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Boeddhabom bardementen
In menig zenverhaal sneuvelt een boeddhabeeld Het opblazen door
de Taliban van het 55 meter hoge boeddhabeeld in Afghanistan,
het grootste ter vrereld , valt toch in een andere categorie. De leider
van de Taliban, mullah Moham-med Omaq gaf op 26 februari
opdracht tot de vernietiging van alle pre-islamitische beelden om
afgoderij te voorkomen. De internationale gemeenschap heeft

geschokt gereageerd. In de boeddhistische gemeenschap op
internet valt echter ook een ander geluid te horen: iedere granaat
of kogel die op een boeddhabeeld wordt afgeluurd is er 66n die
niet op een mens kan worden afgevuurd. Job ter Haar stelt daarom
in de nieuwsgroep nl.religie.boeddhisme voor om vanuit bommenwerpers op grote schaal enorme boeddhabeelden van giewapend
beton boven Afghanistan te gaan dumpen, en wolken van flinterdunne Mariabeelden, crucifixen en boeddha's over het land uit te
spreiderr. De Taliban zullen voor weinig andere dingen meer tijd
hebben dan het opsporen en vernielen van al dit moois. Intussen
kunnen de wouwen dan hun huizen weer verlaten en het land
wederopbouwen. Van de beelden is inmiddels niets meer heel-

Meditatiemoment
Mensen hebben houvast nodig in deze hectische wereld. Dat vindt kunstenaat Oscar Prisen uit
Amhem. Sinds oktober maakt hij daa:om installaties in ziin Instituut voor de loslopende mens'
Van zijn hand zijn de Treehugger, de Atrnosphere Amplifier en de Earth Connector. Nieuw is de
Meditation Cabin: een klein hokje met gordijn ervoor (het idee kwam uit de douchecel).
De cabin is bedoeld om je even in terug te trekken als het allemaal teveel wordt. 'Mensen halen de
kap naar boreden, doen de ogen dicht, ademen diep in en uit en houden zich vast aan de handrratten.
Anden zouden ze wel eeus kunnen omvallen,' vertelt Prinsen. Een meditatie van twee minuten is
voldoende voot de beginnende stiltezoeker: een ingebouwde eierwekker waarschuwt als de tijd
om is. (NRCHa ebblad 1L0L0l)

Van Salt naar Sweet LakeRiver
Tenkei Sensei heeft zich voorlopig gwestigd in Zoetermeer. Het zoeken naar een klooster gaat
door en intussen krijgt de organisatie vaste vorm ec begint zich een programma te ontvouw€n in
en rond de Dojo te Zoetermeer.
In de Dojo: introductiecursus op maandagavond, zazen/ daisan/ service van dinsdag- tot en met
wijdagochtend, zazen en teisho op donderdagavond, elke zondagochtendzazet/ daisan/service.
Rond Zoetermeer: periodiek workshops in Den Haag op woensdagavondetr en zaterdagen,
zazenkai op zondagen. Daamaast de komende maanden sesshins in Engeland, Franlrijk en in
Duitsland.
Zen River streeft op termijn naar een 'open klooster', waar een volledig dagschemawordt geboden
voor zowel inwonende als voor niet inwonende studenten. Naast de meer traditionele onderdelen
kunnen er cursussen en dagtrainingen plaatsvindetr, familieprogramma's, conferentieq en lezingen
door aodere leraren uit binnen- en buitenland. Gezien het intemationale karakter van Zen River
kunnen deelnemers en gasten vafluit de hele wereld verwacht worden. Er zal met name gewerkt
worden aan een uitwisselingsprogramma met de Verenigde Staten en Japan. Voor verdere
informatie: wwnr.zenriver.nl of zeruivet@zorrtet.nl of 079-35127 82.
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Spiritualiteit lijkt op h* eerste
gezicht geen voorwerp tot la-

streng gereformeerd). Op uit-

danig uitgekozen omdat hif vo1-

wassen zoals door Monty Py-

ledig glimlachte bij de aanblik
ran een bloem in de handen v"an

opgegroeid in een christelijke

thon in de film 'The Life of Brian bedreven, zullen we hier uit

omgeving, zijn met betrekking

piiteit met het Vaticaan niet die-

de eerste edele waarheid leert dat

chen. Vooral degenen die zijn

zijnleraar Ondaoks het feit dat

tot religie voornamelijk gebom-

per ingaan.

