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De artkeieft in Ce LotusviJwr

Eeven niet rcod aAel4kerwrjs
het stal-ropt nt l?n d9 reo'actie

weer

Tenkei Sensei in Japan
Tenkei Sensei en zijn echtguiote Tammy zijn l,eru'okken ruat' Japan.

In eeB tempel aan de voet van dc berg Fuii zulien ze daar studeren

op de rinrelen ran het Japanse zen. Zc logererr bij een broer van

Ir.Iaezumi Roshi. in oktobej komen zij weer terug, tertelden ze ons

tijdens <ie druk bezochre februarj sesshin iD de 'I'ilreflberg.

Workshop PoEzie en Zen
l-art 16 t./m ?1 juai gccft de lr,lexameiiiiaanse dicbrer fvaro Cardona-Hhc een lvorlshop iu
het zmcennum de Noorde,: Poorr (0521-321204) in Wapsuvecn. Deze keer zal de dichrer Rilke

als bron rvorden genomen van waanrir de <leelnemet's hun telsren schrijven.

Wandelsesshin
Vau rvoensrlag 31 mei rzm zondag 4 juni orgadscefl Di* Hoiai Beemsrer (0229-2l7E55) een

zen[aining, $aar naast hct ocirtcndlijke en al,ondlijkc zitren, ovcnlag zo'n 4 i 5 uur (zoveel

mogeiijk in stilte) zal }l,ord$r gewandekl Lugs de mooiste plekken van Wesr-Friesland.

Filmtoer Steps of Mindfulness
Op 26 apdl begat de fdmroer van Steps of lr,Iindfiilness; een spirituele

documsrEire over Thich Nhat Hanh.

De film volgt Hanh op een pelgrimstocht naar Bodh Gaya in India,
de plaats waar het boeddhisme zijn oor'sprong tond en is ook ccn reis

naal de Boom der Inzicluen en na.rr ons Zell.

De video is te besteller bij iederc boekhandel (ISBN 90--i675-046-1).

Nieuwe loten
Nadat Michel Oltheten dc redacde bij hct vorigc otrlurer heefr veda"

ten. is ziin plaars mct veel endtousiasme opgeltld door Jv{enno Staal,
ink en Pe-rr den l{ollander. iv{enno Suarink is een oude be*ende van de leeers 

'an 
rle Lorusvij-

ver. Hij sclueef eetr boeiend reisvelslag over zijn pelgrimage naar Tibet. Menro praktrsean al
jaren zazen. Petet den Hollander is eer} l}'at yflsere a;rnviiust cn zal de Lotusvijver een oeatieve

impuls geven.

Sasshin Nico Tydernan

Het is nog niet te laat. Van woensdag 24 tot en met zofldag 2E mei
houdt deze sympathieke zenletaar ean sesstrin iII de Tilteubag te Vo-
gelenzang. Opgave op 0252-.51 7O44

ThichNhatHadl
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REBACTIONEEI.
a de vele mea culpa's van

diverse kerken is het tijcl dat
ook de zenners eens kitisch

kijken naar hun eigen verleden. Er
zijn misschien ook in het zenboed-
dhisme zaken die het dagiichr niet
verdragen. Wat is niet voor herhaling
of tenminste voor verbetering vat-
baar?

Een aflevering maken over de donke-
re kant van zen is echter niet eenvou-

dig

De soerra's lvaarschurven zelfs:

lVirhfu lighr tkav is darbnas, bw do nor

tu!^ to ufirlegcntl tltat &vkna,
Within darkness th*e k light bur do not

lookfor rhis lighr.

Toch is er een hoop dat kan en moet
worden gezegd ol'er financieel, seksueel of spirirueel machtsmistrruik, foute zen-

me€sters in d.e ooriog, verkochte meesrcrtitels en kapotgeslagen kyosaku.

En rvaar komt het in dit nummer uiteindelijk op neer? Zenneesters zijn net menseni

Da's alles. l\{isstanden zijn soros echte nrisstanden, soms mtsverstanden.

Een aantal donkere kanten komt in dit nummer aan bod. De schrijl'ers kiezen er vnj
unaniem voor hun eigen schaduw te onderzoeken. De schrijvers zijn mensen. Zoek
de verschilien en blijf alert.

Ligltt and darkness ue a pair like the fnr belbre and theJint belrind in walkiag.

de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou"
- Fr i ecl ri cl t Ni etz-sc he -



Fout in de oorlog

Hij r,as.four in de ooiog
duidelijk toch

ie hebr goed fu de rrede

en -fuut in de oc og

hoe*ei fout in de vwle
en goed it de coriog
ook Lstt.

Prote*anten *aret goed

en izatltoliehcn.four
pter ais de xnbceCdhisret sittds lun)
humcriste n raschilden per merc
en,iorien hedden geen l:ei,s.

Welke oorlry?
De generarie tnn nei 1Q66 u:as jb* in dt koi"ide

doch goed in Viemam en AJtika.

Dat is et niks en toch gaed faur.

l/an Ct recentar ooiogen
moer nag blijhen *ie gelijk had
er. zt ia tian ncg.

'Tibunalen bretgra aan lm licht
u,aamm ze ooir :iin opgericht'.

Fcut in de coiog is dus nie zt duiCei$k

zelfs a! wacn rti j war gocd en fout is en

waar een oorlog aphouit.

Fout in dr rrede

is her begin. ./
.. lelie Ssi*f

.b Lohrsfii!'er

De donkere kant van zen
Een kille en pijnlijke relade gebrcken.
Een koude raan.
Ir.t ijn a<lemhaiing volgend, rot Ircr punt r"ar ik mijn moedcr
tegEnkom in een geboo e.

'War is l\.ru' lraagt Seosei.
'It{u is de pijr in miju han, cle pij[ valr geboren zijn' zeg ik.
-xce' zcgr hij, het helc ondcnverp afdoend. terwtl hij glim-
laclrt,
'dar is Mu nog niet, eE er maar celr pcriode op zincn.'
Vernroeid sta ik op, 'een zenleraar is geen thclapeut'denk ik
re1euryestcld.
Ili glij weer af in een vedamrnende pijn. waarnn Sensci zegt
dnt ller Mu nog nier is.

Verstilling m verstijving.
het b€kken beweegi niet.
dc leve]1seirergle staaf sdl.

Ben ik de enige die zich laat verwansr door het ondenyerp
setsualiteit?
ln de zendo hool ik er nooit iemand over.
Wat zeggcn de lcraru in dczc aloude bocddhisfische tijn?
Hoe te inrerpreteren 1t al het lijden door begeerte tvordt vo.-
oolzakt?
De aloude afuijzing van het wereldse lelen, traditioneel door
u,ijwel alle lijne[ in het boeddhisflre gepropagEnde.ad, besraar
dic nog?
Wat komr el voor in de plaats?

\4erun Srr,eith
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OESTERZEN
ij de aalvang van
een scsshrn be-
hripr mij aidjd

eeu enigszitrs onbehagelijk
gevoel. Al die wolijke mcn-
seu die de kerurisnakiug
bcmieulven. al dic opge-
weke gezichten eo die ge-

zeiiigheid. Her is net een
film die begint met een hap-
py-eud.

