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Zen River noordwaarts
De voltallige staf van Zen River verlaat Zoetermeer voor Groningen. Omdat het gebouwencomplex waar Tenkei Sensei z|n zinnen op gezet heeft (zie vorige Samsaravaria) pas eind 2002
r,rij zal komen, wordt de tussenli8gende tijd gebruikt voor fondsenwerving en voorbereiding.
Binnenkort wordt een ruim huis in Holwierde (boven Delfzijl) betrokten waar ruimte is voor een
dagelljk programma en zenweekends.

Pas op voor nepmonniken
Kuala Lumpur - De pasar malam (avondmarkt) in de hoofdstad
van Maleisi6 loopt ten einde. Tussen de stalletjes met eten en

imitatiegoederen staat een monnik. Gekleed in zijn oranje
monnikspu houdt hij een met geld gelulde bedelkom voor zich
en vraagt voorbijgangers om een aalmoes. Een met het boeddhisme sympathiserende voorbijganger ziet dit, pakt zijn gsm en
belt de plaatselijke politie om deze monnik aan te geven. Wat is

ldcnifi

monk or nun
by attlro

hier aan de hand? De voorbijganger heeft onlangs de folder "4
easy steps on how to spot a bogus monk or nun" gelezen en deze
monnik voldoet aan de omschrijving. In de eerste plaats sluit een
avondmarkt na zonsondergang en monniken, vooral Theravadamonniken, bedelen alleen 's ochtends vroeg en in de middag.
Bovendien mogen monniken in Maleisie slechts voedsel en medicljnen in ontvangst nemen, geen geld dus en er zeker niet actief
om wagen. Het probleem van de vele nepmonniken wordt door
de autoriteiten serieus genomen. Niet alleen krijgt het boeddhisme
hierdoor een slechte naam en lopen de tempels inkomsten mis,
maar voor de gulle gever tellen de aalmoezen rntuurlilk ook niet
mee als goede daad.

Hallo Simon en Keesl
De Lotusvijver is verheugd Simon de Boer en Kees van de Bunt te mogen verwelkomen. Simon
versterkt de redactie en brengt veel schrijfervaring mee en enthousiasme om actief met de zenstof
in de weer te gaan. Kees, terug van weggeweest, zal de rol van adviseur op zich nemen,

Bodh Gaya tempel werelderfgoed?
Gaya - De overheid van India heeft voorgesteld de wereldberoemde Mahabodhi tempel, op de
plek waar Boeddha de verlichting bereikte, op te nemen in de lijst van werelderfgoed. Unesco
heeft de aanvraag in overweging genomen.

Holy smoke!
Het branden van wierook kan kanker veroorzaken bij mensen die de rook langdurig inademen.
Dit blukt uit onderzoek dat in Taiwan is uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de rook van
wierook een hoge concentratie van kankerverwekkende stoffen bevat en meer luchtvervuiling
veroorzaakt dan autoverkeer. Het branden van wierook in tempels is ln AziE zeer populair. De
onderzoekers zijn vooral bezorgd over de gezondheid van mensen die in tempels werken.
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Usually we have our own idea of what others should have. But sometimes it
doesn't hurt to drop what we think is best and give them what they want.
Try it.
Genpo Roshi
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POWE
op zoek naar Kwan Yin
voor ons in de bres. Zo'n bod-

deed ook bodhisattva Avaloki-

hisattva heeft zich al bevriid uit
de kringloop van wedergeboor-

tesvara zun inuede in China.

tes (samsara), maar stelt uit me-

Guanshiyin (degene die de klan-

dedogen intrede in het nirvana

ken der wereld schouwt) of Guanyin (degene die de klanken

uit totdat iedereen bewijd is.
Bodhisattva Avalokitesvara is
een van de belangrijkte bodhisattva's en in de vrouwelijke
vorm vooral bekend als Kwan

mahayanaboeddhisme
('groot voertuig') kent niet alleen diverse boeddha's maar
ook bodhisattva's. Voor iedereen is het bereiken van het navana in principe weggelegd, leek

van een maagd, non en getrouw-

een grote ro[, in religieus opzicht, maar ook in de persoon-

de wouw.

uitsluitend als man afgebeeld.

legendevorming. Dit artikel baseert zich op het recentelijk ver-

Daarna vereert men hem er in
de vorm van een jonge wouw.

schenen boek'Prinses Miao

De reden ligt waarschijnlijk in
het Chinese volkgeloof in het
zuiden van China. Daar werden

Avalokitesvara en Kwan

hij of zij al

Tot en met de tiende eeuw werd
Avalokitesvara in China bijna

'lmbued with supernatural power
And wise in using skilfu! means,
ln every corner of the world
She manifests her countless forms.'

Maar het op eigen kacht vo[brengen van het achtvoudige
zelfs al heeft

aanroept. HU openbaart zich in

speelt al meer dan duizendjaar

of monnik, man of vrouw.

moeilijk voor een mens.

men maar oprecht zUn naam
diverse vormen, waaronder die

shan' en 'Bodhisatwa of Compassion' uit de jaren zeventig.

pad is te

schouwt), want deze bodhisattva schiet iedereen te hulp zodra

Yin (Chin.: Kanzeon, lap.). Zii

lijke levens van velen. Haar verering is springlevend, zo ook de

Het

Zijn naam werd in het Chinees

eeuwenlang drakenwouwen en

Vn

Ongeveer tweeduizend jaar gele-

regenmaagden vereerd als

ge

dinnen van vmchtbaarheid en
kinderzegen. Met het versprei
den van het boeddhisme zijn

de

den verspreidde het boeddhisme

boeddhanatuur. Bodhisattva's

zich naar China. Sindsdien trok-

zijn helpers en helpsters in deze
nood en springen vaak heel

ken tienduizenden boeddhistische monniken vanuit India en

deze godinnen steeds meer ge-

voortvarend en doortastend

Centraal Azi€ over land en over
zee naar dit land. Ongetwufeld

en nam zU de functies van de
godinnen over. De lotus soetra

was Bodhidharma de meest in-

(zie de citaten) spreekt boekde-

vtoedrijke onder hen. In

de

len over Kwan Yin. Er ontston-

onzejaartelling

den ook nieuwe legendes en

'To hear her name or see her form,
Or fervently recite her name
Delivers beings from every woe.'

eerste eeuw van

identificeerd met de bodhisattva

herfst Z00l

verhalen,deberoemdstehandelt
over prinses Miao Shan.