het leven'lijdea' (dukkha) is, ver-

bardeerd met emst: een lijdende

Een christellike gelotofiel komt,

heerlijkt een volger van het boed-

Christus aan het kruis, hel en
verdoemenis voor hen die be-

zeker hier op aarde, niet aan

ziin

dhisme dat liiden niet. (Alhoe-

trekken. Maar ook in het hierna-

wel je dat niet zou zeggen als je

zwijkea voor het wereldse en vle-

maals is weinig

seliike, schuld en boete voor elke

wordt verschrikkelijk gehuild en

tijderu een sesshin in de zendo
stiekem je ogen over de gezich-

overfeding van de wet van God.
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ten van de deelnemers laat
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De graad waarin deze seriositeit

wordt erbarmelijk geklaagd en in

den. Lijden! Niet voor niets ad-

wordt beleden, varieert per tijd-

de hemel worden slechts devote

viseren de zeninstructeurs hun

perk (in de 6" eeuw A.D. beweeat

jubelzangen ten gehore gebracht.

studeoten met een lichte glim-

kerkvader Clemens yan Alexan-

Dan het Boeddhisme! Toen Sha-

lach op het gelaat te mediteren.

dri€ dat lachen de opmaat tot
ontucht is) en van kerkgenoot-

kyamuni Boeddha zijn verlich-

De 'smile' van Thich Nhat Hanh

ting ervoer, glimlachte hij. Ziin

is inmiddels wereldberoemd.
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Uiteindelijk lacht een beoefenaal van deze superieure weg

Los daarvan hoef je maar 66n

Iativeerd worden? Ik geloof van

Kan-

wel, alhoewel dat niet betekent

om alle theorie, ideeenvorming,

zeon Sangha mee te doen om

dat alles beladieliik gemaakt kan

keer aan een sesshin van de

filosofie, religie (het boeddhisme

doordrongen te worden van het

worden. Respect voor anderen,

incluis), en -last but not least-

feit dat zen err humor onverbre-

voor andere opvattingen, is im-

zichzelf: om de malle fratsen van

keliik met elkaar verbonden zijn.

mers ook van groot belarg bii de

de apengeest, de hormonale

De leraren doen hun uiterste best

praktiseren van het boeddhisme.

kronkelingen tan de hongerige

om zo grappig mogelijk uit de

In de zen kennen we de zoge-

geesten, de adrenalinestoten van

hoek te komerr. Er is een periode

naamde 'stille glimlach', die te

woededuivels, de illusoire ge-

geweest waarin Cenpo Roshi's

hechtheden en zelfs om de groot-

dharmatalks konden wedijveren

vergelijken is met de 'risus monasticus' (de ingehoudan mon-

ste angsten.

met de confirences van Freek de

In het befaamde
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oek'ZenTai-

ning' van Katsuki Sekida (bin-

't Hek en do-

nikenlach, ook nu nog gepraktizeerd in Hoosten). Net zoals

minee Gremdaat. Om de haver-

met alle dingen gaat bij het vol-

Jonge, Youp \ran

nenkort in een Nederlandstalige

klap lagen de toehoorders dub-

gen van de middenweg om het

uitgave bij uitgeverij Shunyata),

bel van het lachen. Door de fuo-

'juiste' lachen. Dat 'juiste' la-

zelfi een apart hoofdstuk met
de titel 'Laughter andZerl opge-

damentalisten (die kennen geen

chen wordt bepaald door plaats,

humor) is er toen grote kritiek

tijd, positie en omstandigheden.

nomen. Naast een aantal verha-

op de roshi uitgeoefend.