Tijdens de eercre samu-
meeri[g duun deze ue ugtle
onvcrminclertl voort. Tot-
dat de magisclte formr e
wordt nitge$pr olien: \&ees
stil. Blijt bij jezeli' Dan
spat de hoze schaal ran
geluk uirecn. Sommige
ruensen klappen als eut
oester dicht. Hun gczichten
rvorden gesloten en afire-
rend. Plotsklaps is de we-
reld det Eloter dan de enge

schell, van hun lichaam en
geest. Zij reducerel zichzelf
tot een Big Brcflrer die het
eigen gedrag uauwkeurig
gadeslaat. Yoledig ge-

fixeerd op zicJrzelf en daar"
door zonder aandacll voor
hufl omgeJing veFlolden
zij rot Zenschaduwen.

Een indoorsesslrin is een
laborirtorium-sitnade, ont-

*(*

*;*6rt *
r orpen om menmal nrimrc
te sche-p1rn d.m.v. aan-
dachtsoefeningen. Van hef
opstian tot bet naal bed
ga r Ugt alles vasL CeeD
dagelil-kse beslommeringe:r
die de geest belasterr. De
zcnpraktijk kan hio' ten voi-
le worden ontplooid. Tij-
detls de mediaiie kan eel1

ieder zichzelf nau*'kcurig
besudereu.

Gedurendc de samu en tij-
dens de maaltijrlen is het
futeressant te zien wat de
sinratie uodig heeft, De sril.
te hetpr de deelnemer alles

nog scherper rYaar te ne-
men. Woordeu kunnen ten-
slote veel masLerel.

Hetaas gaat dit uie! oP voor

dc ze schnduw. Gcbiolo-
geatl ert gevangen in zijn
'ikje' crceen hij het JaPanse

eqnivalenr van de hel: geen

ruimte I

I{enigeen zal ziclt in lrct
boveusraaude helkerulen.
Om hct'ruimteProl1leem'
aan re pakken is een out'
d6s1-se5ghin aan tc bc!'c-

len, bijvoo$eell in de

woesrij[. Hier zijn geeu sril'
le gaugen. geen keuriSle

kloosterseftrg. Hier be-
vindt de zeudo zich iII de
operludlt. Blootgesteld aan
de elementen en met ttiel

nau$rkeurig gadeslaat

meer beschermiug dan irct
dunne zeildoek van een

tent. wordt men dwbgend
geconfronrcerd met zijn
kwetsbaarlteid. Geteisted
door wiffl. rcgot, ijs of dc
l'erzengende hirte 1'an de
zotr horrdt hij weudg tijd
over ach met iets andcrs
bezlg te houd€n dan met
de [aturu.

Er is geen ortsuppen mo-
gelijl. Hier kal men nic't
Ylucirten iR egoccn tr.isch gez

drag. De o*annhardge.
maar ade mbenemend
mooie omgering dwingt tot
alolrtegenrvoordige aa[-
dacht. H$ maakt de ont-
wikkeiing van eea zenscha-

duw onmogeljk.

Jackit Shobo tu dn tuep

Zij reduceren zichzelf tot een Big

Brother die het eigen gedrag



DIGITAAL DHARMA DEBAT
De volgende

tekst kwam tot

stand via E-

mail communi-

catie tussen

Kees van de

Bunt (Den

Haag) en Dirk

Horai Beem-

ster (Hoorn)

dc Lohrsriiter

Mijn grootste blinde vlek is dat
ik denk dat de wereld d66r is

e schaduu rat :*
War noeren wj
ofts aanaekleen

ran al die *ilde va*aien o".er

.fouie zenleraren., seks- en

mechrsntisbruik. f nant:idle

nnlvenalies it zencenta. ea-

nrcotts.i'
Heel veel. Begin jarc:r tacli-
rig hoorde ik voor het eerst

zulke verhale.n, tliivoor-
beeld hoe een zeurueester irt
Cal ifornie door zijn leerlin-
gen was rvegge*rrurd. r\lijn
wercld storEe ir. watrt ik
had gedacht dat zenrnees-

rers heilig nartn, en onIeil-
brrar. Jaren laflg I as ik
boos en veronnlaardigd.
Nu begin ik in te zietr. dat
ire-t hvaad in mijzelf zk en
dat lrcr aaD mij is ou: wak-
ker re worden. lr4aar dat is
niet zo eenvoudigl
Waarcm b dar. nia zo eenvou-

dis?

moedigenrl m horen uir de
mofld Yan een iwindg jaar
ordere. wijzere collega die.
mt als jij en ik, ook nog de
nodige ulen in cle zcndo
heeft doorgebra cht.
Onderftrsseu gaat de wereld
gewoon door, we kiJler uit
het laam. zten <lat her we-
seiijk is en rragen ons af
wat 1,!'e daarvan flroeten
vinden. Indutlaad. Dkk,
inderdaadl
Dan is het lel,icrr missehicn in'
derdaecl am iet*. alhoev.cl

het oniiuikcn van he! gnen,

bl oesi esda ge fi ett at o rulsch e m e-

ing soms weo mooie iiiagen

laren ien, Zou het niet aan k
rcdex zijn *eer ru*t de tonni-
ge b*tn ,-ari ons besaat ie

Fielcmaal mee eens.

Wrat ffiaak ha leven :'oor jou
dan 'mnnig'?
Geen idee.
Als je zuliee ktne antwootden

geef, weet ik nier *at ik rerder

flroe! ffager- Wi! je nisschien

ias t jezelf, onge'vraagd ue'
dedtlen?
Ik heb em lT aag- Hoe saat
het met je intsrviewprcject,
genaamd 'De Schaduw liur
Zen"!
Nou, dst gaat helemaal niet
goai. Het bliikt heel mwilijk te
ijn cm ,tia E-mail een goed

inwriew aJ * nemen. Een

aanal mensen h@ nia eens

gerecgeerd op mijn eerste

rmag. Sommigen reageren af
werend en ze schriiven dct zz

dbsolux nier mee tillen doeru

Ook rcor mensen iiie al jerett
op hun luie net zitten blijlt hat
moeiliik te zijr om hun cigen

schadtwlnnten ha lichr e la-
ten zien, Ni* n gek eigafliik.
Tijdens een pernonlijb gespreh

fiet een ran mijn rele znletc-
rat (irmid&ls naderr thr aan-
tal de maglvhe grens yan

61.000) vroeg hij nte of ik mijn
eigea blinde dek :lr,g. In de ro.