Zoektocht
'Bodhisattva of Compassion' is

'YOUf COmpaSSiOn fOf mS a WOndfOUS CIOUd

ined down the Dharma-nectar,
Extinguishes the flames of woe,'

Wh ich, ra

het verslag van de zoektocht van

John Blofeld naar Kwan Yin.

meer dan duizend jaar

Al

wordt

wouw met een vaas en
spelend met kinderen,

wilgetak,
alsjonge

papegaal met rozenkans in zijn
bek vergezellen haar. Tot op de

als dag van vandaag komt zij voor
van in Yisoenen van arm of rijk,

(Kannon, Kwannon vrouw met een mand vis of

Kwan Yn
of Kanzeon) aanbeden en

haar

Als
godin en beschermvrouwe van
hulp en bijstand ingeroepen.

vissers, maar vooral als

bodhi-

sattva van mededogen is zij

erg
bij

rijke vrouw. Ze is voorzien

allerlei attributen die een symbolische functie hebben: een
kostbare spiegel, een lotusbloem, een scepter, maar zelfs
ook een bijl of dolk om het

geliefd in Japan, in Korea en
Chinezen, waar ook ter wereld. kwaad en de onwetendheid mee
In Tibet wordt Avalokitesvara te lijf te gaan. Ze zit of staat
(Tibetaans: Chenresigs)

gederd,

Kwan Yin is er niet bekend.

On-

een lotusbloem, op een rots

op
en

kukt uit over de zee. zweeft

boeddhist of niet. Ze heeft grote

invloed, ook op de privdJevens

van mensen en menige smeekbede van kinderloze echtparen
leidde tot kindergeluk Deze
overleveringen zijn vaak aandoenlijk, maar ook humoristisch. Blofeld, die boeddhist is,
verdiepte zich ook in de ontstaansgeschiedenis van Kwan

verha- boven de golven of staat boKwan venop een wolk. Haar trouwe Yin en beschrijft de riten waarYin de hoofdrol speelt en talrijk discipelen Goed-in-Gaven (Sud- aan hij in haar eer deel nam.
de manieren waarop ze afge- hana, Shancai) en Drakendochtetbaar zijn de legenden,

len en anekdotes waarin

beeld wordt. Meestal als

jongs

ter (Nagakanya, Longto) en een Hoer en visvrouw
Dat Kwan Yin van alles uit de
kast trekt om ons veilig het nir-

vana in te loodsen, blijkt uit de
verhalen in: 'Prinses Miao shan
en andere Chinese legenden van

Guanyin, de bodhisattva van
barmhartigheid', van Idema.
Het boek bevat vertalingen uit
het Chinees, sommige zUn niet
eerder

in het Nederlands ver-

taald.

Er bestaan allerlei verhalen
waarin de bodhisattva zich voordoet als hoer om jongemannen
van het slechte pad af te helpen.

In weer andere is zU een jonge,
charmante wouw (met vismand
bijvoorbeeld) die belooft die man

te trouwen die delen van de
Lotussoetra uit het hoofd kan re-

citeren. Daarop gaan de vele
mannen die haar begeren aan de
studie, maar er bliiven er te veel

de lotusvuver

over,Ze ?.Ettefizich aan de studie

van de Diamantsoetra en ten
slotte worden ook nog zeven
andereboekenuitdelotussoetra

'To the perfection of her merits,
To the compassion in her glance,

thg infinitUde Of hef bleSSingS,
btijft er66nmanover, maarde WOfShipping, we bOw ouf headS!'
TO

van buiten geleerd. Uiteindelijk

vrouw (Kwan Yin) wordt ziek,
sterft en haar lijk vergaat ter

daar op in te gaan, want zij

plekke. Omdat ze arm is en geen

zich wijden aan de Weg. De

luxe en weelde van de hand

familie heeft, wordt ze langs de
weg begraven. Een paar dagen

koning verbant haar naar een
klooster om haar een lesje te

wijs, is slechts omdat ik het
eeuwige leven wil verwerven,'

later komt een monnik in de

leren. Ondanks de slechte behan-

zeg

stad, die zeg een familielid van

deling die zij er

Hjj gaat naar het
graf, opent de kist en het lijk
blijkt vergaan, maar de beenderen zijn in goud veranderd.
'Zij was een heilige. Uit mede-

opzet van de koning niet. Hij

China niet tegen haar vader!

vermoedt dat de nonnen en Miao Shan hem bedriegen en laat

Deze is furieus en laat haar exe-

het klooster omsingelen en in
brand steken. Miao Shan wordt
gespaard tem,iJl zij in lotushouding soetra's reciteert. De ko-

de beul breekt in twee6n. Op de

Daarna heeft ze nog in haar
dromen een avontuur in de

bekeren. Denk toch na over het

ning ontbiedt haar nogmaals en
bedreig haar met de dood , maar
zij volhardt. 'De cirkelgang van

goede karma opdatje niet ver-

geboren worden en weer sterven

redt door het opzeggen van

zinkt in de zee van het lijden!,'

is een lijden zonder einde. De

soetra's. Ze trekt zichjarenlang

haar te zijn.

lijden met julllie omdat je jullie
verblind werden door hindernissen en hechtingen , heeft zij

dit

wonder getoond om jullie te

zegt de monnik tegen de menigte

nieuwsgierigen. Daarop ver
dwunt hU door ten hemel te
vhegen. De bedroefde menigte
knielde vol ontzag neer. Dat er
in de stad Shanyou, waar het
voorval zich afspeelde zovelen
Boeddha vereren, is te danken
aan de biJzondere bekeringsijver

van de wouw. Aldus de overlevering.