Het Juiste' lachen is uiteindelijk

is
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len uit de zengeschiedenis gaat
Sekida in op de theoretische kan-

uiteindelijk lacht een beoefenaar van deze supelieure

ten van de zaak. Daarmee volgt

hij

de westerse nlosoren

Bergson en Schopenhauer,

ars ureg om alle theorie, idee6nvorming, filosofie, tel:gie (het

die boeddhisme incluis), en -last but not least- zichzelf

ook belangwekkende dingen
over de humor hebben

gescbre- Gelukkig hebben zij de humor niet-lachen. Verwerkelijking

een niet geheel uit zijn teisho's weten daarvan waagl intensieve zenvan te bannen. Want de wachtanden training. Dan kan zomaiu een
spanningen. En het los- in de rij voor de dokusankamer glimlach wonderen verrichten;

ven. Lachen, zegt Sekida, is

manier om zich te bewijden
inteme

laten van interne spanningen worden al te vaak opgeschrikt

de hele wereld

glin

acht dante-

zentraining. door luid geschater uit de spreek- rug. Dan word je de lach, verLachen vlaLt het ego uit, beweert kamer. Lachen en lijden ligt smeltje methetlachen;is ergeen
de Japanse schrijver, die in de dicht bij elkaar, vandaar mis- lachen, geen lacher en gean object van lachen. Danputje argedoor hem vertaalde koanverza- schien.
staat cenraal in de

Heki- Ha is wellicht zeer juist op te
ganroku talloze humoristische merken dat het leven onververhalen aantreft. Voor de gelo- &azglijkzot:.zljnals er niet gelatoloog is bestudering van dit chen kon worden. Bij penonen
hoofdsruk zeker aanbevelens- wier leven niet meer te harden
melingen Mumonkan en

loos en wijelijk uit de ongekende

bron van het geluk. Dan ben je

klaaromje mededogende arbeid
in een wereld vol lijdende levende wezens te beginnen. Dan

ben

de is, ontbreekt de lach, de relati- je waarlijk een volledig gereboekjes 'Zencomics, deell, [Ien vering. En al die grote onder- aliseerde bodhisattva, een verIII'. En wat te denlen van de werpen waar het boeddhisme en lichting brengende paljas.
humor die Janwillem van der zen ons mee confrontere[, vraWetering in zijn boeken met gen om relativering.
Dirh Horai Beemster
zenavonturen beschrijft.
Maar moet dan maar alles gere- r) Gelotofilie: lachkunde
waardig. Voor anderen zijn
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VIDE
Met de gordijnen voor de ramen dicht
krijgt het interieur geen licht.

Hij is de kamers rondgegaan,
heeft de gordijnen opengedaan,

kijkt door de vensters en ontdekt zo
onverwacht
dat het binnenste buiten
gebracht.

lijkt

te zijn

Staande op de overloop

krijgt hij door zijn ontdekking hoop:
mogelijk brengt deze kijk
de inrichting binnen bereik.
rilout Wijnbeek

DE GRAFOLOOG
Zittend aan een vijver op het bankje in
het park wijdt hij zich aar. zijn zinnen.
Zo voor de hand leest hij hun lijn,
dat ze daarin begrepen zijn.
Naderhand thuis geraakt schiet hem te binnen,
hoe verrast hij was over zijn zesde zin.

En hoe in de vijver opruisend een fontein
water vernevelde tot een tranengordijn.

Dit thuis wil hij niet meer kwijt,
ingericht met zijn eigen zinnigheid.
Wout Wijnbeek

DE BINNENHUISARCH ITECT

Hij

staat met zijn rug tegen de muur

te kijken in al zijn lege vertrekken:
hij kan geen inrichting ontdekken.
Geen inrichting was van lange duur
hd heeft al tien keer zijn interieur
weggedaan,
omdat hij het niet meer vond staan.

Wanhopig loopt hij door zijn
gedachtengang
en opent de deuren naar het balkon.
Daarop schijnt de opgaande zol.
Dan ziet hij, als bij ingeving,
in een heldere beleving
(toch was hij nooit een fan van zen)
dat zijn woning al was ingericht:

hij knijpt even een oogje dicht
en ziet als in een vergezicht
de omheinde leegte in tegenlicht
Wout Wijnbeek

Gedichten uit: Regenboogbrug, 1998
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Rainer Maria Rilke (1875-1926) is een van
van de mens. Hieronder een gedicht en twt
gedicht uit zijn 'Sonnette an Orpheus', de l;
van Rilke betrof het Weltinnenraum'. Raine
de modeme lyriek.
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Wenige itr, der errstigen Kindheit Gespielen
in den zerstreuten Giirten der Stadt:
wie wir uns fanden und uns z6gemd gefielen
und, wie das Lamm mit dem redenden Blatt,

Weinigen gij, als kinderen met ell
in de verspreide stadstuinen versp
hoe wij begonnen en dralend een
en, als het lam met de sprekende

sprachen als Sweigende. Wenn wir uns einmal freuten,
keinem geh6rte es. Wessen wars?
Und wie zergingp unter allen den gehenden Leuten
und im Bangen des langes Jahrs.

spraken als zrvljgenden.
zel: het is miJn. Wie had het en
En hoe het smolt tussen al die
en in de angst van het langeJaar.

