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Nieuw boek Genpo Roshi
Dennis Genpo Merzel Roshi heeft een nieuw boek geschreven: '24/7 Dharrnai Impermanence, No-Self, Nirvana. Dharma voor 24 uur per dag, 7 dagen per week. In korte spreuken,
quotes uit zUn dharmatoespraken, worden de onderwerpen lijden, vergankelijkheid, geenzelf, verlichting en compassie op een vlotte Amerikaanse wijze behandeld en in eigentijds
woordgebruik verduidelijkt.
Overigens is wijwel op hetzelfde moment het boek 'ZenZ4/7: All ZenlAll the Time' van
Philip Toshio Sudo verschenen. Integratie van zen in het dagelijk leven wordt, nu mensen
minder tijd willen/kunnen besteden aan lange meditatieperiodes, blijkbaar het nieuwe thema.

Zen River naar Groningen?
Tenkei Sensei en zljn metgezellen van Zen River lijken
een zeer geschikte locatie voor een permanente vestiging
van een tainingscentrum te hebben gevonden. Een groot,
goed onderhouden gebouwencomplex in Groningen is
op dit moment te koop en er wordt hard gewerkt om de
financiering rond te krijgen. Meehelpen? KiJk voor
meer informatie op www.zenriver.nl of neem direct
contact op (zie advertentie elders in deze LotuwUver).

Redactie: Dag Peter en Menno, hallo Kees
De Lotusvijver heeft onlangs afscheid genomen van Peter en Menno als redactieleden. Peter,
zie ook het interview op bladzijde 4, wijdt zich fulltime aan het monnikschap en Menno
verkiest de wijheid voor zijn vele buitenlandse avonturen. Tegelijk verwelkomt de Lotuwijver
Kees Moerbeek. Kees heeft veel lees- en schrijfervaring en is blijkens zijn bijdrage aan dit
nummer met veel energie begonnen.

Kort nieuws
In Bronkhorstspruit, Zuid-Afrika, wordt op dit moment hard gewerkt aan de eerste
boeddhistische tempel in Afrika. De $20 miljoen kostende tempel wordt gefinancierd door de
14.000 Taiwanezen in Zuid-Afrika. *
Er is weer contact tussen de Dalai Lama en China. De broer van de Dalai Lama is onlangs
voor een geheim bezoek in Beijing geweest nadat de Chinese overheid in 1993 het contact had
verbroken.

Voetbal is religie. In de Pariwas tempel in Bangkok, Thailand is de Britse voetbalgod David
Beckham in de vorm van een gouden beeldje opgenomen in de rij van Boeddha en andere
heiligen. Het ls de bedoeling dat dit beeldje duizendjaar aan de voeten van Boeddha bliift
staan.
Chinese archeologen hebben nabij de oosteLijke havenstad Hangzhou acht relikwiedn
opgegraven, waaffan er een wijwel zeker een haar bevat van de Boeddha. We nemen aan dat
het een erg kort haartje is gezien het regelmatige kaalscheren.

Shobogenzo Zuimonki
In het najaar verschijnt bij Asoka de vertal.ing van Dogens boek 'Shobogenzo Zuimonki''
Nico Tydeman schruft een uitgebreide inleiding bii het boek, dat eerder in een eigen
beheeruitgave van Shunyata onder de studenten van de Kanzeon Sangha is verspreid.
Tien jaar zendo in Amsterdam
De zendo in Amsterdam bestaat tienjaar. Aanleiding voor een groot feest in december. Voor
meer informatie en bijdragen aan hetjubileumgeschenk, kunjeje in verbinding stellen met de
zendo aan de Kraayenhoffstraat in Amsterdam (020-6276493).
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SERIEUS?
Hoe genomen wil jij je door de Lotusvijver voelen? Serieus
of in het ootje?

Teiwijl

de

Lotusv{ver meer en andere bewoners krijgt,

willen we graag weten wat je hier komt doen. Wat

is

jouw

favoriete plekje? Wil je jezelf onderdompelen in
dharmadiscussies over gewichtige zaken of vind je het wel

leuk om natgespetterd te worden door onze
huisplaaggeest? Verwacht je een vufsterren cruise of vind

je een bamboe vlot wel zo charmant?
We wagen dit naar aanleiding van verschillende
'Lachen mag van God' (Annie M. G. Schmidt)

lezersreacties. Veel lezers zljn entiousiast 6n enkelen
hebben duidelijk aangegeven het blad t6 serieus te vinden
en vragen om een hoger dharmadondersteengehalte.

Een

oud Chinees gezegde luidt: " Als drie keer wordt gezegd dat

je hoofd scheef staat, grijp er dan eens naar". Dat is dus nu
zover en we wagenje hierbij om een korte reactie en wat
feedback. Stuul een e-mailtje, kaartje of spreek een van de
redactieleden aan. Waar ben

jij teweden over

en wat

vind

je voor verbetering vatbaar. Wat mis je nog en wat als
kiespijn?

We zullen je suggesties serieus in overweging nemen. Niet
t6 serieus

natuurlijk, dat moge duidelijk ziln.

'Reizigers van en naar Luden wordt afgeraden via deze plaats te reizen.'
NS-omroepbericht
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MONNIKENWERK
EEN INTERVIEW MET PETER EN ANJO

maar wel een soort vertrouwen.

Iedereen met Bevoel in zijn
donder stelt zichzelf wagen en

Van de andere kant heb ik de
laatste jaren nog nooit zoveel
omust meegemaakt en heb ik
hard aan mezelf gewerkt.' De

gaat op zoek naar an&voorden.

Boeddha, dharma en sangha zijn

In de tijd van de historische
Boeddha en ver daarvoor was
het al niet veel anders. Uitgeput
als Siddharta Gautama was, zat
hij neer onder de bodhiboom en

kwam tot inzicht. Er is geen
oplossing, omdat er geen probleem is. Velen volgen het voorbeeld van de Boeddha. E6n, twee
keer per week of per dag zitten
op een kussen om, in het hier en
nu, in het reine te komen met het
leven. Sommigen besluiten hun
hele bestaan te wijden aan de
Boeddha, Dharma en Sangha.
Peter Ga,kudo (practice ol the way)
den Hollander en Anjo Koren

(shining lotus) Kasman maakten
deze niet-alledaagse keuze.