Devote prinses
De legende van prinses Miao

Shan vertelt ook over het
sterfelijk leven van Kwan Yin.

Zij is

de jongste van de drie

dochters van koning Miao Zhuang. Als zij de huwbare leeftijd
bereikt hebben, zoekt de koning

voor zijn dochters geschikte
echtgenoten. Miao Shan weigert

kijgt,

wil

slaagt de

reden waarom ik, uw dochter,

zU tegen haar vader.

Maar

zo sprak een dochter in het oude

cuteren, maar het a,vaard van

rug van een brullende tijger
ontsnapt ze, teF,vijl de koning
denkt dat zijn dochter dood is.

onderwereld waar ze zondaars

hedst 2001

terug op de Wierookberg, waar

voorbeelden. Het boek van lde-

verlichting bereikt. Haar vader is doodziek van de zweren

ma bevat ook teksten over haar

die hem bedekken en geen arts

Drakendochter en de papegaai

kan hem helpen. Een oude mon-

die haar vergezelt. En al die,

nik zeg tegen de koning: 'Slechts

vaak ook humoristische teksten

de handen en ogen van een

staan in het teken van de vin-

ze

discipelen Goed-in-Gaven en

naaste verwant kunnen u gene-

dingrijke en heilzame manier

zen!' Zijn twee dochters hebben
hier geen oren naar. 'De onster-

waarop de bodhisattva haar da-

feiijke van de Wierookberg redt

om diens handen en ogen te
krijgen,' reageert de monnik.

zelfs papegaaien in en als de
nood aan de man is (meestal
gaat het om mannen die gered
moeten worden) aarzelt ze niet
om haar wouwelijke charmes in

Een dienaar van de koning gaat

te zetten.

naar de Wierookberg. De onsterfelijke hakt zelf zijn handen

Taai Leesvoer

af en steekt zelf zijn ogen uit. De

Het boek van Idema is zeer le-

monnik verwerkt het in

zenswaardig en belicht het heil-

en verlost alle levende wezens.
U hoeft maar een keer te vragen

een

den verricht. Kwan Yin schakelt

Yin op een

medlcijn, dat de koning geneest.

zame werk van Kwan

Uit dankbaarheid gaat de koning
naar de onsterfelijke die geen
handm en ogen meer heeft en
herkent deze als Kwan Yin die

wel heel andere manier dan we

als hvee druppels water op zijn

tijd en wijle taai leesvoer, vooral

dochter Miao Shan lukt. Uit
eerbied voor haar vader en verheugd als zU is knielt zU voor
hem neer. Zij spoort hem aan
zich aan het reli$euze leven te
wljden. Dat doet hlj en daarom

als hij zich

uit de lotus soetra gewend djn.
Blofelds boek getuigt van grote
kennis en belezenheid. Het is bij

wijdt aan de mystieke
en religieuze aspecten van zijn

onderwerp. Toch blUkt uit de
toonzettiflg van zijn boek dat het
meer is dan een studie over de

bodhisattva van mededogen.

kumen zij uiteindelijk sarnen ten

Het is vooral ook een eerbetoon.

hemel varen. In de hemel aange-

Kus Moehek

komen neemt zij deel aan de
vergadering van de Boeddha.
Vanaf dat moment schouwt de

Cebruikte bronnen:

Taliana & Mirabai Blau, Boeddfus-

bodhisattva de geluiden van de

tiscln Symfulen,

wereld in heden en verleden en

Hoevelaken.2000

overal onderzoekt zijn goed en

John Blofeld, Bodhjsattva ol Compa*

kwaad in de wereld van de men

sbn, Shambhala Dragon Editions,

sen.

Boston, 1988

Meestal gaat hetom mannen
De legende van Miao Shan en

geverij Elmar 8.V.. Rijswiik; 1999

Yn met

geverij Atlas, Amsterdam./Anfwer

Uitgeverij Verba b.v,

Henk Coelman, Zen v@r

de verhalen over Kwan

de mand vis zijn slechts twee

WL. Idema,
pen.2000

leken,

Plnses Miaoshan,

UitUit-

de

Lottsvijver

NDERVREUGDE
Hallo jongens en meisjes, we gaan

zijn? Is het een man, een

wouw

keling van beschaving en cul-

met open deuren smuten. Oom

een transsexueel; heeft ze twee

tuur zich nog op een

Horai gaat met j ullie holle fraz en

ogen, tweeduizend ogen, twee

vend laag peil. Ze hadden nog

doen. We gaan zomaar wat zeg

handen, tlveeduizend handen,

nooit van Jezus Christus ge-

twee borsten, tweeduizend bor-

hoord, het buskruit moest nog

gen.

Al spelend geven we

heL

hei

bedroe-

lige aan de honden (ML) te we-

sten, twee ballen, hveeduizend

worden uitgevonden en Amerika

ten, want luister ... Het gaat over

ballen? Kassa!

nog ontdekt. Er wasgeen elektri-

de bodhisatwa van de compassie-

Boeddhisten hebben haar de

citeit! En van de post-modeme

Avalokitesvara. Hoeveel jaar heb

meest bizarre vormen gegeven.

ontwikkeling zoals die zich in de

ik wel niet moeten zitten voordat

Waarom toch? Durfden ze niet

laatste

ik de naam moeiteloos in

66n

in de spiegel; te kijken? Waar-

Rorty, Ldvinas, Derrida, enzo-

Alsjullie

om projecteerden die goedgelo-

voorts was nog niet een graar-

dat kunnen, is verlichting in zicht.

vige volgers van de Weg hun

korrel aanwelg. Vandaar dat

Heill Ahavahalohokihitehesvaha-

bodhisattva buite n zichzelf

men alles buiren zichzelfplaats-

adem durfde uitspreken.