*'arring die woftdurefid tij'
der; *lt inten'ia'; *ordt op
geweia, anruoordtle ik bedrem-

meLi: ',1a.' Het *,as niet wacl
Je kutt je eigen blinde rlek ni*
ziett. daaron is het nu Precies
epn bii e vlel:- Her eedij*:xe

zou zijn om te xgeu- '!k heb

geen blinde eh.' Alleen axde-

ren kunna jo*n 'biinde vlek'

ien, m dat is dan eex pmieaie
rdh eefl eort hleaalbeeld dat
zt ran.ie schetsen, maar dat
helatts niet voldoet aan de tea-

liteit van -iouv.' *anwezigheid

en handelen. Dar tvi onr-

heek aan jour+' beeld en het

tnryachte beeid *ot* door eett

a*let 'blirde e k' gewand.
Dus ,'evinlen over 'schadr,';

mn xa', biinde iekken', enn-
yDo?is v€t=E ,lefl al snel in ter-
zinsels en moaie rerhaalties,

om dz lezer te laten geniaet-

Klopt. Mijn groorste blinde
vlek is dat ik denli dar de
wereld dii. is. En dat is
firet zol Zazen blcugt dic
dBistemis aan het licht. Dat
is uiet zo moeiiiili. lvlaar
dan? E6l blinde vlek opge-
lrdud maalt nog geen zo-
mer. In die verdere schoon-
maaka$eid ontshan dan
de affaires, die jou kenne-
Iijk gelnspileerd hebber rot
dir inten'iewproject. wat
zouden die resrerende bliu-
<le vle*kcn kuunen zijn?
Nog niet in kaar"t gebracbte
woedes en atrgstetr? OnoF
getreiderde taboes? h,Iis-
schie[ was Freud met zija
langdurige en intensieve
amlyse aftel all roeh niet zo
ver !'an dc n'aarheirl venvij-
defi. Zie ik jouw blinde
vleliken? Al jaren. Dik, al
jarenl Zou hct dan met mij
beter gesteld ziju? Dat kar
ik me niet voorsellen. Je
zegt: Andere schetsen een

soon ideaalbeeld, ptojcctc-
ren dat op mij, zien dat ik
rlaar niet aaa voldoe, e

Hoe vind je de bril dic op je

nars staar? Aan de ene kanr
is het zo eenvouclig dat het
rlaa1d661 }\,eel' moeilijk
wordt, aar: dc andere kant
is het ook echt lastig. lk tcn
een boek aan hei lezen. Zen

and thc Brain. van ccu
Amerjkaanse wetenscluP-
per, de neutoloog JaBcs
Ausrin. Gepensioncerd
lroogleraa.r, 25 jaal ze sal-

denr. scbrijft een boek van
a chthontlerd Pagina's over

zijr zeuervaringeo elt oYer

de werking van de hersr-

ren. Wat gebeurt <laar als

jc op ctn kusscnge ziq Zljn
conclusie: a' is oP chemisch

uivcau waaracbdge vcran-

dering mogelijL. maar het

ko$ een mel$eolever Yan

oefclring. Ik vind dat bc-
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elxligel aldus mer eelr mis-
kcnning van ctc rcalitcit vau
rnijn ila nlvezigheid en han-
dclclr- Gocd gesprcken!
Shame on them...N'[aar dar
ttren$ de oplossing vau
mijn probicem nict dichtcr-
bij. Zorden die 'anderen' .

inclusief a1 htlr verwaning.
nier ook gelijk hebben als
ze last hebben vau miju orr-
opgcruimde woedes. ang-
sten en taboes? l.n de laatsre
Tdcycle staat een heel aar.
dig arikcl hierover. hcb je
d gelezet:?
Nee. Je nw.akt me nieuu'sgie-
ig. Uit de USA komt immers
alle wi.jsheid heden ten dag. Is
Tiq;cie niet een soott interuc-
tioaale Cosmopolirai n wor
boeddhisten? Waar gaar dar
artikel over? .

Ik lteb zojuist een kopie
naar je toegfstuurd. Ben
benieulvd wat je ervan
vlndt Tdc-vcie is ecfl mooi
tijdschdft, belr:orlijk glos-
sy, maar ze gaar moeilijke
onderwerpen fliet uit de
weg.
In<letdaad. Tijtlens sesshins in
de Tiheninrg blader ik sriekent
*ei eew Cocr hei blad (It het
geheim, tunt eigenlijk wil ik
niet lezen rijdens een sesshin).

De onthuiiingen oyer =ntnees-
tas die iarr,ikazt?iiaten op-
leidden. dc gruttelen ran het
Japanse ieger in China, het
oorlogsveriecien tar Yasutani
.Roshi, de paleionoordcn it de
ftsidencie Dharuwsala ycn de
Daiai Lans ajn er alle in ya-
meid. We leren in un tijdperk
v"aain ailes onthuld schijnr te
moeten *orden. Er bli;iji geen

gehein r,cer oves. Misschien is
'Boeddhttnatuur' *,el her grorc
geheim, dai aooit *t te nim-
mer daor ir.s qf irmand o*-
huld zal kunnet wotden-

Blijft mijn Ytaag wat je Ya:r
het opgesruurde artikel
vindt
Nbg ni* oftry'atrgen, lreste

Kees. Dir hier is heei;,er, en

ook roor de postbode ra3ent
ha. Bo,.'endien *nrdt rnijn pon

tegat tw.eedn bczoryd Drc cr is
nog een ktnsje rund<tng.
(Twee uur larer.)
Een inreressant aniA:el. ll{ooi.
Eigenlijk ritd ik de schiiycr
een beetie een sukhtl omdat hij
na el die jarct :iin xzen niet
heeJi i-eien ta integrerer in ha
alledaagse leren. (Atidasont
zie je oak lieden die hun ge*o-
ne alledaagse leven tijticta eeu

sesshin ga.-von voortzcttcn.)
Iv{aar actutlisa e ran ,lar nwt
i6 l,6n+,e*eliilr hebr; dct is
toch tctr het on gaa;? Ook in
or,zz sangiia ie ik personen die
un als een soort luxc hcnrcret
Ik zie mode-nzonnike4 ik :ie
halfslachtige moti lfi ie. fuIcar
laar het m zijn-
Eryer is de neiging, de ee*;ige
rcightg tot verb*eren. Il'e v,il-
len allemaai iets norden wat
*e ,ru flag aiet i,in. Dat merk
ik ook uir dat anikel. Waetorx
is het zo moeiiijk om.iezeif re

eccepteren mcls je benr, ner al
jt cngsren, newse n, frwtra-
ties, ie blirule vlekken m je
schaduvkanten?

ire oP? Eu waat'

om. of liever 8e'
*oA lvaalloe
Dredikte lr, uit-

.ina.tljt C. Vi.t
Ede-le Waadle'
den cn lrct Acirt-
voudige Pad?

Ik wcet wcl dat
ik zonder mijn
eeuwige neigilg
tot verbeteren
niet meer zort
hebbcu gcleeftl.
Had je vanrtrag
iemand atders
moctcn iliervie-
wejl.
Ovu'imert'ierr
gesproken. bcn
je er een bee{e
uir? Heb ik tor
zover je lragen over De
Schaduw Yan Zetr naar te-

uedcnleid beanrwoord?
Ja'nel. iaatstc vraeg:

Hoe on ek je ha eigen blirde
rlebje?