In dit artikel zeg Peter: 'Ieder'
een is op zijn of haar manier
bezig met het verwerkelijken

lan

kama. Dit is ons karma.'

Veel zazen doen is een ding,
maar met Tenkei Sensei
wonen, is iets anders
'Anjo zei het al,' reageert Peter
antwoord op de
eerste vraag: 'Zen is een manier
en herhaalt haar

van leven. Het is mijn leven!'
Over zen moet je niet filosoferen, je moet het niet analyseren. Het gaat om de ervaring,
om leven in het hier en nu. Toen
hij zich dat bewust werd, was dat
een keerpunt in ziin bestaan.
Eerst was zen voor Peter een
soort filosofie en bijna tastbaar,

maar'buiten' hemzelf. Zen
kwam in zljn leven en werd zijn
leven. Hij vond rust, een berekkelUke rust: 'Het is niet zo dat ik
een serene rust ging ervaren,

ook Anjo's leven. 'Alles wat ik
meemaak, vooral ook de dingen
die niet zo prettig zljn, geven mU
de kans over mezelf te leren. Ik

ervaar dat heel sterk en het
maakt me steeds wijer.' Persoonlijke ervaringen laten zich moeilijk in het keurslijf van woorden
vatten en dat is knap lastig voor

een vraaggesprek. Bovendien
bevinden ze dch middenin een
eindeloos proces van verandering. Dit waaggesprek is dus een
momentopname. Niet meer,
maar vooral ook niet minder.
Anjo's leven werd een stuk interessanter: 'Ik denk niet meer:

dit ken ik! In elk moment ligt
a[[es open, alles is mogelijk. Het
is boeiend volledig gewaar te zijn
en daarvan te genieten.'

Het pad van zen
Anjo en Peter hebben zich als h*
ware op zen gestort, bezochten
veel sesshins en workshops en
'zaten' urenlang, met de zendo
van Kees (vdbunt, red.) als bakermat. Het kwam hun neus niet
uit. Integendeel, het intrigeerde
hen meer en meer'Het enige dat overblijft is alles
opgeven en een zenklooster in
gaan,' vat Anjo samen.

Dat lijkt nogal bombastisch,
maar is het beslist niet.

'Je moet het ook niet kleiner
maken dan het is,'

wlt

Peter aan.

is wat er gebeurt, ondank alle
onzekerheden van het leven . be-

sloten ze dat te doen waar de
meesten van ons voor terugschrikken. Peter Gal<udo den
Hollander en Anjo Koren Kasman besloten hun leven volledig
te wijden aan de Boeddha, dharma en sangha.
'Op ons pad is dat een logische
stap. Het ziet er erg heroisch uit
en dat is het ergem ook wel,' leg
Peter uit. 'Maar het is ook een
kwestie van geluk. Wij verkeren

toevallig in de omstandigheid
dat we dit kunnen doen en dat
Tenkei Senseijuist nu in Nederland is. Iedereen heeft zljn eigen
situatie.'
Het maakt per slot van rekening
een heel verschil of je een gezin
hebt ofandere verplichtingen, of
je alleen met zen bezig bent of
met zijn twee(Bn.
'Iedereen is op zijn of haar manier b%ig met het verwerkelijken
van karma. Dit is ons karma. Als
Anjo niet mee was gegaan, had
den wij deze stap nooit kunnen

zeften.'

Trainingscentrum
Het trainingscentrum dat Tenkei
Sensei, Tammy, Peter en Anjo
voor ogen staat is een 'open' centrum. Er bestaat een groeiende

behoefte om de ervaring van
zazen te leren vertalen naar het
leven van alledag, het centrum
zal daarin voorzien. Het doorlopende programma draagt ertoe
bij dat men minder aftrankelijk
is van specifieke sesshin-weken.
Ook zal er meer gelegenheid zijn

'Y eel zazen doen is 66n ding,
maar met Tenkei Sersei wonen,
is iets anders. Alles gaat zoveel

voor persoonlijke begeleiding,
voor iedereen van zowel binnen

sneller. Voorheen kon ik nog
vertellen waar ik stond in mljn
ontwikkeling. Ik had er toen
waarschijnlijk ook behoefte aan
het zo uit te leggen,' vermoedt

zij voor

hii.
In het vertrouwen dat het goed

als buiten

Euopa. Graag willen
iedereen een mog-

elijkheid credren om zich gedurende een bepaalde tijd volledig
aan zentraining te wijden. De
vaste bewoners van het centrum
venullen daarbij een diende rol
en zorgen voor de continuiteit.
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Anjo

en Peter vinden het belang-

rijk grenzen te verkennen en te
verleggen, om iedere keer een
stap verder te gaan. Pijn bij het
zitten is zo'n punt. Is het pUn in
die knie of zit het tussen de oren
en wat doe je daar vervolgens

je er wel wat mee?
Mogelijk gelden die wagen ook
voor angst, woede en verdriet
om maar een paar zUstraten te
mee? Moet

noemen.