Wagen umrollten uns fremd, vor iibergezogen,
Hiuser umstanden uns stark, aber unwahr, -uns keines
kannte undJe. Waswar wirklich im All?

Vreemd af en aan rolden wagens
hoge huizen stonden er sterk,
kende ors ooit. Watwas echt in

Nichts. Nur die Balle. Ihr henlichen Bogen.
Auch nicht die Kinder... Aber manchmal trat eines,
ach ein vergehendes, unter den fallenden Ball.

Niets, Slechts de ballen.
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Ook niet de kinderen... Maar
ach een zo breekbaar, onder de
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RAINER MARIA RILKE
e grootste dichters. Als geen ander weet hij lyriek te verbinden met de bestaansproblematiek
vertalingen (Nederlands, Peter Versteegen; Engels, Prabhasadharma Roshi) van het achtste
ische weergave van zijn weergaloze werk 'Die Elegien van Duino'. Het belangrijke ondeaoek
Maria Rilke (bevriend met Lou Salomd en vele andere hoffelijke dames) is de grondlegger van
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speelden

vriendschap deelden

wanneer wij genoten
groten

ndom ons en
onwaar, €n geen een
heelal?

in heerlijke bogen.
trad er een,
ende bal.

You few, pla1mates from a childhood of long ago
in the scattered parts of the city:
how we found and liked one another, hesitantly
And like the lambs with the talking scroll,
spoke as silent ones. And once we enjoyed ourselves
it belonged to no one. Wtrose was it?
And how it dissolved among all the passing people
and in the worry of the endless year.

Carriages rolled around us, strange, passed by,
houses surrounded us strong, but unreal, -and nooe
of them ever knew us. What was real in the All?

Nothing. Only the balls. Their magnificent arches.
Not even the children... But sometimes one,
oh (alas) a vanishlng one, stepped under the plummeting ball.
0n memariam Epn wa Rilke)
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Literatuur en verder

kwam er iemand naast

mij/

zitten, om precies te zlin jill was
het die naast mij kwam/ onder
de appelboom, zeldzaaml zacht
en dichtbli/ voor onze leeftijd."l.

len, zonder kaart, dat onder.
gedompeld raken in onbekende
maar kleurige en geurige verschijnselen, ermee eenwordea en

willig verdwijnen in de golven
van de wereld? En dat naarnloze

Weggaan l"Weggaan

is iets an-

ders/ dan het huis uitsluipefl/
zacht de deur dichttrekken/ ach-

ter je bestaan en

niet/ terug-

kerea. Je blijft/ iemand op wie
wordt gewacht. / /Weggaan kun
j e beschrijven als/ een soort van
blijven. Niemand/ wacht want
je bent er nog. / Niemand neemt
Een van mijn favoriete dichters

afscheid/ want je gaat niet

is Rutger Kopland. Meer nog
dan andere dichters weet hij mij

weg."]

te Eken: ontroering en ontnuch-

tering tegelijk. Met preciese

lufrouw Al"Hetwas aI koud, zij
hadl de kachel niet aan kunnen

doch ironische beschrijvingen

krijgen,/ haar oude moeder was

van gewone sihraties, met op de

gestorven,

feiten gerichte duidingen van

ste,

/

alles roestte en knar-

dood, weemoed en liefde, en met

vanuit/ haar kombuis [eken
god en/ sociale zaken niet te

uitwendige en inwendige land-

bereiken.

/ Zij girg van

Jonge sla

["Alles kan ik verdra-

boord.

"l

schapsschilderingen.

whether it is separated into drops or
not, water ls water - our life and death
are the same thing - when we realize
this fact we have no fear of death
anymore, and we have no actual
difficulty in our life

gen,

/

het verdorren van bonen,

sla in september,/ net geplant,
slap nog,,/ in vochtige bedjes,
nee."l
Wanneeq, waar?