Om zelfs nraar eeu begi'r te
makeir met he t antw'oord

Ktes vat de Butt

ten: moderne termen voor wat Shakyamuni Boeddha duhkha
noemde

Argsm, eurose , fi"r'stra-
ties, blindr r-lekkcn. sclu-
drrlr,kanten 

-modeme 
ter-

trlen voor' *'at slmKvamuoi
Boeddha dukkha noemde.
Dat is wat je voelt {en brj
atrdclell aan erYaringefl te-

ft'eeEbrengo als je je Imnde-
len laat leiden <ioor heb-
arclrt. haat en desinrelesse.
Laat ik het .urders zegger
etr jc Yraag mct cetr aa[tal
tegenlmgen beantw'oorden:
Waarom. of licver gezegd.
waartoe vediet Siddharrha
op negenenrwintigJarige
leeftijd het pateis? Waarom,
of liever gezegd, \{aartoe
gaf hij rrouw. kiud etl caui-

Angsten, neurosen, frustraties, blinde vlekken, schaduwkan'

op deze lraag. heb itr; vier
en vijftig jaar nodig, want
zo oud beo ik nu. tr'Iaar ik
kan het sa rnenvatten. Zoek
een psychotherapeut. zoek
vervolgens een zenmeeste(
er) Iees Ke \lriiber. Herlees
mijn antwoordfn in dit in-
effiew. Herlees je eigen
vlagelt. Doe zazeJ.-

Dankje

Dirb Horii Ecezutnt
Kc|!s tait J,l Buttt
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blijkt ook het beeld van dc te boek staat Lao vervolgens
valichte rneeser hazien te onfeilbaar prcacht *,orden
mocten u,or<leu eu vooral etr bflichaamt het geang
dar laaGm elerncnf levert lan het goddelijke dat voor
dlrideiijk de diepsre sclrok gewole srervelingat on-
en de meestc pijn op. haalbaar is. Uir die afscirei-

ding van anerzijrls her god-
KaIr boeddhismc gecofitm- deljk gezag eir ander"ijds
peerd ra,ken? K.1n de leer de gewone mens. kunnen
vrr Boeddha verdraaid machispoiidek en gruwelijk
r+ordea en velknipt raked machrsmisbruik ontstaa
Natuur.lijk kan dat Alle re- wir.awoor' {ie vertegeouool.

I
I

HET LEGE VOETSTUK
inds de pulrlicatie
van het boek 'Zen
at ![rar' val Brien

\.ictoria is a een hevige
riiscrlssie gaande bilnm de
westetsc zcnboeddhisfische
snomingen. [n ve.rscl-rille.n -

de bladen. n'aarorder
'Tricycle' is via ardkelen en
ingezoude.t Inieven een
hense polemiel ontstaan
die nog iang ni$ uigewoed

yasutani Roshi lijkt Cenuaal daarjn sa3t tgieuze spiritueic sromiu- diger vaa God op aarde re-
de rraag hoe om rc gaan gen hebben pcriodes ge- ccnt dan ook ziiu rvelge-
fiet (vooral Japa se) zenle- kenrl waarjn wereldlijke err meende excuses aangeb+
raren die voor en tijdels de gcestelijke slachthebbers de detr hccft.
Tweede Wereidoorlog 'fout' inhoud van de lee.r- loor ei
ziju geweest. genbclang gingen gebrui- la ltet boeddhismc ging en
Ein rzn dic 'foute' lemren ke . Doel was (en is nog fFat dar nier wezenlijk an-
is Yasutani Roshi. die een steeds) het concenteren das. Tijdens de oorlog
ran dc leraren was van Tai- van de macht op hcr cctrta- ging het er om rle gehele

Japarre bevolking tr scha-

Alleen als ik verwacht dat hbt boeddhisme op zich ren oader het onomsnedea

zuiver is, op zich anders is dan iko dan is er iets i:lY;'":?ffiX::X"fi:
mis met mijn verwachtingen, met miin idee van 3i'.Xfffi'#tt;'iiiT:

wat boeddhisme is Hffifi::*i'#i,#::..1:
raakrsr, net zo goetl als de

zau I'laeauni Ros.hi, de le gezag Her boeddhismc is _. _, rcst val de bcvolking, ge-
gtondle.ggge.r van de tr\rhite daarin verre van uniek. .'l : vangen in een lreb van
Plum Asanglu, waar de De icu ran Jezus Cluistus l,oortdursrde propaganda
Kinz€on Sanglra cen on- is ir essende een ran mede- en be.nrvloeding. Ze traren
derdeel van is. T;jde$ de dogur, uriversele liel'de el net zo feilbaar en misleid-
oorlog was Yasutani Roshi hct pcrsoonlijk leren kel- baar als icdcreel}.
een fert'elte pleiftezorger nen van de uldeme werke-
vau de oor{ogspolitiek van lij}Jrcirl. Wie rechtsEeeks Op zich bestaat het chris-
de Japanse regering. Bo- zegt 'jk ben de weg, rle tendom al evenmin ak bet
vendier heeft hij in die peri- waarheid el lrer le.var' geeft boeddhisme. Christendom
ode cetr aa[tal belrorlijk feilloos rvoorden aan de er- en bocrldh.isme zijtr dc oF
andsemitische uitspnken varing van Mu. Een erya- telsom van individuele lli.
gedaan aer ondel'srcnning ring die voor iedoeen altijd dngcrr vaD spititualitcit l?n
van die politiek. en overal besc.hikbaar en indivicltrele mensen. Even

bereikbaar is. Maar wie aI- plurifom als de mensheid.
De meestc participanten iu leen dc woordot hantcen Op zijn best is llet in esscn-
de discussies lUken te wor- en er van uirgaat dat zoie6 tie dezelftle enaring be.
srden met rwec aspecrcn. IIl niet persoonlijk hoeft te schikbaar voor iederegn.
de eerste plaats blijkt het .,vorden ervarcn, raakt ge- De reatisatie van de fi.nda-
beeld van zenboeddhisme makketijk in her idee gevat- meatele eenheid van al dje
als *reg van mcdcdogen cn getr dat juisr Jezus de weg. individucle verschillenrle
u'eedzaamheid niet te klop- de waarheid etr het leven is. ervaringen, en <le diepe be.
per mct de wrcde werliclijk- Wie dan ats de ofiicidlc hoefte die crvarilg eu de
heirl. ln de ttr"ccdc plrah p'laatwen'anger rzn Jczus \yeg q.naar toc tf delen,

i
(
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doen religiaue lere en
sfromingerr o[tsaan. DaaI
Lrmnen re dankbaar voor
ajn. Ik ben voot mezelf en
iedercen die met mij moet
leven, dankSaar <Lrt de leer
var Boeddba bestaat, dat ili
een leraar ontmoette die
me helpt op mijn weg, en
dat cr een san-qha is die
lraal' kraclrr met fie deier
wil el waaraar ik dc mijne
kan bijdngen. Er is nie$
mis rner boeddhisrne- Err er
is ner zo min icrs mis met
her cl[istendorn. Alleen a]s
ik verwacln dar hdt boed-
dhisme op zich ariver is.
op zich auders is dan ik,
dao is er iers mis aet mijn
verw'achtingen, met mij
idee van wal boeddhisme
is.

HcEelfdf, geldt I'oor mijn
ve rwarlrdnge-n omEenr de
vereiste zuiverhcid van de
verliclue meesrer. In de
meeste artikelen e ulge-
zontlen brieven die ik gcie-
zen heb over Yasurani Ros.
Iri voel ik de piin van een
verloren onschukl. Een van
de grofldleggers var her
westerse boeddlisme. een
van de lerare.n aan de basis
vau de Kanzeon sargha
Hijlr djrlens de oodog aan-

roonhaat' hele verkeer-
dc dingcn rc hcbbcn
gezegd en geschrel'erl.
Was Yasunni Roshi
dan nict vcrlicht?