Onlangs vonden zij in NoordGroningen de ideale plek voor
zo'n centrum. Het gebouwencomplex met 18 slaapkamers is
ruimschoots geschikt om zes tot
tien permanente bewoners en 25
mersen, die korte of langere tijd

willen blijven, comfortabel te

huisvesten. 'Het wordt een
kloosterachtige opzet die open
genoeg is voor iedereen die belangstelling heeft- Sensei, Tammy, Anjo en ik hechten aan het

religieuze aspect. Ik denk dat
daar ruimte voor is in Nederland. Zitgroepen en dergelijke
zijn er al, maar het gaat om de
mogelijkheid zazen te verdiepen.
Voor Tenkei Sensei telt de voort
zetting van de lineage van Taizan Maezumi Roshi en Genpo
Merzel Roshi zr.vaar. We hebben
een grote verantwoordelijkheid
en soms voelt dat ook zo. Wij
nemen met zijn vieren toch een
behoorlijk risico, maar daar is
het hele leven vol van.'
Iedereen is op zUn of haar ma
nier bezig met het verwezenlijke

van karma, zo ook Anjo Koren
en Peter Gakudo. Janwillem van
de Wetering beschrijft het in zijn
'Zuivere leegte' op deze manier:

'Het avontuur begint opnieuw,
door hel en hemel. vanaf de
boeddhawolk, vanuit de boeddhaglimlach'.
Ke:s Moeinek

Peter en Anjo voor Tenkei's uit Japan meegbrachte houten Boeddhabeeld

BUT IF YOU DO NOT SEE THE WAY,
YOU DO NOT SEE IT EVEN AS YOU WALK ON IT

de Lotusvijver

EEN LAPPENDEKEN
Ik heb altijd gedacht dat wij van
de Kanzeon Sangha de meest
zuivere Zen beoefenden. Na het
ontmoetingsweekend op de Til-

tenberg, waar vertegenwoordigers van bijaa alle zenrichtin-

gen

in Nederland elkaar ont

moetten , ben ik daar anders over

gaan denken.

tains of industry en de hoge

rijksambtenaren . Zli zijn gedwongen om het basisprincipe
van de zen, 'musho toku' (geen
doel) te verraden, want iets dat
geen doel heeft kun je niet verkopen aan overheid, ondememers en wije markt denkers. Managers die aan zen doen , werken

Nee, dan de Noorder Poort, het

begnnen.

Drentse zencentrum onder leiding van Jiun Hogen Roshi. Als
je daar€en opleiding voor monnik wilt volgen, word je geacht

Onze Jacqueline Wellenstein

zeggen over Japanse, Vietnamese of Chinese zen en wat we hebben aangepast aan ons goeddun-

waar de grote economische bloei
van de laatste jaren zijn bron
had: in de zencursussen die van-

uit Utrecht worden georgani

Monniken zijn getrouwd, wonen samen, zijn
intiem bevriend of knopen tljdens een sesshin
intieme contacten aan.

Jacqueline Wellenstein sprak
voor de Kanzeon Sangha

drie of vier jaar lang onafge-

Neem de groep rond Hakuun
Barnard. Onlangs verwierven zij
een eigen centrum in de buurt

broken in hethuis te blijven. Elk
seksueel, ja zelfs lichame[ik contact wordt afgekeurd. Een handdruk is het minste wat je daar
van een novice kunt verwachten.

van Apeldoorn. Christiaan

Hoe anders gaat het bij ons.

Kruyff, onze deken van die

Monniken zijn gerouwd, wonen
samen, zijn intiem bewiend of
knopen tijdens een sesshin intieme contacten aan. Hoeveel
gelukkige huwelijken zijn daaruit al niet voortgekomen?
De Nijmeegse Chris Smorenberg en de wouweliike afgevaardigde uit het mannenklooster

regio, beklaagde zich over de
verontrustende leegloop van zijn
zitgroepen sinds de komst van
die bloeiende sangha. De groep
heeft meer dan vijfentwintig roshi's, tegen de honderd sensei's
en bijna iedereen mag er les geven. Ik was verbluft.
Ik bespeurde een geheel nieuw
fenomeen: kapitalistische zen.
De Unechtse groep rond de naar
Denemarken uitgeweken Rients
Ritzen richt zich op de rijke babyboomer en heft entreegelden
waar de armoezaaiers van de
Kanzeon Sangha van verbleken.
Daar geeft men cursussen 'Zen
voor Managers' die riikeliik worden gehonoreerd door de cap-

monnikenpij. Hier werd vorm

seerd.

winstbevorderend. Ik begreep

Het is allemaal westerse zen, alle
oosterse invloeden zijn geElimineerd.

Tijdens de paar korte zitperioden tlidens het weekend kleedden zij zich volledig in hun sotoverheven tot leegte. Ik raakte er
zeer van onder de indruk, totdat
ik merkte dat de twee jongedames die in mijn afwasploegen
waren ingedeeld, er steeds van
door gingen voordat alles was
afgedroogd. Voor mlj een teken
dat integratie van zen in het alledaagse leven daar nog moet

Wat een diversiteit, wat een bonte [ap! Ik stond versteld en moest
na enige reflectie bekennen dat
geen enkele groep, ook de Kanzeon Sangha, puur zen praktiseert. Het zijn allemaal aftreksels van wat we hebben horen

ken.

De Sotoschool van Deshimam
was ook aanwezig. Heavy stuff!

Zundert gebruiken zazen orn
hun christelijke spiritualiteit te

hield een vertederend verhaal
waarin zij eigenlijk weinig over
de Kanzeon Sangha vertelde.
Het leek wel alsof zij zich een
beetie geneerde na alle prachtige

verhalen van de anderen. Wel
bleek zii de enige die humor aan
haar voordracht toevoegde. Misschien is dat Kanzeon! (Laten
we er met z{n voor allen voor
zorgen dat de ftrndamentalisten
in onze sangha geen voet aan de

grond krijgen.)
Maar ernst en beroering dient
ook een plaats te hebben. Vastbesloten en bezeten op weg naar
nirwana heeft ook wel iets. In de
Tiltenberg kwam dat tre{Iend tot
uiting tijdens het soetra-zingen.

Een zangdocente had onder
andere de vier geloften op een

Rtssisch-orthodoxe melodielijn
neergezet. Het klonk prachtig.
Nico Tydeman verklaarde geroerd dit zingen ook in Amsterdam te willen doorvoeren.

Samen met Meindert van der
Heuvel en Jiun Hogen was hij

Zij schermden met

de man die dit ontmoetings-

mystici als Eckhart, Juan de la

weekend organiseerde. Een succes, maar wat mU betreft eenmalig, omdat de treffendste en
diepste zenontmoeting toch nog
altijd plaatsvindt in de serene
stilte van de sesshin.

verdiepen.