?

jaren onder invloed van

rara. In het Japans is het makke-

C,elul:ldg heeft het Boeddhisme

te. Heden ten dage is het anders:

lijker: Karzmn of Kannon (Knon!)

van nu gelijke tred kunnen hou-

De Chinezen maken het wel erg

den met de wetenschappelilke

wij weten (mede dankzij de Big
Mind trainingen van de leraar

bont door er een luxe Peking eend

ontwikkelingen (de quantum-

Genpo Roshi) dat wU het zijn,

van te maken: Kwan Yin. Deze

mechanica [alles verandert con-

helemaal en alles, altijd en over-

namen kunnen niet genoeg, tot

stantl en biologische evolutie-

al.

vervelens toe herhaald en her-

theorie; we zijn geen kinderen

dat nooit ten einde komt (ad vi-

kauwd worden. Nu mogen we

van God), opdat wU weten dat

allemaal even heel hard loeien.

wij zelf de bodhisauva zijn. In

tam, in perpetuum, in aeternum); wii zijn het.

BOE!

de dagen van de historische
boeddha verkeerde de ontwik-

En wie mag Kanzeon dan wel

Wlj zijn het onbegonnen werk

Zijn we trouwens nogjongens en
meisjes,

of zijn we inmiddels

volwassen geworden? Hebben
we gestudeerd enweten wij veel?

WIE IS AVALOKITESVARA?

Dus nu kunnen we de kemwaag

stellen: wie is Avalokitesvara
(vervolgens A. te noemen) dan

wel? Is het Harmeke Groente-

man? Is het Sonja Barend?
Warm, heter, heetst.

OF

Laten we ophouden met raden,
dat doen we al lang genoeg als
we op ons kussentje op zoek zijn

naar onze originele Boedhanatuur voordat onze vader en moe-

der
Hanneke Groenteman

Sonja Barend

de poepstok hanteerden.

Ik zal het verklappen, schaamteloos uit de doeken doen.

herfst

2OO

WIE HET ONDERSTAANDE GETAL UIT HET HOOFD IN EEN
ADEMBEWEGING KAN UITSPREKEN, HEEFT EEN PRIJS GEWONNEN.

(3 .728.611.428.20 1,5)
mijn tante La11i uit Bologna, die

we vrijdagmorgen in het karretje het

me geleerd heeft ook na het ontbijt

gesticht uit vluchten is jonge klare

A.

is

mijn eetkommetje tewassen.Ze is72

bestellen, en hij drinkt er binnen twee

jaar en komt om hetjaar twee weekies

uur vier 1eeg. Van zijn zakgeld (40 gttl-

naar mijn huisje in Hoorn om het

den per week) kan

Boeddhisme te bestuderen. Ze neemt

tifl$okefl bekostigen, dus hij moet

onmiddellijk het heft in handen en

bedelen om geld te verzamelen om

mij rest de opstelling van een gedweed

een litertje jenever te kunnen kopen.

zoon. A. dwingr je op de knie€n om
Zij laat

Hij heeft mot met zijn hele familie,
ligt voortdurend overhoop met de

zien waartoe bescheidenheid en ne-

verpleging maar zuipen kan hij, want

derigheid kan voeren: tot onderdanig-

hij heeft geen dorst voor twee, maa(

heid, tot slaafsheid en tiranniel

voor tweeduizend.

1

08 diepe buigingen te maken.

in

hij net zijlr ket-

het Zwarte Woud studeerde, werd ik

Mijn wiendin, natuurlijk. Da's heel
logisch. Als je vriendin geen bo-

verliefd op de kokkin van het kloos-

dhisattva A. is, wie dan wel?

ter: die dicke Bertha. Wat een nonl
En dat op een leeftijd waarop mijn

En als je geen wiendin hebt?
Nou, dan zoek je maar een wiend.

progesteron nog werkte. Seks, seks,

Mijn zoon, natuurlijk. Da's

seks! Ik heb wat levil karma' op haar

logisch. Als je zoon geen bodhisattva

afgevuurd. In het woord 'compassie'

A.

was ik indertijd vooral bezeten van

En als geen zoon hebt?

het woorddeel 'passie'
tehuis Lindendael. Hij is geboren met

Dan zijn er nog drie triljard, zevenhonderachtentwintig miljard,
zeshonderdelf miljoen, vierhon-

kinderverlamming, heeft een bril met

derdachtentwintigduizend, twee-

g)azet +20, heeft een zware hersen-

honderdanderhalve (3.728.611.428-

bloeding gehad, en is daarbij nog aI-

201,5) andere bodhisattva's.

Toen ik

1992

bij Willigis

Jager in

A. is mijn vriend in het verzorgings-

heel

is, wie dan wel?

coholist ook (hij staat zelfs onder
curatele). Het eerste wat hij doet als

f)irh Hotui Beerflstel

I

de

Lotuwljver

WAT lS BODHISATTVA?
Twee zenverhaal$es van Nico Tydeman,
opgeschreven door Dirk Horai Beemster

De brandweervogel
Er was eens een vogeltje, dat met een vrouwvogeltje en een
kindvogeltje kilometersdiep in een paradijselijk bos woonde. Altijd
en overal bloeiden de rood', oranje-, gee[, wit- en blauwkleurige
bloemen. Sappige vmchten en eiwitrijk zaad waren in overvloed
aanwezig in het fopische woud. Met zijn gezinnetje leefde het
vogeltje dan ook dagelijks in grote wede en een serene rust.
Tot op een dag vanwege achteloos gedrag van een wandelende
schoorsteen, brand uitbrak. Het voge$e dat juist terugkeerde van
zijn dagelijke rondvlucht boven de groene heerlijkheid, zag al van
verre de dreigende rookwolken. Boven het rampgebied aangekomen,
zag hU hertjes, addergebroed, gevogelte en vlinders in grote haast
voor de vlammen uit vluchten. Wat te doen?
Zonder zich om deze vraag te bekommeren (zonder na te denken)
spoedde het gevederde vriendje zich naar een beek die zo'n vijf