Jarcn gclcdcn gaf Kees
van de Bunr mij een
kopie van een tckt va[
Yasutani Rosfii. waar
ik rrog stee<ls rcgelma-
rig in lces. IIi ncem
hem vaak mee als ik
op sesshin g.1. Dc tckt
is gesclueven als was
het eeu dictaat voor
een middelbarc school.
Helder. scherp, uiterst
didacrisch. Ik beu
geenszins gciilvaliii-

cefld om de tekt r beoor-
dcicn maar als ik dat iocll
iloe dan is voor mlj zeker
dat deze tekst gebasecrd is

op zeer diepe ervaring. Ik
heb er heel veel aau gehad.
zic er stceds andere hcetten
van en ik ben de aute$ zeer
darkbaar' 1'oor bet feit dat
hij heeft gep(obecrd om
vanuir zijfl diepe inzicht
m ij er mensen zoals ik te

lijk. h'an ik dat t egijpen?
Nec, dat katr ik niet. Nct zo
urin als ik het rnYsterie van

mijzclf kau begijPen.
l'asurani Roshi wzs niet
verlicht in die zin. dar hij
gcen onfcillr&1r bciiig Per-

soon wils gervordert Als ik
dat rcrrvaiht va[ een lc-

raar. kan ik alleen fiaar le'
leurgesteld raken. Sterker

nog, er is ai iets mis als ik
venvacht dat er iiberlraupt
zoiets mogelijk is als eeu

verl.icht persoon,

Yasutani Roshi rvas in we-

ze niet anders dan ik. It
kar hele foute, donlmc dh]-
gen zegltcn en doe dat ook
met on unoedigerde regel
maat. Ik zou aan <le dranft
krmnen ralien en,/of geweld
krnncn plegeo. Ik kan dis'
crimineren, bang zijn voor
wat ik niet begrijp, me
schuldig maken aan haat
en domheid efl onwerend-
heid el daar nog atrogarx
over zijn ook. Ik doe het
iedere dag. Her enige wat ik
daaraan kan doel is telkens

helpen. Er is dets nds met
die teksl er is volgens mij
ook niets mis 6s1 de erla-
ru6 <1ie er aan ten gronri-
shg ligt.t) Betekent da. dan
dat de aureur dus oofeilbaal'
moer zijr? Zuiver en cor-
rect? Of kan zo'u auterr he-
le foutc dingen zeg1en. ap-
rcxpen tor gewekl en blinde
gehoorzaamhcirl cn audcrs-
zins het spoor volledig bijs-
ter zijn? Kunnen meesters
ook aan de fualk raken.
geld veldui$eren. plagSaar

plege!. moord$ ell aauzet
ten tor oorlog esr massa-
moord? Ja, dat kao keme-

Tijdens de oorlog ging het er om de gehele Japanse

bevolking te scharen onder het onomstreden
centrale gezag ten behoeve van een volkomen
onnodige en zinloze strijd op leven en dood

opnieuw overcind loabbe.
len. rc-nlg re kaen naar her
begltr eD opnieuw te probe-
ren. [k ben de dadcr en het
slachroiTer. Ik prevel in de
vroege morgcc het 'verse of
atonemert' eu begil, zon-
der er iets Yao te bcgrijpen,
opnieuu'. .- /

i{bhel Olthi*er

1) 'Eer! ('llesrie \;an Vertroulreo',
verrrald doo. l)irk Horni Brexosts,
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Deel dlie. Hierin Eordt 'hcr
aile(iaagse' en de spuiftrele
praktijk die er mee verband
houdt, besclneven.
Nico doct zazeu. houdt ran
Affor Bruckno' slmfonie
nl. 9 D-mol, bezoeLt eerr-
uual per week zijn oudc
moeder, look zware Yan
Nelle en geeft zijn plan{es
een of twce maal pa r+eek
waler.
Hlj schrijft ovcr de volger-
de koan: 'Waaom is zelfs
de [reesE verlichte S{eesIer
nier in $aat de Rode Draad
sruk te breken, aI sampr hij
sr grel riF hicl nog zO hard
op?'
De Rode Draarl. symbool
voor de navelsteng en de
onuidrlusbaarheid var) het
selsuele verlauge& de op
welling die ninrma volle-
dig gedooftl kao wordea.
lVeinigen zien rlit probleem
onder ogen en het is iet
gcm.rld<e1ijk hier rot rust E
komen.
Het boek vau Nico is goru-
anceerd eD rijk aar diversi-
reit.

Voor mij leest de laarsre
helft van het lloek -als het
over zen gaat- het makke-
lil:}st. Hct leest soepeler en
ljjkl rneer doelgericht dau
dc ccrsh helft.

ln laatste instantie is de persoon,

'ik', geen eigenheid, geen
onvervreemdbale kern, maar een

open gerichtheid naar anderen,
naar een huitenwereld

Deel nree behardelt Johan-
fles van het Kruis, Emma-
nuel Levinas en de
Clun-(Zen).
-Johannes van het lolris,
eeu l6c eeuwse monnik.
levend en rcizcnd in Span-
je, wordr omscixeven als
ecn 'mystick tlrcoloog, tlie

DANSEN IN HET DUISTER
ezie de gelreJe va-
anrlerlijke wercld
aldrts: een ster in

de ochreud.. een luclrtbel in
een st'oom. ecn bliksemflirs
in een zomenvolk. eerr flik-
kereude kaars, een schim,
een fuoom.
islolg{,1ichi nii ilt Diaflt,zut Surc),

Hct boek van Nico bestaat
lrit dde de-lefl;

Deel een, genaamd: Om-
treklende ben'egfurgen' zijn
gedachten over her myscrie
dat dit lcven is- Onze af-
kornsf en onze bestemming
zij;n ic}mers onbekenri.
lVe lezen over l'erschillendc
reJigieuze benadedngen lan
het mysterie'.

Hier{rij ll'ordr geconsarcetd
dat dc Fote reiigies alle een
rlruiisrisch wereldbeeld
irebben. dar veelal necrtomt
op her verschil ftssen het
wereldse cn hct goddelijke.
Nico sehrijfi: 'lk verlang
rtaar ee spiriflralifeir die
det alleen het mystcrie le-
vend houdt maar die ook
det van mij uaa$ mijn
band met de B'ereld te ver-
breke.n.

heftlevolle contemplarie he-

pleit'.

'Om pheel toi lrer Al te ko-
men mo$ ge u van alles
onrdoen omrville virn lret
rU- AIs ge eenflaa] klc-

raal tor het bezit komt van
hei .ql moet ge he t vast-
houden zoncler iets anders
te willen.
- Emsnnuel Ler.inas staat
in de joodse $adirie. Hij
hccft het ofld€l mecr ovei
lrct verschil trlssen kiode ij-
ke reJigie err volwassen reli-
gie. In de ecrste wordr 1'cr-

aouwd op een eeuwige !"-
tler die vantit de hooge
toeziei. in de twcede wor dt
de aa-uwezigheitl vart god
beledd in er via de msns.
- llet oude Chinese clun
(zeu); Hct lndiase maluy'a-
na-boeddhisme rverd in
Chila o.a. ro{ Chnn ge-

Sansformeerd.
De Clran-meesrers $elden
alles it hct werk om dc vet-
lichting, je ware aard, door
rc cotrunlll}icelen ova te
brengen. ID laatste instantic
is de pesoon, 'ik', geen ei-
genheid, geen 6nver-
weemdbarc kcrn, niaar e.en

open gedchdreid naar arrde"
rerl,naar een buitenwer eld.