Cruz en Hildegard von Bingen.
Het zen daar is van elke Japanse

vorm ontdaan. Men hlijft er tUdens de metten en de lauden, de
vespers en de e ucharistieviering

gewoon Gregoriaanse gezangen
zingen.

Di*

Horai Bmmster
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LANGEAFSTANDSKINHIN

Hier heb je zijn foto. Moet

Je

kijken.'
'Wat een lieve man.'

'Wat is dat, zen?'
'Dat gaat ook over de kwestie
van leven en dood, mewouw.
Het heeft met het boeddhisme te
maken, het komt uitJapan en we
mediteren heel veel, dat het leven lijden is, en hoe dat komt en
dat er een oplossing voor dat liJden is, en hoeje het beste kunt
leven.

'Mjn man was ook half-boeddhistisch. Hans is in de hemel.
dat weet ik zeker. Hij heeft geen
vlieg kwaad gedaan.'
'Ja mewouw.'
'Dit moet "Paal 29" zijn.'
'Ja hoor, dit is het strandpaviljoen, Hier staken we ook altijd
even op.'
'Tien kofff e alstublieft .'
'Ik betaal voor mezelf, hoor.'
'Geen sprake van.'
'Wat aardig.'
'Grappig dat iedereen hetzelfde
bestelt. Eergisteren toen we de

dijkwandeling van Enkhulzen
naar Hoom deden, bestelde iedereen nog wat anders. Cappuccino, koffie verkeerd, koffie
'Mag ik meelopen?'

'Natuurlijk, mevrouw, loopt u
maar lekker mee.'
'Ja, ik zagjullie al in de bus zitten
en dacht meteen dat jullie ook
een wandeltocht gingen maken.
Ik ben mevrouw Zimmer. Vinden jullie het echt niet erg als ik

gen. Even wachten tot iedereen
bij elkaar is.'

'Ik wilde .iullie even voo$tellen
aan mevrouw Zimmer. Ze loopt

'Mijn man deed ook aan meditatie. Hij ging altijd naar de abdij

vandaag met ons mee. Dit zijn
Marion, Loes, Ingrid, Maarten,
Joost, Nettie, Piet en Karien. En
ons hondje heet Kruimeltje.'
'Ja, ik liep deze tocht vroeger
altiid met mijn man...'
'We gaan hier de Schoorlse duinen in. We lopen tot strandpa-

van Egmond. Kent u zuster Ca-

viljoen "Paal 29" , houden daar

therina?'
'Nee, ik ken wel een monnik uit
een trappistenklooster in Bra

'o.'

lunch- en mstpauze en gaan dan
langs het strand rnar Egmond.
En ik wil vandaag wat extra aandacht besteden aan het stille lopen. Het is tenslotte een zenvierdaagse en zoals het gisteren

'Sorry, mevrouw, ik moet nu even iets tegen de anderen zeg-

op Wieringen ging... Dus ik
wilde vragen om alleen in je

meeloop?'
'We lopen wel in stilte. Het is een

soort meditatie.'

bant die mediteert. Maar wU zUn

boeddhisten.'

eigen tempo voort te gaan. Ik
loop voor, Marion is hekkensluiter. Als we bij een afslag komen, zal ik mijn tempo verEagen tot we allemaal weer bij elkaar zijn. Dan doen we een stukje langzame kinhin in dit prachtige bos en duingebied.
'Wat is dat, kinhin?'

zonder cafeihe, esprcsso, en nu...

wat een one-mind!'
'Hier dronken wij ook altiid een
bakkie.'
'U bent in de rouw, hE? Dat is
heel belangrijk, rouwen, lekker
huilen en zo.'

wij

'Hier is de opgang naar Bergen.
Als iemand moe is en met de bus

dat doen. We lopen heel [ang-

naar Hoorn terug wil, kan het

zaatn en letten alleen maar op
ons lopen. Als je inademt maak

hier... Niemand? Ok6, dan gaan
we door naar Egmond. We doen
het nu een beetje informeler.'
'Ik ga hier de boulevard op. Dat

'Kijkt

u maar goed naar hoe

als je rustig
uitademt, beweeg Je langza n,

je een stapje, en

als een slak naar voren.'
'Praat u maar een beetje harder,
Niemand hoort ons hier.'
'Mijn man is drie maanden geleden overleden. Het was zo'n lieverd, en ik mis hem 2o... (snik)

deden wij ook altijd.'
'Mewouw Zimmer, bedankt. Ik
wens u alle goeds.'
'Jullie bedankt, ik ben ontzettend
tot rust gekomen.'

'Dag.'
'Dag.'
Dirk Horai Beemster

de Lotusvijver

L eZe

n:

estri te meesters

CLARK KENTS ALTER EGO BODHISATTVA AVALOKITESVARA?
Misschien is de Amerikaanse
De nou wu Jincang uoeg de
Zesde lamarch Huineng;

stripfiguur Superman (Clark
Kent) wel een bodhisattva! Heel
interessant, maar over strips heb

dhidharma en Huineng neer-

De vinger
die naar
de maan

zetten? Die nieuwsgierigheid en

wtjst

ik het hier niet. Hoe zou
stri

een

ptekenaar de Boeddha, Bo-

Ik heb de Mahaparinin'ana

lk b€n enalrabeel lees aEtuDIlefi de woorde[ voor

mil op €o mjsschien zal ik
de betekenis erYd! h$nen
verklaren.

