtr4 a&ds*, Ik aotst daar$oor eel
emstig ffittk &$seo dc trotse voor-
dtcr : Iila$s tasUnser en Maurice
K*cgal on&r.ker. Vooral de das
van Matriee bariel me gocd. Hier viel
duid€lijk dc goedc invlocri vrn zijn
t<rappe, naar o*k voor mij olkesbare
ea oryijpbere rri€ndin Isaklle Sch-
ncider op te ottlaeo. Maar hun boe-
km ($sp.cticy€lijk'Sanslriet voor
Ceyofder&n' e ,7R eo }vfanage-
efet;) wildc ik uiet ar:t hur nrilen.
Dao &aar lievet een bar$aar, ook al
hrd it dat a! twee keer gelezen. Adri-
ae* is nameiijk e* goede rrieod. Met
hc0 Yhrchl ik irad fu hnrd uit het
lard als Kadff Abdollah hier aan de
macbt tomt.
Dc wiiu gi$g va[ fles tat gla$, de feest-
vretrgCe bercike zijn hoogtepunt. Dit
was *aartijk een maaifesatie van de
door. sommigen verafsehuwde
'Ivlokirm Miud'" Ilma Praamsma
dafftql Meindert van der lleuvel
praattsl m€t zijfl rriendia. (Laatsk
nieu*ui de v€drelhg firssen de pm-
uingrneester/administateur in Salt
Llke City Reia Kaalis en Susaa is he-
laas ba*indigd). Jarrrms dat er geen
muaic& was. lfel klonk af en toe het
'?ess4rYmftje': van Marrice met het
reclarqernclodietje van Grolsch
'vekman-schapis-mecste6chap'. Hij
staat ;rmorduand en rrchtsu*ks in
v€rbiridiry' art de Grote Baas. Nico
Sojun Tydemaa vertrcuwde n:rj toe,
dat aijn nicuwe boeh de aer*hriller
'Danscn in het Duisted bimmkort zal
verscliijneo. Ik knilte wirsrdelijk aaar
zijn wiendin Joke Huybr,ecbts.

llet werd stecds leuker, zo'a bcqie
'0ne-Mind'" maar ik mo*t gaan.

goed einde. De
nict.

man, die later ecn itrsefuutdc t60d-
gieter bleek le zijn.
Het we* €chier bra.&t
goed einde. I}e : sck
rrie*

tor fffl

:---l-.'
De weck ernr vorp de &tselijke fpc-
ning piaats. Voorfl het mrle( van Ma-
nna Bloemendaal wist die udddai al-rina Bloemeridaal iwist die qpidd.a$ al-
ler aandachr te tse}keo. Sep 'aastp of
the todets' Idous, die mij mrvacouw-
de dat hij kwanjes verzamelde om

en... I l

'&$e4 kijk', depan we alle ttnee te-

cdiik- t{et licht deed het, ook al was
het vocr erec. Em moaier afscheid
voor Gretla kon iL me niet wensen,

eelt aparte YEr.
aan de styling

klijk met Elly Kximbout di! voor de
geiegeaheid eeo zwart bmelpak
drocg. Ze verteldF griml"chco<i over
haar iangdunsi t**i io l$"1, Ii"k"

drie maandco in- Salt Lab City te
kunncr: snrdcrco, verur&alic zich kos- *



ln deee nieutte rubliek deeb Jelle
Seidel m* ons telbns een atder
ttakje *t & We*terte titersrrl$r ddt
voor hem yerbas&n is aot zija zit
praktijk. Dat wll nix zegen &t &
a*ear &t ook ta uaeh of zells
rnaar ooit vat se* heS gel*ord
Yaxfut de tltel: zen eorder zan.

Jsr.r-E Ssrppl

at becft po€zie met
ze , wat hceft zcn
ilet po€dre?

Alles, uannu$k, en niets, van-
zelfsp*end.
Ik hau vaa po€zie, is dat tliet
voldoende?
Nee, wijs het Baar aan.
6oed daa.

ln de gedichten vau zeupriestcr
Ryokan (1759-1831) is dal aiet
moeilijk. Dieos po€zie weerspi,e-
gelt direct het dextk- en gcvoel$.
leveo van eexc Japa$e bedel-
mounik, ook als hij verliefd
wordt op een beeldschbne aon.
Maar over hem wil ik het nu niet
hebben. Een andere kccr mis"
sehieD.

Ik heb naar zeu gezocht in her
verzameld werk vaa de lrlaamse
dichter Heroas fls Coninct
O94J-1W\, die ik al hde vau
onthutseud eer$'la, mrmde en

Ien ronder zen

virtuoze gedichteu over liefdc en
arouwen, licfde em ouders, lief&
m dood, ko*om: ovcr het kvrrr.
IIij $pme*f fie €rg aaid, i,owrr
waar ait zeu?
Eerst de zenrroo,rden. 7* ztjn er
nauwelijts. ln het gehele werk
komen bct woord 'boeddha' a
het woord 'zen' ieder een keer
voor:

krlad. fuelmd in d* nac{*.
wn eijn dil& lichaat* de gele W-
dha, de nn....,.

-Wet ga jc vanfuag mt doar? -
ili,fr.
- Dat heb je glrtrlrefl al gedoan,

- Nee, dat ycas em an&r ni,,s..

lktt: wn f*s ditnt wn hert te laun
gq&rr,

ng*wk jewaarje futl ..-....

lvIaar ja wtrt "nou, zeawoordeir?
k zerr alleen zcn als s zeo qp
staa-t? Nee &s, Pat bliilr dsr!
ook bij nadce beschourriqg var
het verza:ndd werk. It{ hccft
gdichteu geecbrevea die zo io
rcn teisho kur*c!-
Ik zeg dit in oprec&te onweteod*
Leid. l.Ieem uou deze rwee:

Aruatdlnwiignmrtt id.
IIa is sittdAldia mija *ak twde?,
wkt
die t*,ijger DiE je nie hdtt,
mauall*nfuit @igca,

Mittrhien l*rds ik het wn mijn
fidet,
',longm, k wcg wel,' zti zc to*t ik

ging trw*ett
lk fub er budels s, iR fiwen

wer gdaan am m w€inig t€ zeggerr.