Mecsier Yrxemcn grBep

eens zijn saf. sloeg er mec
op zijn stoel en zei: '.Alle
geluitlen zijn Boeddha's
stem e.n alle vormen zijn
bocddha's vo1m. \{aar
w?rmeer jullie je ,Ustkom
vasdbuden eu je voedsel
eren, houdeu }tllic cr een
'kom-visie' op nc en wa[-
neer jullie lopen, houden
juliie er een 'ioop-visic' op
na; en warrnea jullie zitien
een 'zit-visie'. De
ureester pakte zijn saf en
fueef zc allernaal met eetr
klap de ruimte uit.

l4eruto Staarith



LEVEN IS GEEN LIJDEN
Een dagje met Tenkei Sensei

;r je zondag n;rar
Teukci.' vroeg ie.
mand van de Haag-

se Sar4ln un nrij.
'Ik bcb geen geld.' ant-
woordde ik.
'Dan beraal ik her r+el.' aut-
r+'oodde hij.
AIs de bewuste rlag aan-
breekr is het propvol u1 de
Vrije Scltool. waar Tenkei
zijn workshop geeft. Hij zit
op eeo zwarf verhoogd po-
ilium. Hij stelt zich voor,
vraagt naar het aantal cu-
we er oude rnensen en be"
paalr zijr' progra[1[u1 voor
dc dag. Wc doen eea korte
meditrtie en Tediei begint
aau ziju veriual.
'Er zijn onzeftend veel me-
ditadetechniekcn. en zelfs
binnen de ze*scirolen zijn
u ve1e. De soto-school
sreeft naar'ShikaDlaza':
volledig in oper reid zinen.
zonder de aandachr speci-
fiek op een speci&il onder-
werl genchr le he.bl')en. Het
is rrijlel onmogelijk om
dit goed ie doea omdat je
vrijwel altij<i met je gedach-
ten bemoeit. Bij dc Rinzai
sdrool en bij <le Klnzmlr
Sangha (ccn Sotoschool die
de koan studie wei overgc-
nometr heefl) wordt tevens
gebruik gemaakt van de ko-
an-sErdie. Waarbij je een
schijnbaar oDoplosbare
ylaag met uit mediHtie vel-
r+orven jnzicbr tor eetr op-
lossing moet brengen. Van-
uit ons zelf rnoercn we her
absolute kuo-neu zien, maar
we moeten vanuit her abso-
lutc ooh onszelf kuruea
zien. 'The donkey sces drc
rvell and the well sees dre
donliey. Waarbrj dc ezel
voor iret 'ik' saat en de
broo Yoor 'he t absolute"

llierin berekt Tenkei nvee
koaus. Iu{u eir dc sourcc of
Ir'Irr. \\jat is ]r,tt. lrar is
boeddlm. el rvat is de bron
mn N{u?

'To encounter [he absohlfe
is not yet edig.hmenr.'
haalt lrij aan. Je hoort jezelf
v"an alle mogelijke pe:spec-
tier.en te kunnen observe-
len.
Na de pauze is cr tijd voor
lTagen.
'Waarom is het belangdjk
om rcctrt etr stil te zimen?'
Tv'at ga je in Japan doen?'
'Waarom zcgr het boed-
dhisme da.r het lesen lijden
isl'
Eelst wil Tenkei her nier
over lijden hebben, dan
maakt hij er korte merten
mee: 'De, essentie van alles
is leegte heeft Boeddha ge-

zegd; dat gEldt ook voor dc
uiBplaak dat IIet leven lij-
dl''rl is. Boverrdie[ waren er

andere zenmeesrcrs die het
lf,vel mei 'schinererde pa-
rcls' r'etgeleken.'
Lliteindelijk rvordi hem ge-

waagd naar aspecaen utl
he r Tibetaans boeddlrismc
aanga.rn<le de nadoodse

bardo-sAa/ ur de verhou-

ding dic zen en Tcnkci ze.lf

hierme hebben. Terrkei ver-

klaa[ Elrote iuteresse in lrct
Tibenans boeddhisfle re

hebben, maal zegt dat er

tusseu de tlt'ee l'erschi.llen-

The donkey sees the well and the
well sees the donkey

de aspecte* zijn, alie ook hij
als zenlclaar nie t vollctlig
kan oveuien, si pel omdar
hij niet dc systematiek van

de Tibf;tnanse boe<idhisrer
besurdeeld en doorlop*r
Irecft. Beide rystemen hcb-
ben htrn voor- en nadelen.
Tetkei Scnsei lraadn*t
het belang van 'de leraar'.

.l'letuto Sroaitk

lc tc Zdftr
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T-l r is rord de millelrn 
'-f{ umll'isselins hccl rc-

-L.llativelend gesclre-
vefl o\.eI het begdp rijd.
Hoe kan bet ook anders-
\jeel van die besclrouuin-
gen deden mij deuke.r a;m
wat ik op rntn zmzoek-
tocht aan ryaalhederl rcger.
kom.
Naasr dit gedicht over djd)
sto0d eei] ander. wo Eva
Gerlach. gedrcld '\Yar her
is'.
Het begint aldus:

Ik h,eet niet u.dr k€i is tiid
ik &nk niet dat het er is
als ik cp straet loop met wird
op m;jn nunget dxnh ik
dai het mijn ene ocr in
*iin andere uit ++aah. ...

fe zttlt ?-eggen: kunst. dit is
dichthmsl daamee kun je
alles aanne-melijk maken.
Het zijn vaaghed.en vcrpd(t
in mooic 1r'oordeu yan dre.
mers vBlangend naar beter
oorder.
Ofti, ander voo$eeld. WU
*'enden ons tot de naRrur-
Lrrnde. een keiharde we,ten-
schap.
Ecn weeli voordat het arti-
kel van Kopland in de
NRC verscheea, stond op
die plek ean artikel over de
Bdtse naruurkmdige Julian
Barboru' :). Ik citeer:

'fHetl univextm bestaar yol-
gens hem uit nias anden dan
een enolt e wnamelhtg wn
,nottetterl' Notw. Elk mo-
fieflt is een a.foeelding
( swpshot) run alles *,at be-
xaat. Die plaatles :iin niet als
in een fim daor de tiid met el-

lwar rerbotuien, maot zijn et
regeliiktnij,l. Voor elk moment
itr ons leran bestaan er onei*
dig w:d alrernatieven, ai ziin
r4r €r orlr slechts eenle bc-
r+ttst, .., Barbour noanr * tjd-
capsala. Ze gevm ow brein tie
indtuk,lat * ha logisr.*e resul-
taar ziin rcn eew hisroristh po-
ces dct zith volgens tese u'et.
ten heef aJlespeeld.'

Zijn jullie er nog? Zegt deze
exacte ptofessor iets an<lers
dan die dichrcrs? Vaderop
lret voige[de:

'... dit sort denkbeehiar fde-
drcigenl de iwegircb .';en ie-
den pmooniijkheid. l* rcu
bttekenm dat er oneindig vee!

wrsies wn ieder mexs besuan.
Barbour erbent dat:
'Inteliectueel accqteer ik ha
wlledig, maar rcrt leef ik nijn
lercn akof het rclsrrck uniek
is. Ik inteqreteer mija theoie
uiteh$eiljk dan ook in e{c bete.
ksnis dia & Ooaerx mysriek
eruen ge$: dat je oplo* in ha
geheel der diryen, dat je deet
uirrnalb rcn dr kosnos, en
daar Iq ik nij b$ neer. Maar
roor ,-eel yan mijr aiiqe's is
dt integrireh vn hun ege te
belangrijk om op te geven. ITer
is een rychologisa\e lew,estie .'