SuEa geduende vele laren
bestudeed, eu loch zih er
veel s$tten die ik det
goed begrilp. He.lpt u

mii,

mddr kan bevredigd worden
dankzll Tsai Chih Chungs 'De
wijsheid van Zen'. Met respect

u zelb niet in staat benl
de woorden te

volle en heldere pennestreken

lezen, hoe kunt
u dan de

verbeeldt

hij aloude

zenwUs-

b€tekm8 eften

heden, die hij onder andere uit
Paul Reps 'Zen flesh, zen bones'

haalt. Een verademing vergeleken met de grijsgedrukte letterbrij waar zmboeken ons vaak op

De wdarheid heeft niets mel
woorden te maken. De
waarheid katr men vergcli,.
ken met de helder€ maan

ln dil geval 2ou
metr worden met
een vinger kurnetr

\

YeBeli*en. /

trakteren! De beroemde zenanekdote 'de vinger die naar de
maan wijst' over Huineng en de
non Wu Jincangop bladzijde 31

biivoor-beeld, maakt welhaast
tastbaar dat taal en woorden niet

de waarheid zell zijn, maar er-

naar verwijzen. Gelijk een vinger wijst naar de maan. Som-

mige strips zijn ondanks alle
ernst ronduit grappig. De naapende bediende van zenmeester Juzhi verliest een vingerkoot-

je en raakt plotsklaps verlicht en
een slang die een diepzennige

De vinger kan naar d€ naan wiizen. Toch is de vinger niet de
maan. Om naar de maan te kiften,
moet men verder dan de vinger kij.

Taal en

wooden

zlln zuiver symbolen,
waamee de waarheid
wordt uiqefiir(L
]vlaar het ls net zo
b€lachellik om woorden ali de waarheid
op te vatten, als de
v'u8er Yoor de maan
aa8, te zien.
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discussie met zijn staart heeft,

stort prompt in een ravUn.

De loftrompet mag wat mij
betreft ook uit voor 'De gezegden van Lao-tzu' van deze be-

Goed
doen
is seen
verdienste

Op een dag
onEtloettE een

momik
Benaamd

Hii dro€g vaak
b@ddhlstlsche
kledlj, at v€8eta'

Bodhldhama,
kdzer Wlr"

roemde Taiwanese tekenaar.
Boeddha.

Misschien omdat de Tao Te
Ching op zijn zachtst gezegd

nogal bespiegelend is, zit er
weinig aktie in de tekeningen.
Maar de strips zijn juweeltjes en
met zorg getekend. De uitgever
schrijft zelf over de strips dat zU

'de lezer een snelle en makke-

lijke weg (bieden) om de

Sinds ik de troon besteeS,
steunde lk v€el monniken en
nonnen, bouwde tempels en
kopieelde boeddhlstlsche
geschriften. Hoe Broot ls de
verdienste van dit alles?

ge-

dachten van Lao-tzu te leren
begrijpen . Dat valt te betwijfelen, maar kijk. lees en oordeel

zelfl
Kees

Moufoek

De wiisheid van Zen. tekst en

illustraties Tsai Chih Chun,
r

t

East-West Publications, Den
Haag 1996 ISBN 9053400346

(f zs,-;
De sezesden van Lao tzu. tekst
en illustraties Tsai Chih Chun,

East-West Publications, Den
Haag 2000 ISBN S053400338

(f

27,50)

Dit ziin infedeure handelinge[ die ln een
ogenblik van enthouslasme uitSevoerd zlJn.
Het is net als de schaduw van een mens, die
8e€n echte inhoud heeft.

/'

-./--.---

Men dlmt geen '...
'goede daad te doen met '
de bedoetlnS eer te beha' '.
le[: Als m€n handelt met ;

E

i
de bedoeling Yerdienste
YerbilBen, is er Eeen ,,'

verdleffte.

-J/

\'-___-/ij
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ZENZONDERZEN
Literatuur en verder
Hemingway gelezen. Vroeger

bomenbos langzaam ochtend

wlth elbows agalnst the cut and

trok hij me helemaal niet: zo'n

wordt, volgt op blz. 348 (Pen-

slept-on branchu

stoere man met een ruige baard

guin Books; 1956) de volgende

with the smell

Passage.

and the night: to ea h conclwively

,

dol op jagen en stierenvechten,
gebiologeerd door oorlogen,
volgens de flaptekst op zoek naar

=

J

o
w

I
o
a
-{

of

the pine we

the pine bouglls

now, and with the fioning of the
"Then they werc togethet so that as

day to come. Then he said, for the

'what it takes to be a man' . Maar

the hand

toen ik vorig jaar naar Spanje
grng, kwam hij vanzelf in mijn

seen

muld

did

thrr andl thankthe forthis.'Maria

gedachten.

not happn to the otheri that no other

said, 'Do not speak. It is fufter itwe

thing codd hap-pn more than this;

do not speak.'

on the watch mowd. un-

now, they knew that nothlng
ever

happn

to the one that

other was only
had

in

nld nothing,

his head and he

'Oh, Marla, I love

Ik las For Whom the Bell Tolls,

that this was al1 and always; thls

een ongelooflijk goed boek. En

was what had been and now and

Ook al gaat het hier om de tijds-

het biedt staaltjes zen zonder

whatevet was to come- Thls, that

en eenheidsbelevlng van gelief-

zen. Het gaat over een Ameri-

they were nat to have,

hav-

den, ik ken geen poetischer be-

kaan, Robert Jordan, die in de

ing- They were haflng now and be-

schrijving van 'de dynamiek van

Spaanse burgeroorlog vecht te-

fore and alwaln and now and now

tlry

weLe

krijgt

and now. Oh, now, now, now, the

het moment', zoals Maurice
Knegel (Voorbij willen en we-

in bezet gebied samen met een

only now, and above all now, and

ten) dat noemt. Dit soort stame-

guerrillagroep een brug op te
blazen. Dit klinkt als de inleiding

otlvr now but thou now

and now is

pmplrct. Now and

lende aanduidingen helpt me
meer bij mijn zenstudie dan

tot een ruige oorlogsroman,

forever now. Come now, now, for

filosofi sche verhandelingen, hoe

maar dat is het totaal niet. Daar

therc is no other now but now. Yes,

correct boeddhistisch gefun-

rijk

now. Now, plem now, only now, not

deerd ook.

gen Franco en de opdracht

is het boek veel te podtisch,

10

of

therc ls no

W

aan gedachten en politiek voor.

anlthing

En: bij aankomst in de bergen
ontmoet hij de liefde van zUn
leven, Maria. Dat is een verhaal

where ae you and where am

notever why, or

apart. De tijd staat vaak stil als

and alwap pleax thea always now,

ze samen zun , en intussen nadert

alwalrs now, for now

het uur U, het uur van de brug.

now; one only orc, there is no other

We zijn dan al bijna aan het eind

one but one now, one, going now,

van dit omvangruke boek. Hem-

rising now, sailing now, leaving now,

else

only this now, and
I and

Maar er is meer aan de hand in

where ls the other one, and not why,

dit boek van Hemingway. De
titel komt uit een stukje pre€k

y

this now: and on

alway

one

van de Engelse dichter-theoloog

John Donne (1572-1631). Het
staat direct onder de titel.