In

1999 kwam er een keuze

van

zijn gedichten uit: Geluk is gevaarlijk. Deze bundel I gaf mij
de gelegenheid nog eens na te
gaan wat me zo in hem boeit.

bladerend kom ik bekenden

/

stervende bloemen, het hoe$e/
aardappelen kan ik met droge
ogen./ zien rooien , daatbetrk/
werkelijk hard in./ /Maar jorge

l"Ha

is

najaar en

de honden naaien weer./ Er is
geen tederheid onder de honden./ /Zegiets, zegt zij. Alleen
een kind kanl weten wat ik t'6el,
ik ben geen kind meer.,'

Al

te-

Dan zie ik een gedicht dat me
gen. Ik citeer Weggaan en Jonge eerder nooit was opgevallea. Het
s/a in hun geheel. Verder een heet Verder (zie hiernaa*),
paar regels per gedicht:
Onder de appelboom

10

["gelukkig

Waar doet me dit aan denken,
dar niet-wetend bewust vetdwa-

terugkeren? Het lijkt wel zenboeddhisme! (Ik weet het: watje
zegt dat zea is, dat is het niet.
Maar toch.)
De teisbo's van Shunryu Suzuki

zijn gebundeld in Zen Mind,
Beginner\ Mind. Een ervan heet
Nirwana, The Waterfall (1999,
p. 92-95). Suzuki vergelijkt leven
en dood met het neerkomen nan
een hoge waterval. Het water
komt flaar beneden in kleine
stroompjes. Iedere druppel lijkt
een eigen levea te hebben, met
een identiteit en eigen gevoelens.
En dat is ook zo, tot het water
benedea zijn weg als rivier vervolgt. "Whether it is separated
into drops or oot, water is water.
Our life and death are the same
thing. When we realize this faa
we have no fear of death any-

more, and we have no actual
difficulty in our life." (p. %)
Als het water zijn oorspronkelijke rivier weer heeft bereikt,

en wij onze oorspronkelijke
natuur, dan is Nirwana daar.
Suzuki merkt op dat Nirwana
bereiken tegen deze achtergrotd
niet 'lerscheiden' of 'verdwijnea'

maar eerder 'overgaan' of 'verdergaa zou moeten heten.
Daarmee ben ik weer terug bij
Kopland. Zljr gedicl'*en Verder
en Wegaan drukken dergelijke
gedachten uit. Zenzondeeen.
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Nu we weten dat we verdwaald zijn
blijft ons alleen deze plek.
Regen, tot aan de horizon regen
en een zeevangijs-groene heuvels,
golven van bos na bos.

Onzekaarten
ergens,

ze

waar

Ni

il
Op
en.
van
onder
1n

Grijs-groene golven van bos na bos,
daarin zullen we verdwijnen.

Daaruit zul1en we terugkeren,
maar dat zullen wij niet meer zijn.
Wie dat zijn weet niemand.
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Het verblijf van Milerepa
Wars van het wereldse leven

Zocht ik de eenzaamheid op de hellingen van Lachi Kang.
Na rijp beraad zonden hemel en aarde,

Me de storm als hun afgezant.
De lucht- en het water elementefl
Verenigden zich met de donkere wolken uit het zuiden.

Zij tamen de zon en de maan

ge

ngefl,

Bliezen de kleine sterren uit de hemel
En hulden de grotere in een dodenkleed uit nevel.
Toen sneeuwde het ononderbroken negen dagen en nachten,

De grote vlokken waren zo dik als vlokken wol,
Ze dzalden rreer vliegend als vogels.
De kleine vlokken waren als erwten er mosterdzaadjes

Mllerepa maalce dlt glGdlcht toen hli vlak bli de

En kwamen rollend en stuivend naar beneden.

Mount Everest werd ovelvallen door slechtweer.

De gootsheid van de meeuw ging alle beschrijvingen te boven.

ln een nlet al te beste grot hlel.l hll het, met
behulp van de methode om wamte op te wekken

Hoog in de verte bedekte ze de glasjerkammen,

In de diepte waren

de bomen van het

woud

Bedolven tot aan hun kruin.