De klan k va n het I ijden
Holai is gestorven. Wel

erg

jong. Hij was pas vijfenvijftig. Verlost

van het pijnlijke lichaam vliegt zijn ziel omhoog naar de poort waar
Petnrs wacht (zie ook: 'Voor de wet', Franz KaJka, verzameld werk,
blz. 785).
'Zo Horai, ben je daar eindelijk', murmelt hij verstrooid, terwijl hij

het grote Karmaboek openslaat. 'Even zien. Zo, je hebt wel het
nodige uitgehaald in je leven. Aanstootgevende artikelen in de
Lotusvijver, anarchistisch gedrag ten aanzien van de leraren, vloeken
in de zendo, en metje principes over vegetarisch eten hebje het ook
niet al te nauw genomen. Aan de andere kant zie ik datje heel veel
sesshins hebt gedaan, je hebt een stuk geschreven waarin je pleit
voor een Kanzeon zenklooster in Nederland, je hebt belangrijke
boeddtristische teksten vertaald enje bent altijd aadig geweest voor
de wouwelijke medemens. Fantastisch', zegt Petrus en likt verlekkerd het praatspuug van zijn lippen. 'Horai, jij mag de hemel in,
temeer daarje leven op aarde al genoeg vagewur was. Je krijgt een
mooi plekje naast Yasutani Roshi en vlakbij God. Je taak hier is het
rondbrengen van de kerkboeken voordat de diensten beginnen. Het
zun er acht per dag.'
Horai kijkt verheugd op. Hij had niet verwacht dat hU ook hier in
de hemel zijn favoriete werk mu kunnen doen: dennan. Hij kan
zijn geluk niet op.
Als Petrus de sleutel in het slot van de dikke deur steekt, klinkt er
onverwachts een aanzwellend geluld vanaf de aarde. Het heeft een
diepe en dreigende klank. Het is de donder van de dharma. Het zijn
akoestische trillingen die Horai's ziel, een galmkelder nu, beroeren.
Het is het kreunen van lijden, een smartelUk zuchten vanaf alle
plekken op de aarde, uit de oceanen, zelfs uit Argentinie. Het is de
toon dieje het liefste zou willen vergeten.
De meeste mensen zouden in een dergelijke situatie kiezen voor de
hemel; ze zijn verkwijnd en reageren niet meer op dit sir stere
trompetgeschal, ze zijn liever belachelijk! Horai heeft zijn lesje echter
goed geleerd. Hij schudt Petrus de hand, bedankt hem voor het
verleldelijke aanbod en zegt: 'Ik ga terug omlaag; er is daar nog
veel te doen.'
Kanzeon
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water, vloog op en snelde als lichtllits naar de plek waar het vuur
zun verwoestende arbeid zonder mededogen had voortgezet. Hij
stortte het druppeltje water uit op de verzengende massa daar
beneden.

Terug naar de beek, terug naar de brand, heen en weer, en de brand
hij woedde voort. Het vogelqje echter kon niets anders doen dan
dat. Na tientallen malen op en neer te hebben gevlogen, was het
arme beest op. Terwijl hij het laatste druppeltje water liet vallen,
stortte de vogel mee, lager en lager, totdat hij tenslotte door het
wrede urur werd verteerd.
Kanzeon!
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ZENZONDERZEN
Literatuur en verder
Een zijtak van de liefde
Het leven is een zijtak van de liefde,
bevaarbaar en kort.
Er zljn kaarten voor en krankzinnige loodsen.
De levenden passeren de doden,
een voor een,
De liefde is groot en modderig en ondiep,
de liefde stroomt naar zee.
Toon Tellegen

Wordt in dit gedicht iets anders
bedoeld dan met de smartlapregel: 'Bloemen verwelken en
schepen vergaan, maar onze
liefde blijft eeuwig bestaan'? Ja
en nee. Voor mij bestreed dit gedicht aanvankelijk de wanhoop
over een onmogelijke liefde. 'We
kunnen elkaar niet langer zien.
Maar ik blijf van je houden, hoe
dan ook! Onze liefde is machtiger dan het leven!' Dat was heel
bewedigend. Een bekende dich-

ter begreep mij. Ik schreef het
over en stuurde het haar onder
het ongeschreven motto: 'Nou
hoor Je het ook eens van een
ander.' Het zou vast veel indmk
maken. En misschien ...
Maar het gedicht gaat over meer
dan over de modderige gevoelens van geraakte en gekraakte
ego's. Het gaat over liefde met
een grote L, de Liefde waarvan

in alle religies sprake is. Deze
liefde overstijgt het leven, en is
er tegelijk innig mee verbonden:

het is als met stromende rivieren.

Het leven is een zijtak van de
Itefde, de liefde is de hoofdstroom en stroomt dus ook door
de ziitak heen naar zee. Of de
zUtak mondt al eerder uit in de
Grote Rivier en z€ stromen samen naar zee, het maakt niet zoveel uit, Maar de zijtak ziet zich
niet als zijtak. HU leidt zijn eigen
leven.
Meestal zie ik mljn leven als een
kanaal met sluizen bij begin en
einde. Erg bevaarbaar, erg kort,
in kaart gebracht, met grote be-

hoefte aan loodsen, desnoods
krankzinnige, want hoe moet dat
na die laatste sluis? Hoe dichter

ders. het is zelfs mooi als het leven zo stroomt, want dan gaat
het vanzelf ook om Liefde.

Genpo Roshi zegt in zijn laatste
boek (24/7 Dharma) op de laatste bladzijde (mijn vertaling):
'Kanzeon Bodhisattva is ieder
van ons wanneer wij zelfloze
liefde en mededogen voor alle
wezens tonen en in praktijk brengen. We staan niet langer geliJk
aan kleingeestig egocentrisme
maar identiliceren ons met de
grenzeloze, eindeloze geest die
de gehele kosmos omvat. We
zijn niet langer op zoek naar een
veilige, afgeschermde poel dicht

in de buurt kom, hoe

bij de oever van de rivier. In

meer doden ik zie drijven. Steeds

plaats daarvan zijn wij 66n met

ik

daar

weer smartelijk verliefd worden
helpt niet. Wat te doen?

de onophoudelijk stromende,
rivier

steeds weer veranderende
des levens.'