Am het geinige afte lae4 ve*olg*ts
ha chagrijnigc, om te*slwte thuk
te bnat in h& wvi*ige"
Yan de lwige liSein ile mige"

O, ik wtrt h€t ,iier,
ma*r best4 **x mooi
Zq: Hib sawgal
alurnodevqelzi*
kg: lret t€:r*, * wt &mod
u* in"te bii** cn dc ap@s zien rod
tan plaia, ar. rag, an aq, xg iex.
lar me huilan, at ak ik huil
ler rt zegn: ha is nim.

Ea daa deze:

Jeftwt ftix allwrq wn de plek te fu-
ftilw
tfuis opwppen, maat aok ai, ua-
niswvank$kn
Eris *i*s te zien an datmtw je zim
artr fl.il6 4i hd ret otds u lat#L

Er is hitt, Er k tijd
orfi owrnwgefi i* te haffi€n arhwr.
gcletfrL
Dwt mm je dtag vonr zfir*e&
Ywsreffigk*.eid

Als dit geen zen is, wat is dan
zen?

*

De gedchtet vaa Ilermm {s lrlrirrk
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fferwlg wa ptgino 6)

Dai lijkt ailemaal redsldk owrrichtelijk ar hecrlijk cm (niet) na te jageir. It{atr t!firy op ntijn eig!f, paad€nd.kex ea mijn
eigen zadel vcrvl*k ik (ik &uk mE mild rit) de jikido (smry, MieEU drrdet hij ceu half uur m lxrg isrt &rGrL doo ik gau*
de der:r van niegw mfdcktc dmLere kamers valt de ziel toe, rit ik & dagakdnan, wil op eerr santal 

'ffilgrten 
qFtaan yaswe-

gc adelpijn, zou ik mijn parrd het licf*t araar wrdover ur vindt dat altcs (utterard) niet god en begrijp ik helemaa.l ni*t
wasrffir ik cigenlijk oF mijlr kulsetrtjc zir Tijdcn* dc wrplichtr dres$rw vu de kinhin dwalea miju ge&&tcn helemaal af.

ft denk na syer het nieawc wcrsldrecod kinhin (10 m*ter in 2.15 rninui6& mdc rcced 10 aptcr in 1.34 mkrurcn). Ik verrin
woo'rdgrapjc 1 bave hcad ;ou folluvd nmecnre clccly, is thst true? (nar dc Koan: Shinbhu profuccs a big rcdish; I have

hesrd )ou follo*ed Nansu closcty). En bij h* passereo vaa da jibdo dcnk ik aan eqr n*cuw kinderrpcil4le maftij j* cp
rijd j€ vingsrs nusen dc klrypcode h€n4i€c moct wcgtrckkrm. El ksn zo de tijd wcl door lat het bwrldke ctm. Het lijkl bijlte
wel een half-he*rted asempt... Dug vau wrlichting *as dem sesshin Scen rprake. AI was hd asar wrd&t ik ook niet op h*
v<iorsel rran Dirk ban ingcgaru om e de lrst*te odrt€nd &ie pcrioden erdra tc eitten. Ik hab ?iju'dmder 's odrtcnds nog ho-

ren rollen om daaroa heeriijk tot 6 un uit ls slspen.

Er artlen dus nog wel vEls scsshinB rolgeo. MEar eigeillijk vind ik ilat niet er& Hoewel het so nf, pijnlijk em beang*tigsnd

*ras, wss her vocral dsrrkzij Te*ci Seusci humoristisdr cn inspircrc'nd En dat is s[ zo 'evsr eirce Lrxrt him'" Ho*wel dcze

'lieltteswrklaringl aau het Eind van de sesEhir r.rlefl tot lsdun bracht *an ik nist anti*s aggnn dan dat Tenkei $snsei mijfi

favciere paardrij-instruaeur (of rioolootstopper| is, die hcpclijk hct 'sl*.htstc' it mij bovocl brurg' *

H*t*cn Sips

(ingezonde.n mededeling)

Kanzeon Sangha Nederland
Seretrriaat 151, 1018 RG Ams&rdam; 10?&6275493

Arnsterdam Nico Tdeman 8:00-9:fi) 8:00-9:00 8:00-9:(D 8:0$9:00 $:00-9:00

f '02e62?6493 20:00-22:00 20:00-22:00

I 02tr6851983

Dea Haag Koes van do &mt i9:00-20:45 7:0G8:00 9:30' l l: 15- I 0?L350 4601 21:{X}"22:45 9:30-11:15
2l:N-22:45

Ilcn flaeo lleien Pelder 20:00-21:45

(o;i" a o7&3ffi430s

Niimesen Margreet Centen 19:3tr21:10
a o2+J877345
Jan Steehouder
I 02{-3871345

Hoom Dirk Betmst€r ?0:00-22:00 6:3&8:30 6:30-8:00 19:00-21:15 6:30.8:30
A 02?9-217855 20:00-23;00

Enschede Toon Fugers 20:00-22:30
r 074-243 4551 ,

Aoeldoorn Christiaan lkuijfr 20:30-22:00' a 055-541 72sl

Rottsrdam B*rt Verwijs l8:15-20:t[
t 0?8-63i ?606 20:15.?2:@
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de Iofusvijver
Copernicusstraat 18
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