"No man h an lland. lntlre of

it

is a peece of the

ingway beperkt zich niet tot het

wtnel-lng now, soarlng now, away

vertellen van 6dn verhaal: hij
vertelt er tien, allemaal met el-

now, all

way now; one and one ls one, ls one,

Clod be wNhed away by the Sea,

kaar verweven, want ze gaan

is ore, r's still one, is one ducend-

Eurcpe is the

over de exteme en interne werel-

ingly, is one

den van de hoofdpersonen. Als

one happily, is one

het voor de geliefden in het pUn-

one to

tln

che

way now, all

sow

of a]l the

is orn kJndly, ts

in

sh, ls one

selfe; every man

ContlnenL

a

pa{t of

lesse,

the mafuE:

as well

w

Promonto e were, as well as

ll

if
If

a

a
a

goodness, is

Mannor of thy hiends or ol thine

now oneafih

owne were; any finns death dtmln-

zofier 2ool
ishes me, because

I

am involved

in

Manklnd; And therefore never send
to know for whom the bell tolls;

It

tolls for thce."

IV

j

vertaald: Niemand is een

eiland, staat geheel op zichzel[;
eenieder is deel

van het contlnent,

ondudeel van het vasteland. OI het
nu gaat om een kluit aarde die wordt
weggewaswn door de zee, om Euro

pa, ol ook om enn schiereiland of

nn

landhuis van uw wimden of van

uzell: de dood van wie dan ook gaat

mij aan en tast mij aan, want ik fun
futrokken bij

de mensheid.

nooit wagen

Iaat

voor wie de bel

dus

luidt:

hij luidt altijd ook voor u.l

Wat moet ik hieraan nog toevoegen?

'Do not speak. It is better if we
do not speak.'
lelle Seidel

ZEN RIVER
ZONDAGPROGRAMMA
ZAZEN, DAISAN, SERVICE, BRUNCH 10:30-13:OO UUR.
MAANDAGAVOND
INTRODUCTIE lN ZEN MEDITATIE 20:00-21:30 UUR.
DONDERDAGAVOND

WORKSHOP ZEN BOEDDHISME 20:00-21:30 UUR.
DINSDAG-VRIJDAGOCHTEND
ZAZEN, DAISAN 7:00-8:30 UUR.
SERVICE, 8:30-9:OO UUR.
o.l.v.

TENKEI COPPENS SENSEI
Voor de ochtendmeditatie wordt een donatie op prijs gesteld. Overige programma onderdelen: f 20,- per keen
All-in lidmaabchap: f 75,. pet maand.

Zen River, Voorweg 18, 2713 RX Zoetermeer Tel. (079) 3512782
Postbank 4469989 I zenrivet@hetnet.nl lwww,zenriver.nl
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DRIBBELDHARMA
De ernst sloeg echter spoedig
toe. Ik werd wederom gedwongen mijn sterk wisselende stemmingen onder ogen te zien, zon
der de gebruikelijke genots- of

gebodsuitvluchten te kunnen
benutten. Dat ieder groepslid
afzonderlijk voor zo'n gezamenlijke opgave staat, helpt enorm.
Het was een kachtige seshin,
zonder dat dit - zoals gebruikelijk tijdens de samu-meetings
gezegd hoefde te worden. Dat

kwam waarschijnlijk door de
aanwezigheid van veel gevorderde zenstudenten, en zeker door

de aanwezigheid van wel drie
hoogleraren. Genpo Roshi hield
de eerste avond een aangrijpend

en inspirerend verhaal, waarbij
hij ook de recente dood van zijn
moeder, Lilian Merzel, ter sprake bracht. Hij zei ongeveer het
volgende:

-

Het is heel bijzonder elk
jaar samen te komen om te

zitten: 'don't take

it

for

granted'. Wat is zen anders

-

lk geniet van
de vriendschap
en het eten,
van het weer
en mijn
gezondheid,
van het binnen
en het buiten,
van de gekken
en de wijzen,
van de

toestand in
mUn wereld

Nog steeds heb ik aan het begin
van een sesshin moeite met het
zenboeddhistische ceremonieel.
De kleding, de buigingen, het al
taar, het offeren van wierook, het

arijgen, het plechtige, het gedoe.
Het wordt door de jaren heen
steeds minder vreemd. maar een

beetje bevreemding blijft nog. Ik
was toch altijd zo'n anti-katholiek? Dat onwennige leidt soms
tot - uiteraard inwendige - hilari-

teit. Vergeel mU, ik doe mijn
best.

kens, namelijk die van Den

-

-

schuin rechts achter hem als een

Sensei) weer schuin rechts, alle

dribbelpasjes om de stevige tred
van Genpo bij de kunnen hou
den. En op enige afstand achter
dit schuifelende klui(ie ontspan

de kardinaal van Zoetermeer, de

nen stappend de Amsterdam-

bisschop van Amsterdam en waarachtig! - ook nog enige de-

mers Nico en Melndert (isha

maal met Japans aandoende

Nico).