De dichrcrs co de professor
dnlkkcn gedadtten en eri?-
riDgen ldt die oott in zen
zinen. Niet de iijd gaat
voolbij. maar jij cs ik'.
'Voor clli moment in otrs
leven besman er oneindig
verl alteuradeven, al zijn
we er ons slecha eeuje tn-
wusl' De dichters nemen
de oubegrepen ect rcid
voor irun rekening, de pro
fessor protretrr tle versnip

ZENZONDERZEN
LITEHATUUR EN VERDER

Tijd

Tiid - lrcr is yrcori, hei is yeemd *ooi ook
?woit ie zu!!e,t uEtcn y'at het is

en toch, hoet'eel van u'st er ia ons leeli is or,uitr
riau u'ii, hoercei daanat ul ors ore a,etz

mah een pasgeboren ieind kijlu aisof'ha bi.ikt
naar iers in zichze!|, iets ziet daar
uat hei meekreeg

neis R anbrcn* iijh op de laa*e ponreaen
wn zich:slf'abo.f hii iet uear hi heengaat
een rerte roorbij on:e ogex

het is i'reemd rnaar ook rreemd nzooi te beclenkcn
,la; aoit emand neer yt! ueten
dat. wa lrcbben geleeJd

rc !:edenket hx rut tc byen, hoe hier
maar ook hoe niets ons le.;et -*u ijn andet
de eeha't wn de anbekatle diepten in ons hoolil

et de tijti gaoi ntorbij, naar jij, er ik
buiier onzc geiiachten is geea jd

t* stondet de:c nmeroo dc rand ran eat dcl
om or.s heer aileen w'ind

Ruryer Kopiand
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pering der momenten te bc.
gijpen. Voolat de dichterc
wijzm na lret lcveu als
aauweziglrcid van tijrl. Dc
profcssor zicr dc onbegrens-
de rtijheid van de meis.
Allen buigcn roof Irct mys-
terie van dc ftosmos.
i\.Iaar: wat ze nicr nict rrir-
drukken is ecl zetwaarhcid
die ik vr.ei steeds hoor er
lees, maar <lie ilt niet be"
$ijp. (D,lr kan ook niet op
ecu tadoncic m,tnier. zcst
Scusci. Hcb mccr t'ersoi-
u'en in mediteren.)
Niet alleeu is dc tijd. de ver-
snippering I'au allcs tor on-
eindig rijke morncnten. dr

tijd is ook de verriikine van
die monrenren toi eeri ein-
deloos allcs. Of zo.
'ln nijn hatdelet ben ik attiid
aan*uig. Daarom is in alics
wat iA tbe elles alriicl aanyie-
2t3.

War ik pcrledcn noen-ti*fu
plaats hiet en nu. Wur ruu
het antkrs bunnen pieatsrin-
tien? ll'ar ik heJen noen,
indt ploats hia. en nu. En v,,ct
ik toeitom* nocm, vindr piaats
hier en nu. [s er oo!, mair euig
momen: v;egqeleten uit miin
handeicn in tiit moment? Is'er
ook nzacr iets dct ontbreekr in
xtiin harulelen in clir moneni
Is er een kamen en go,an, in

mijn aanx'e:igheid in dit mo-
flrent?'r)

Ik laat her hie$ij.
Iv{ issclien is er nog een ge-
diclrr dar me hierbij kan
helpcn-
lvlisschien bte-ekt Iler in-
zicht nog ee-ns door.
lr'[isschien *'el nooir. Is dar
ergl
Tijd besEar niet. Tor de
vol€rnde keer.

Jelb Seidt!
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arkzm is cen
soort tweemans-
bedrijfie var

fw'ee ex-zcnsRrdenrcn, die
ee gpr rn de markt hebbex
oDtdelir mensen dic Zen
interessant vinde.n maar
det met eeD lemar in zee
dnncn. of teleurstellende
ewaringen hebbeu giehad
mci bcpaalde leralcn./
smomil-gen.
Op hrur weirsite cn op dis-
orssiegoepcn als alt.zsn
houden ze zich be-zig mer
hei onmraskclcn en vcr
dacht maken var allerlei
gevesdgde zrr eraren eir
groeperingen. Soms rcrecht
overige[s. Yoora] de etote
Amcrilaanse snominger
moer het ontgeldeir.
Tegeaover deze'ouEmas-

Allccu het feit dat hij mis-
slanden itr de zenwereld
aan de kaak ste1r. maakt
Ze.runar voor mij nog geen

oplicfuer. Het woold op-
IichEr is overigens ri"t ian
d.e zrvarr kanl geef iL roe.
Op zijn site zijn interessanre
artikelP-n te vindsr rou-
wens. Maar wie ook maar
enige serieuze erv?ring
heeft met zefi zal iruien dar
zijn ge|leinre medrotle eer
farce is. en dat hij, ondanks
eel urdrukwekkende keunis
van de soe&a's, gcen noe-
me:tsl&aarrlig inzicht lleeft.
I1: den-ii dar hij ecn gefirs-
beerde, releugesrclde qne-
rulaur is die naal ertenning
inrnken en ook een cc.nge
proteert bij te veldierer
met zijn arrikelcr..
Hij doet zich op ziin home-
page voff als zo ougeveer
de enige waamchtige. erfge-
naaln l?n Bodhidlra rma or
consortcn, en is daarmee
geear haal beter da"u de op
zijn site 'onrma sketde' De.
shimanr. Hij polarisecr
etrorm en bespeelt naar
mija smaak schaamteloos
de ;rnti-le:aar sentimenrel
eu het wa$Eouwen jegets
(maar tcgelijk fasrinatie
met) oosterse gelrcimzirrlig-
heid die de modeme rresrcr-
se rens i.anl t zijn ndtui|r
mee krijgt. Maar daarovet
later mecr!

Kortom, houd bij het lezcn
van de DarkZer sire in de
gate, dat de Lrrou op z'n
minst eenzijdig is, in ieder
geval ornsnalen, en na;u'
mijn onbescheidon menitrg
uiterst <lubieus. Zelf lxn ik
vanzelfsprekend hcleruaal te
vcrtrou\{cn, in tegenstelling
tot al die opliclrters

lk denk dat het een algemeen
kenmerk is van oplichters om

waarschuwende verhalen te
vertellen over andere oplichters

kerde' zeq selt Zmmar
(alias Aniic von Sroeren-
fiied). de BUI Super vau her
stel. zijfl Darkzcn: clc cnige
ware *'eg om zen te beoefe-
nerr, uitgaaurlc van eelr
'geheime' leer dic 'als je het
goed leesf in trepaaltle soe-
ua's te vindu zou zijn. en
die <loor de Boeddlu in het
gehcim aatr 'Aricrs zorr zijn
toevefirolrwd. en dic de
medlode varr Bodhidlurma
zou zijn gcrvcesl' Het komt
neer op een hele speciale
maoicr yat atlcmeu.
De gchele Japanse zen zou
volgerB lrm op misvattin-
gen berustel.
Voor'&lr ik verder gB, r+,il ik
ecr'st een zijsplongcrje ma-
ken naar ccn cnaring die ik