Toon Tellegm zegt in feite: laat

je met die grote, modderige, ondiepe stroom meevoeren naar
zee. Wees niet zo gekanaliseerd,

De liefde stroomt naar zee.
Jelle Seidel

doe niet zo diep. Het is niet an-
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Eleeg
Een van de mooiste gaven van
de mensheid is taal. Taal maakt
hetmogeliik orde te scheppen in
de werkelijkheid, dingen te be
n@men en emoties uit te drukken. Maar het is meer dan een
hulpmiddel, meer dan een werktui8: taal voegt een dimensie toe
aan die werkel|kheid. Taal is
voor mensen als water voor een
vis.

Praten en schrijven over zen is
als wijzen yan een vinger naar
de maan. De vinger is de maan
niet. Moeten we dat praten en

voor. Noem het voor mUn part
'boeddha'.

je Dharma!
geen scheurkalender van maken. Zulke kalenders slijten niet
zelden hun trieste bestaan aan
een spijker op het toilet. Blijkbaar zljn de spreuken dan een
uitnodiging tot reflectie tijdens

deren te willen z{n. Leegje darmen, plas, trekje kleren aan, eet

het 'laten gaan'. Gek gesproken

als je honger hebt, slaap als

gooil het over een andere boeg.

zit daarjuist grote wijsheid in.

Hij zette

Waar l,ind je nog rust? Ondanks
het 'zitten' zijn zenners wel erg
cerebraal bezig, mea culpa: Er
is vast wel een sensei of roshi
geweest die zazen vergelijkt met
de toiletgang. Zonder tot een
bedenkeliJk niveau af te dalen is
dat een pakkende vergelijking.

bent, en wm elke situatie meester!,'
wordt toegedicht aan LinJi (John
Stevens, Drie zenmeesters Ikkyu
Hakuln Ryokan. Uitgeverij Kamak,
Amsterdam 1993, bladzijde 23)

In een poging om zen onder
woorden te brengen maken
schrijvers als Thomas Cleary en

Richard Mclean bundels met
zenwijsheden. Franz Metcalf
een aantal wagen op
een rij en laat de Boeddha er op
antwoorden en voorziet het geheel van een toelichting. 'Wat
zou de boeddha doen als hij bU
het lezen van een boek in slaap

schrijven dan maar staken? Als

valt?'. bljvoorbeeld. Zo op het
oog diepgravende en minder

zen alleen om persoonliike erva-

diepgravende teksten , om vluch-

'Boeddha is een poepstok,' zou

ring zou gaan, hoe is het dan

tig door te lezen of om op te

mogelijk dat het al zo lang be-

kauwen.

staat en blukbaar aanslaat? Er is

Er bestaan veel van dit soort

iets dat het puur persoonlljke
oYerstijgt en daar zijn woorden

boeken en goed beschouwd is er

zenmeester Ummon (862 - 949)
gezegd hebben. En zenrneester
Lin-chi @inzai, stierf in 867)
volgens Franz Metcalt 'Doe ge-

niks mis mee. Als 'ze' er maar

woon, zonder anders dan an-

en ga msten wanneer je moe
bent.' * Leegje dharma!

* 'Schijl enpis en wees mersellJk:
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Gravenhage 2000
Franz Metcalf, Wat nu de k)eddha
doere Uitgeverij Ankh-Hermes, De-

venter 2001
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ZEN TRAINING O.L.V

TENKEI COPPENS SENSEI
26 september Mini-workshop, 20:00-22:00 uur
Kanzeon Zen Centrum, Den Haaq.
3 oktober Zazenkai 10:O0-1 B:0d uur
Zen Centrum DUsseldorf, Duitsland.
20 - 21 oktober City Sesshin i O:00-1 B:00 uur
(onder voorbehoudJ Wonnebald, Den Haaq.
31 oktober Public Talk 19:30 uur
Zen Centrum Di.isseldorf, Duitsland.
'1 november Workshop
10:00-1 8:00 uur
TOnisvorst, Duitsland.
23- 27 november Sesshin Schlaqstein, Duitsland
30 november-7 december Sesshin Beelev, Peak
District, Derbyshire, Engeland.

B

-

13 februari 2002 Sesshin, Tiltenberg, Vogelenzang.

TRAINING O,L.V GENPO ROSHI

31 au1ust -9 september.Sesshin, Tiltenbera
o.l.v.6enpo Rosh| Tel. (023) 5427254
Tenkei Coppens zal Roshi assisteren.
12 / 13 september "The Development of Zen"
o.l.v. Genpo Roshi 20:00 - 22:00 uur

Deel 1: Kanzeon Zen Centrum, Den Haag
Deel 2: Zen River Doio, Zoetermeer. Deze workshop zal
worden vooraf gegaan door een Eye Opening Ceremony
o.l.v. Junpu Kuroda Roshi.

Stichting Zen River, Voorweg 18, 271 3 RX Zoetermeer
Tel. (079) 351 27 82 zenriver@hetnet.nl / vrnrvw.zenriver.nl
Postbank 4469989

eer

moe

Bibliografie:
Thomas Cleary, hn-6sentles: kennis
van wijheid, Servire Uitgevers bv,
Cothen 1992
Richard Mclean, hn-fabels voor *n
modane tij d, U itgev erij BZZTT dh.'s
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VERSLAG VAN EEN SESSHIN MET TENKEISENSEI IN EN GELAND
Op een niet al te warme middag met de keuken en de eetzaal on- vooral grappig te vinden: 'Ja, jij
in juni zitten we met z'n zessen
op elkaar gepakt in de auto. We

rijden door Liverpool, op weg
naar 'Tea 'n' Biscuits' bij een lid
van de Engelse sangha. Voor mlj

der 66n dak bevond. Het wissel-

bent wel een pervers mannetJe

vallige Engelse weer was dan
ook de hele week sterk aanwe-

absorbeerd door

...' Als ik niet volledig ben ge-

miln-primaire, Y{

zig. Als je door de regen en de
plassen naarweer een derde ge-

driften. dan word ili overmand
door slaap. s Avonds zingt te

gaat het allemaal een beetje snel.

bouwtje holde, bijvoorbeeld

jikido'...