Zen is: je laten gaan, loslaten van moment tot mosen. Er is angst, er is van

(jisha Roshi), schuin links achter
hem en zeer nabij Tenkei Sensei,

met zUn assistent Peter fisha

beheersen.

ment; doodgaan op het kus-

schaduw zijn assistent Maurice

Ik was in april op de sesshin van
Genpo Roshi in de Tiltenberg.
Vele hoogwaardigheidsbekle
ders waren aanwezig. Een ware
Dharmaconcentratie. Naast de
paus van Salt Lake waren daar

Het is heel belangrijk om
je leven al klaar te
komen met de 'fear of letting go'. PUn is tijdens het
sterven te bestrijden, maar
doodsangst niet. Als je er
nu niets aan doet opje kussen, zal die angst je straks

Het was een prachtig gezicht te
zien hoe de hogere geestel|ke
Ieiding bij de eerste avondmaaltijd gezamenlijk in vol ornaat
opstoomde naar de eetzaal.

allen.
tUdens

Bosch, Den Haag en Hoorn. En
echte monniken.

Voorop Roshi (met staf), met

dan samen zitten?
We worden wel oud met z'n

-

alles: zie het onder ogen en
laat het los.
Wat zoek je in zen? Je doet
het al (zazen) enje doet het

niet ('drop body

and

mind').
Het was voor mij meteen ook de
mooiste teisho. @en vergelij king
en een oordeel. En ik hecht er
ook nog aan ook.) Andere toe-

spraken waren ofwel gewoon

zomer 2001

instructief, ofwel te moeilijk.
Instructief waar het ging om
basiszaken zoals de koanstudie

leven [ijden is.

Maar sinds ik aan een koan
werk, verhindert dit werk al te

en het zitten zonder oogmerk
('no gaining idea'), te moeilijk
waar het bijvoorbeeld gng over
de samenhang en tussen samadhi-realization-practice-nirwa-

ver van de oplossing bent. De

na. Roshi debiteert dan een soort

weg is nog lang. (Zucht.)

grote zelfgenoegzaamheid.
Want het valt niet mee om binnen twee dagen van drie zenmeesters te begrupen datje nog

boeddhalogica waar ik weinig
van begrup. Simpel toch? vroeg
hij. De zaal zweeg. Iemand nog
iets te vragen? Ik avijg ook.

Bij het volgen van mun stemmlngen komen niet alleen wanhoop en verdriet boven, maar
ook intense geluksgevoelens dienen zich aan. Het is een vast patroon tijdens sesshins: eerst ver'

zet, hoofdpiin en ellende, dan
dankbaarheid en verzoening.
'Zazen is fun!'Ik geniet van de
wiendschap en het eten , van het

weer en mijn gezondheid, van
het binnen en het buiten, van de
gekken en de wiJzen, van de
toestand in miinwereld. Ikword

opgeruimder en wolijker.
Mljn lasten worden lichter, verlicht. Het is ronduit verdacht, als

steeds

Wat me ook nog steeds niet meevalt, is de zogenaamde Big Mind
Proces. Roshi riep ors bij wijze

van daisan (persoonlijk onderhoud) groepsgewus tot zich voor
dit sociaal-psychologsche rollenspel. Het is voice dialogue
(een uitwendige dialoog van

in'

wendige stemmen) met in de

hoofdrollen: Big Mind, Ego,
Controller, en Master. Roshi
gebruikt ditom een aantal boed-

dhistische grondbegrippen met
de deelne-mers door te nemen.
'May I speak to Big Mind?'
'May I speak to your controller?'
Dat kan ook therapeutisch werken.

Ik vind het een nogal geforceerd
systeem. Ik ga in zo'n situatie net
als woeger lesjes opzeggen zon-

der echt te begdjpen waar het
om gaat. Het is alsofje het antwoord op je koan voorgezegd
krijgt. Verder is het geforceerd,
omdat eeR enorme diversiteit
aan theolo$sche, fflosoflsche en
psychologische iruichten in een

beperkt aantal containerbegrippen geperst lijkt te worden. En
waar houdt daisan op en begint
de therapie? Het komt allemaal
erg aan op de kwaliteiten van de
spelleider. Maar wie ben ik? De-

ze weerstand is ongetwijfeld
ingegeven door mun controller.

Aan het eind van een sesshin ben
ik weer geheel verzoend met het
boeddhistisch ceremonieel. Ik
denk over het aanschaffen van
echte gewaden en het doen van
jukai (gefeliciteerd, Peter Wester), de buigingen worden noodzakelijk, de wierook geurt, het
zwtgen spreekt voor zich, ik ga

Het was een

prachtig
gezicht te
zien hoe de
hogere
geestel!jke
leiding b[ de
eerste avond-

maaltijd
gezamenlU.k tn

vol ornaat
ceremonies missen als ze uiwalopstoomde
len. Het wordt tijd dat ik de Tiltenberg weer verlaat. Tot de volnaar de
gende keer.
teleseider eetzaal.

dc LotusvUvcr

E
N

EZEL
Een paarjaar

ii'poeder-

de openbare bib

aar

en

'de lege spiegel' van Janwlllem
...ii*lauwe oseri;'Hlitiileit was dus
van de Wetering aan;r&.hdi. lalrii:6esbihf..Van d(rwitering mag
gespeld:11,Dat ruJ dan ;ois
zijn deteclives gespetd.irat
zun
'pis sen Alg&n
oaaid' en
EIS'.rten paard'

sinds eind jaren vijftili.

hii

r.

me.t

naar eigen zegge.t zun poten met
zenboeddhisme bezig is, wlst iklgote4-iqq8in de lotushouding

toen nog niet.

In

2000

b-Unqt lurmen vouwen. maar heeft we1

deel drie van de trllo-gie ovdi iiJir:',,:1i.da,,'ifoedUnaaatuur.