b.ad met een oplicJrter in
Tlmiland. Deze jongen
sprak me aan op een touis-
rische plek. Hij leek hcel
aardlg (was hij misschieu
ook *'crkelijk) en hield hele
waarschuw'ende vghiden
orer opliclters, dic volg$s
hem in Thailand ovclal op
de loel lagen. In tletail leg-
dr hij irun me drodes uit.
Our een lang vedraal kon re

houdcu: zijn zorgvuldig en
Lr-rndig geplande poging
om mij zelf op te lichtetr
misiukte, hoervel hij me
eell aatrLig bettag afhandig
lreeft gemaakt rloor me
naal een plra rs te tlengen
waal je alleen me1 een
boorje u'cu l'andaan kon
kornen. rerwijl hij wist dar
ik een bus moest h;rlg1- pn1

boo$e was natuurlijk op-
eens flinli duur.
Ik derk dat her een a.lge-

meen kenrnerk is van op-
liclrtcrs om waarschu weude
verhalen fe l,ertellen over
andere oplichters. De bij-
dlage[ van A(iie von-$toe-
renfiied en wijwel alle rani-

kelen op de DarkZen ho.
mepage zijn zulke vedralen.
Er zijn inrledaad schauda-
len geweest in <le zcnwe-
reld, en lret is goetl dat die
aan de kaak gesteld wor-
der. N{aar stcl je een home.
page voor <lie gewijd is aar
dn gcvaren van het njden itr
een N{scedes, mer een
euorme opsornming van
ongelukken dic re e'ijten
zijn aan Olende lvlercedes-
sen. Dan blijkr de sire tc
ziin opgezer door BMW.
Wat denk je dar? Dcnk je
dar jc op die site de versla-
gen le.est van alle keren dat
fleflsen hun vrcscliikc auto-
ongeh* hebherr overlee.ftl
dankzij rte stevige coflsmrc-
ric van hun Mercedcs?

Jo!, ta Hatr
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ent.rrd dradgt eefi Ee-
hein bij ich, voedt
het in zijn binnensie

alsof het een dier is dar hent
ra:sliadt. een iunfuryez,;el, de
cellen die zich remzenig'uldi-
gen in de valstrekte dui*ernis
l'an iin lichaan, in de wekt,
vochtige duisternis itmisch
aiilend als dcor een grore
tmn, een ber"usaijn dar ya.der

nie-nuznd ktnt en waarin iie
obsessieye heinneringen woe-
leren als door knnker aarge-
tast veSei, de geheime beei-
den die hii met niemand kan
delen. die hem nooit zullet r.,u-

laten, die hem onhamepelij h
isoleren yar de rest yatt de
nensheiC-.- Onuituisbare
beelden in de ogen, ogen die op
ditzelftle momcnt rondk$fun,
onopvallende ogen, nstig mis-
shien, mals de ogen van tie
ooh.

ll.faar de ogen van wie ook
kunrcn lteel beaxgstigend zjn,
je eigen ogen. . .' !)

Nog een spiegel. In de bart-
kamer. AIle andere heb ik
venvuderd, omda( ik mijn
eigen blik [iet meer kaa
verdragen- Niet allces Ya-
surani Roshi. Richard Ba-
ker. Adolf Hitler eu Josef
Salin zijn fout geweesr. [k
ook. Eu der zomaar din
keer met keizerlijke vcrc-
dng, ongewe5rste intimitei.
ten of volkeleunoo{d. nee
talloze keren. lvlijn heie le-
ven tot r toe is ecn bonrc
aanceitschakcling l?n vcr-
grssingen, missappsr, na-
latighedeu eu moolden. Per

UT OE!1IEESI
dag zort hcrinneien. Ik zott
ogenblikkeiiik de zelt'-
moordsirc op intcniet ope-
ncn en dc snelsle methode
om et een eind aan te rna-

lk begrijp ook niet wat al die andere zondaars
ervan weerhoudt om hun verontschuldigingen

aan te bieden
dar denk it 'foul helertual
fout', en *'cnd .ik be-
scluamrl mrjn gezicht af
Hoe kan ik evangoerl la.
clrcn. lieftebbea etr yerdei'

leYen? Dat kornt door een
ftnnsdsche functie vau ous
brein. Een kenmelk waar.
over op een onlrisre wijze
rvordl geoordeeld door dc
doorsleernens. Nee, het
gaat er over velgel,en, dat
is conceprueei- Ook duid ik
niet op tie moore eigen-
schap van lrct aaobicdea
Yau excuses. Ik durt vol-
mondig te erteutflr dar ik
four i:en. Ik begrijp ook nier
r?f al die anriere zonrlaars
anan w'eerhoudt om hun
veron$cht digingen aan te
bieden. Zo is het roch zielig
en mensontcrend tc zien
hoe zo'n Kohl zioh draai
konterig uir zijn eige.n
ssont probeef rc rleurclen?
En voor Kohl zou ik takij-
ke anderc namen neer krn-
nen zetten. Het is een hele
opga!'e voor 'ego' tc buigel
en ongelijk te erkennen. Her
geidt nier alleen voor poli-
tieke en spidtuele leifui's.
het geldt ook e:r voolal
vool oBs. Onze p'akrijk
handelt immss over 'het
vcrgeur vau bet ego'

Vergeror- SEI dar ik mij eI
ke dag weer fris en helde:
de misdads van de vorige

dag schenct il ticntailcn
m; en de boeddhistische
voorscluiften. Elr als ik dal
na lret schcren in de enig
overgebleven spiegei kijk.

ken direcr toepasse[. Ce-
lukkig helpt ons geheugen.
dat al onze gedachten
woorden en dadcn vau de
vorigc dag akoert n.tar de
spelolrkan u r onze lrcrse-
ucn. ln die schaduven
vi dt hfi varlere rottiags-
proces plaars, de karmatise-
ringl
En om al dat kamra uir te
wisset, doe ik zazeu reci-
reer ik elke morgen:

Alle dechre Awtma door mij
venameld sin* ha begin van

alles,

,*anwe.ge mijn eindeloze hegetr-

te, agr*sie an domheid, '

voofig€kofien uir nijn daden,
r+'oorden en gedathrc4

verfoe! ik nu uir het Ciepsr rcn
mijn ha*. :)

Ditk I{crci Beewsta'

l) uiti Gdliodez. l{.rnuel l isque!
\Ioltralbiin
:) \fiie' \'enilirlg vno :The r€rse of
Atonemr'nt'



DE SCHADUW VAN BEN

Wat ervaar: ik hierbij?
De'tienduizend dingen'
hebben een schadu'*,,

als afspiegeling van zen,

maar zen zelf.
Zen bekommert zich
mijn inziens
niet om welke schaduw dan ook.
Wij leven in de schaduw
van onwetendheid
en wenden ons tot het licht
om bevrijding.

Het licht van de erkenning,
van de realisatie.
De schaduw van zen

is onze eigen schaduw,
het licht ons eigen licht.
Uiteindelijk is er licht
noch schaduw,:,'
alleen deze werkelijkheid.
Maar misschien ga ik nu te ver.

- Ben Claessens