Ik heb op het nippertje besloten
ses-

voor daisan. Of alsje's morgens
plotseling verrast werd door de

shin in Engeland en ben me pas
in het vliegtuig gaan afvragen
waar op dit eiland precies onze
bestemming ligt. Is dat bewus
van Groot Vertrouwen of ben ik
gewoon verschrikrkelijk sloom?
Na de thee gaan we met de trein
over Manchester naar Leeds.
Een prachtig heuvellandschap
trekt voorbij. Met behulp van
nog een trein en een ta-Yi - onderweg meer sanghaleden opgepikt

felle zon.
We waren met nog geen dertig
mensen: een hele intieme sesshin. Vanuit de eetzaal keek je
zo de open keuken in, met als
gevolg dat regelmatig mensen
spontaan een bijdrage leverden
aan het kook- en schoonmaakwerk en erwat dat betreft weinig
organisatie nodig was. Pretuger
dan in de Tiltenberg, waar het
werk toch meer achter de scher-

om mee te gaan naar deze

komen we in Haworth, de

men gebeurt?

? ':
I

liI{
f
De laatste avond staat qin beit
zoek aaneen Engelse pub op het J
do nor

sq

uander your

programma. ttfeLz'n

1ii$gel

E;

len. Een mooie
harde werken van de
week. Is dit uniek voor
gha? Alleen het

we morgen weer
kwart over vijf uit
stappen is na
minder
Tijdens de 'final

Een toespraak van Sensei die

plaats van bestemming.

mij erg aansprak, ging over
MKZen

Deze 'Wuthering Heights', begroeid met heide en bevolkr door

Rinzais 'true man (or woman)
of no rank.' Deze koan riep

gje een betere

thema de versc,bi[ende

ment te z!jn?

schapen en koeien (ondanks alle

MKZ-ellende die hier is begonnen), waren eens een bron van
inspiratie voor de beroemde
'zusjes' Brontd. Hier wil ik wel
een weekie bliiven.
De start van de sesshin vind ik,
zoals altijd, het moeilUkst. Dat

laatste
dels
ieders

be some-

er niet genoeg werk is voor
iedereen (of zie ik het gewoon
niet?) En dat het maar niet begin-

de

nen mag. Dat mijn medezifters
rwee tot drie keer zo oud zijn als

is dat

ik, alsof ik per ongeluk bij

iangha is. Db
een inza-

de

verkeerde club ben afgezet. Ik
weet inmlddels dat dit gevhel

.,I.rceft

voor het aanj,:
River
nodigen

Daarna stil naar de slaapzalen. '

Wisselvallig

We sliepen deze week 'dormi
tory-style'. De 'Westfield Lodge'

bestaat uit verschillende gebouwtjes en we moesten bui
tenom naar de zendo, die zich

kans om zo

zijn?

in dit

Mijn zitten

is een chaos: moord
en doodslag, seks, seks, seks...Is

dit Boeddha? Sensei lijkt het

wat is

de Lotusvljver

BOEDDA EN DE BIJBEL
Westerse contemplatie in de Lotusvijver
een acceptabele weg. Het biedt
een vorm die helpt om in de alledaagse praktijk te zoeken naar

antwoorden op vragen owr dit.
weerbarstige, mysterieuze be-

Herontdekking
Sinds de introductie in de jaren
zeventig groeit in het westen het

aantal leraren dan ook gestaag
en inmiddels zijn er al volledig

christelijk religieuze achtergrond, zljn monnik of priester,
maar kozen (ook) voor zen om-

worden geillustreerd in de eezplaagw van de Os en de weg die
Theresa van Avilla beschnijft in

dat het christendom hen niet kon
helpen dieper door te dringen in

Kastrel van de zlelbtijken hand in
hand te gaan. Nico vertelt dat hij

het bestaansmysterie. Ze gingen
in de teer blj Japanse of Ameri

via het zenpad de christelijke

aardig om te zien dat sommigen
na hun zentraining de betekenis
van hun eigen christelijke achter-

grond weer terugvinden, deze

t4

herontdekken en de christelijke
mystieke traditie in relatie met
zen proberen te praktiseren. Dat
is een uiterst boeiende ontwilke-

Ien en -concepten, ideeEn over

ling.

woninginrichting en persoonlijke levensstijl hebben in de

Overeenkomsten

Wat is de zin van m!1'n vuftig of tachtig
jaar durend leven op deze onbeduidende
zandkorrel in het universum?

cursus veel ruimte ingebouwd
voor tekten van westeNe m)rstici. De mystieke wegen zoals die

terxg naar Europa om hier de
zenleer over te dragen. Het is

gevonden. Zenboeddhisme is
een van de Adatische reli$euze
stromingen die in het westen
een voedingsbodem gevonden
heeft. Voor mensen die stukliepen in de complexe en overheersende christelijke kerk maar
ook voor niet-gelovigen met indringende levensvragen is zen

paste in een begeleidingstraject
dat voor zenstudenten is opgezet
en hen moet helpen in de zenbeoefening in het dagelijks leven.
Behalve zenteksten was er in de

geautoriseerde zenleraren. Sommigen van hen hebben een

kaanse zenmeesters en kwamen

afgelopen decenrria uit het verre
oosten hun weg naar het westen

Amsterdam, organiseerde in het
nqjaar van 2000 een cursus voor
shokenstudentenl onder de titel

'inleiding tot de mystiek'. Het

staan.

Allerlei vormen van boeddhisme, sporten, managementstij-

in een experimentele vorm.
Nico Tydeman, zenleraar in

traditie heeft herontdekt. Zenbeoefening behoort volgens hem
tot de familie van contemplatiwe praktijken, die ook in het
christendom - hoewel gemarginaliseerd - is terug te vinden.
'Het is niet zo gemakkelijk te vinden maar we hebben een hele riJke traditie daafomtrent.'