F

wen?'. vroeg Sensei. 'Jij hoort er
ook bij,' brulde ik. 'Mooi zo,'zei
Sensei. 'We gaan meteen door
naar de volgende koan- Rustig

aan nu. Je laat overigens geen
inzicht zien, je bent gewoon
boos geworden, weetje?' Jan san
zal ongetwij feld gedacht hebben:

gezeur

lledereen,,

worsteling met zen uit. _ln dit zei Roshi t'ljdens de rerbho, heeft
boek 'zuivere leegte' geheten, de boeddhinatuur, ook bultenoveftreft hU .p.9 lege spie-gel' an 1anders (die ahsd{en pissen).
'het dagende'iries'. Hij gaf het joshu zegt liet utiiid 'tutu' uit
de

ondertitel ervaringen van

een

hem sewaasd wordi of hondies

respecrloze zenleerting . Ge-brek de b6eddh"anatuur bezitten.
,,,.1..-..,,,, aan respect kan lk er niet echt
sorns zegt hii 'U . U betekenl
'1,.-lezen, wel is het boek een
aleen meeiters, monniken

in
explo

,

" sief mengsel van

filosofie,

en

hondles. U betekent alles. U
tekent gaijin. Is dat begrepen?'

Er is dus nog hoop voor ons
westerlingen.

(. ..). 'Op een zrrare
motorfiets langs de zee rossen,

van koans,'
st.

Het deed Janwillem

road' 'r!
Kerouac?) Eind jarA* 'i:j

rvidsons ('On the

:p een boulevard met een naakte
Yin achterop.' (... )'Ja, ja',
'Maar dat is geen

pte hU de wondere
het

'Je

kunt beter K

Na de oorlog, dle zijn

tixhe geloof driilig aan
kelen bracht,
iem zich vast aan de
bestaan. Hij zagjood
wiendjes weggevoerd

l4

zomer 2001
den. Het hele idee 'weg' is over-

dreven.' 'Vemietig alle bedenJ<sels, spring daama tn de leegte die

De tien wegen om een serieus zenstudent te luken

zen voor dummies

overblijftl' En die sprong maakt

Janwillem van de Wete-ring
desondanks. Een echte snoek
duik en plons de LotusvUver in.
De uitspraak 'wees een licht voor

1

. Ren en vecht Je de niets

ontziend een weg naar

dokusan (interview met de meester).

jezelf ' wordt toegeschreven aan

Jw als agent in Amsterdam
beestenwagens en zijn Duitse
schoolwiendjes verbrandden in
Dresden. Maar de stap op de
weg van zen, was niet gemak-

kelijk. Goeroe Baba uit het
eerste hoofdstuk van 'zuivere

leegte' gooit een extra lading
zout in de wonde: 'Vergeet het
idee dat je een weg moet vin

de Boeddha.
Bibliografie:
Janwillem van de Wetering: De lege
spiegel, ErvarinBen in een Japans
Zen kloosrer, De Driehoek, Amsterdam l97l
ISBN 9060303296

.
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i

2. Na een periode zazen buig dan als allerlaatste.

abofje diep geconcenreerd in samadhi zat'

Janwillem van de Wetering: Het
dagende niets, Beschrijving van een

ee6te bewustwording in Zen, De
Driehoek, Amsterdam 1973
ISBN 9060303032
Janwillem van de Wetering: Zuiverc
leegle, Ervaringen van een respect5. Beantwoord normale vragen met een raadsel-

loze zenleerling, Asoka. Nieuwerkerk

a/d Ussel 2000

ISBN 5600?86 "f 36,25
Kees

Moerbek

achtig overweging. Als iemand om de tijd waagt

rffi

zeg dan:

"Er is alleen nu".

6. Maak diepe en langzame buigingen voor alles en

iedereen. Toon daarmee datje de 'mindfulness'

Kanzeon Sanqha
NederlandSecretariaat Kraayenhoffstaat 151. 1018 RG Amsterdam

beheerst.

sl
JFI

7.

knieen. Een stoel komt gewoon niet inje op.
8. Laat na een sesshin aan de anderen weten datje

02G6276493

Wekel ij kse zazen bijeenkomsten
Amsterdam Nico Tydeman 020-62764931685198.1 ma. Um
w. 8.0O - LOO, di. 20.00 -22.00 do. 20.q) - 22.00 Den Haag
Kees van de Bunt 070-i5O46O1i ma, 21.OO - 22.45, wo. 7.00
. 8.0O. 9.30 - 11.15, 19.00 -20.45, 21.00 - 22.45, vr. 9.30 1.15 llen Haag Helen Pelder O7@36O43O5$o.2O.O0 - 22.OO
Den Bosch Stefan Goppens O73-6427)0q,di. 2O.m - 22.00
iliimqen Margreet Centen 024.3787345/Jan Steehotder O24
1

68442?51 do. 19.30 - 21.30 Hoorn Dirk Beemster 0229217855;ma.Vm w.6.30 - 8.00, ma.20.fi) - 22.OO, di.2O.0O
.22.OO, do. 19,15 - 21.15, Enschede Toon Fugers O742 4 3 4 5 5 1 ; ma. 20.00 - 22.30 Apeldoom chrNiaan Kruyff 0555417251i di. 20.30 - 22.00 Rotterdam Be.t Verwus 07863

1

7 6Aq, lf,,la. 1 9.1

5 . 20.00, 20. 1 5 - 22.00 zoeterme€r Tenkei

CopFens Sensei 079-3512782

Zit altijd in volle lotus ook al kraakje daarmee je

effil het schema thuis op je wije dagen zal doorzetten.
9. Scheer je hoofd kaal, zodraje een zencentrum

ffi
.A'
rr*?:

ffifi

in

de buurt bezoekt.
:

10. Zodra de meester over een koan begint

knik dan

I

i

licht met een ontluikende glimlach alsof je even 6dn

I
I

bent met dat moment toen Je zelf de koan realiseerde.

Door David Blackwell, David DuchaffE en Hector Dojin
Bolands lllwtaties: Peter Sinclat Vrije vefialing: Rpnen
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Buddha Rag

I

can

not
keep
my
eyes

off
you
Buddha

Bu-Bu-Buddha
Bu-Bu-Buddha
Bu-Bu-Bu

I

love
y0u

too

Buddha-Bu
Buddha-Bu
Bu-Bu-Bu

Hank Malinowski