De zvrartebergen leken met kalk te zijn gewit.
De vorst effende de woelige golven van de meren.
En snel stromende blauwe beken werden rrerborgen onda het !is.

Hoogten en dalen werden ge€galiseerd en leken een vlakte.

(tumo) langer dan tlen dagen ult.

Dlt wordt beschreven ln het boek 'Maglc and
mystery ln Tlbet'.
Deze methode wordt nog steeds toegepast dooi
Tlbetaanse monnlken en met name door klulzenaars dle op afgeleEen plekken ln de bergen
leven.

De mersen waren gevangen in hun dorpen,

Onder de huisdieren heerste hongersnood,
De vogels en wilde dieren moesten vasten,
De rrruizen en rauen lagen als schatten opgesloten onder de grond

Gedurende die tijd van rampspoed.
Op het witte gebergte heerste een strijd
Tussen mijn dunne katoenen kleding

En de sneeuw en de winterorkaan.
De sneeuw die op me viel smolt tot een beek,
De gierende stormwind werd gebroken
Door het dunne katoenen kleed dat een gloeiende hitte omsloog
Zie het gevecht van de krijger op leven en dood

En na te hebben overwonnen,
Maakte ik een gedenkteken voor de klui zertaars,
Dat de grote kracht van tumo liet zien.

Milirepa in zUn grot

de lohrsvijver
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Het schone is altijd in het donker te herkennen
Neem bijvoorbeeld een jaloers hart dat wil lieftrebben
En de schijn van het moeizaam geleerde aan de huisdeur
Afzweert. Ach, het wil slechts ondermaans volmaakt zijn
Het nachtelijk spoor evenwel trekt een helder bewijs
Van weten, van menselijke lippen aan de lusttiran
Onttrokken . Zelfs het vreselijke meisje denkt
Teder met hen in welke ruimte dan ook te liggen
Los hiervan verstommen de ontelbare bloemen
Alle andere winden worden bitter met stuifmeel
Bestoven. Verstijfd. Omwille van de voorvaderen

Kijken grijs brood figuren naar dit groot gebeuren
In de nimmer aflatende lucht. Ze zien toe (roze tulpen)
Hoe jonge mannen het onrijpe lijden zoemen in mineur

Jukai
Right after Service,
killed a fly.

I

Hissed at I fled
in denial for a while,
making it less:
no sentient being, I guess.

After Jukai, I'll agree:
the fly killed me.
Jelle Seidel

Kanzeon Sangha Nederland
Secretariaat Kraayenhoffstraat 151, 1018
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Amsterdam

:::ff'T;:"n komsten

Amsterdam Nico Tydeman O2O-6276493/685198e ma. Vm vr. 8.OO - 9.00, di. 20.00 -22.00
do. 20.00 - 22.00 Den Haag Kees van de Bunt 07G3504607i ma.21.00n - 22.45, wo. 7.OA
8.00, 9.30 - 11.15, 19.00 -20.45, 21.00 - 22.45,vr.9.3o - 11.15 Den Haag Helen Pelder 0703604305 wo.20.00 - 22.00 Den Bosch Stefan Coppens O7 3-6427 OO9; di. 20.00 - 22.00
Numeden Margreet Centen 024-3787 345/Jan Steehouder 024 6844225i do. 19.30 - 21.30
Hoorn Dirk Beemster 0229-277855; ma. t/m vr. 6.30 - 8.00, ma. 20.00 - 22.00, di. 2O.0O 22.OO, do.19.15 - 21.15,0 Ensehede Toon Fugers O74-2434551; ma. 2O.AO - 22.30 Aoeldogrn
Christiaan Kruyff 055-5417251; di. 20.30 - 22.00 Rotterdam Bert Verwus 078-631760e ma.
18.15 - 2O.OO, 20.15 - 22.00 Zoetermeer Tenkei Coppens Sensei 07$3512782

'

de

lotusvijver

Spring in de Lotusvijver en spartel met ons mee
de Lotusvijver zoekt

een redacteur m/v
meedenken en -doen bij het maken van het kwartaalblad
een medewerker m/v
voor diverse kleine klusjes af en toe
bel: 070-3635909
e-mail : lotusvijver@ planet.nl