Volwaardige heilswegen
Voo{aar 2001 bracht ik een bezoek aan Willigis Jager, een
Duitse Dominikaner monnik en

Het betekent dat we dezelfde
waarden die we zen toedichten
ook kunnen vinden in onze eigen
westerse traditie, die ons hoe dan
ook wat nader slaat dan de weemde Japanse cultuur. Het betekent

ook dat we op onze weg de
soetm's uit het Mahayanaboeddhisme samen met de teksten
van de bijbel en westerse m)rstici

kunnen gebruiken en ze leren
verstaan. Dharmatalks of tei
sho's kunnen in dat geval doorspekt zun met citaten uit de bijbel

of ervaringen van

westerse

mystici. Sommige zenleraren
zijn daar al mee bezig. Al of niet

zenmeester in de traditie van Yamada Roshi van de Sanbo-Kyo-

dan school. Willigis Jiiger resi
deert in het Dominikanerklooster in W0rzburg en op een locatie in het Schwarzwald. Witligs
Jeger spreekt in zijn teisho's even
gema.kkelijk over Jezus als over
de zenmeesters. Eindjaren tachtig kocht ik een boek van hem
'de mlatieke weg: taditie en er-

varing' waarin hij langs de litera-

tuur van Meister Eckhart en
Anonymus - De wolk van niet
wefen (ook opgenomen in de
cursus van Nico Tydeman) de
mystieke weg beschrijft en becommentarieert. Deze bemin-
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nelijke Duitse zenleraar zei m{
dat hij, als hij er ooit de tijd voor
vindt, een boek wil schrijven
waarin hij zentekten naast ctllistelijke mystieke tekten wil leg'
gen. 'Er zijn zoveel overeenkomsten, het is de moeite waard die
combinatie in boekvorm te ma-

ken. Sinds mijn jeugd zoek ik
antrvoorden op vragen als waar-

om leef ik? Wat is de zin van
mijn vijfug of tachtig jaar durend leven op deze onbeduidende zandkorrel in het universum?

Ik meen in de mystiek van het
oosten en het westen de wer
kelijke antlvoorden op mijn zin
gevingsvragen gevonden te hebben. In de oosterse spirituele we-

gen vond ik de diepte van een
spiritualiteit die de christelijke
mystiek absoluut gelij kwaardig
is.'

Zazen is bidden
In het katholieke CisterciBnzerklooster Maria Toevlucht in het
Brabantse Zundert (traditie van
St. Benedictus) hebben abt Jeroen Witkam en broeder Jef
Broeckmans het zenboeddhisme
geintroduceerd. Wie daar meditatiedagen doorbrengt kan zaz en

combineren met de kerkelijke
diensten in de kapel (metten,

stille tijd, lauden). Voor

mU

vormden ze het begin van mijn
zenpraktijk. Witkam en Boeckmans willen nadrukkelijk niet
spreken van een 'christelijke
zen'. Die bestaat niet. 'Zen is zen
en christendom is christendom',
zeggen ze.'Het zun twee volwaardige heilswegen.'

Zen kan volgens hen gebruikt
worden als voorbereiding voor
het gebed of de liturgie. Christeliike begrippen als het Koninkrijk Gods en de Heilige Geest
van het Woord kijgen voor Jef
Broeckmans een diepere betekenis door wat hij noemt 'de onein
dige stilte van zen in te gaan, niet

door te studeren, al blijft ook
studeren noodzakelijk.'

Voorbeelden:
A. In een koan luidt

de vraag:

je

bent opgesloten in een grafzerk,
ligt enkele meters onder de
grond, hoe kom je daar uit? Dat
is mooie noot om te kraken. In
de bijbel kennen we het verhaal
over het graf van Jezus dat na
enkele dagen leeg wordt teruggevonden. Het verhaal van La-

zarus die opstaat uit de dood.
Hoe komen we uit ons graf, dat
synoniem is voor het dode persoonlijke leven, de dood van het
steriele liefdeloze leven, de dood
van de beklemmende levenloze
religie. Een leven waarin we ons
zelf kwijt zijn is dood, dat is het

graf. Hoe komen we daaruit?
Door - in navolging van Jezts

en Boeddha - te sterven, doorje
ego aan de kant te schuiven, de

duistemis en angst te overwin
nen en de geest van oorsprong
in ons te realiseren. Koan en
Bijbeltekst zijn daar 6dn in.

uittocht uit Erypte van Gods volk
B. De Bijbelpassage over de

Beide voorbeelden (en eigenlijk
geldt dat voor alle koans en talloze bijbelpassages) verwoorden
in een eigen stijl dat waar we
staan en gaan, de heilige grond,

onze oorspronkelijke bestemming is. Daar staan wij naakt,
zoals Mozes zonder sandalen,
en ervaren dat ook al voelen we
om zo waardeloos als een doomstruik, we het luur van Boed-

Secretariaat:

dha's of Gods geest kunnen
dragen. De uittocht uit Erypte

Krayenhoffstaat 1 51,

onderdrukking, het dodelijke
graf) is onze eigen individuele
uittocht, tegelUk met alle andere
mensen, het volk Gods. We ne-

1018 RG Amsterdam

(de

men onze takkenbos op en gaan
op weg naar het beloofde land,
waarvan we nooit zullen kunnen
zeggen dat we het bereikt hebben.
Ben Claaserc
Ps. Recent verscheen bij Servire het

onder leiding van Mozes is in-

boek Zmmester Jawvan de Limburger Jos Stollman.

drukwekkend. Mozes ervaart
God voor het eerst in de woestijn, terwijl hij een kudde hoedt.

zi|n van

Uit een doomstruik vlamt ineens
een vuur op maar de struik ver-

Kanzeon
Sanoha
Neder"l and

1

Zenstudenten die formeel leerling
een

zenleraar

02G6276493

Wekelijkse zazen
bijeenkomsten
Amsterdam Nico Tvdeman O2O-

6493/685 1 983 ma. UmYr.
8.O0 .9.00, di. 20,00 .22.00 do.
627

20.oo.22.00
Apeldoorn Christiaan Kruijff
o55-5417251 ; di. 20.3O - 22.OO

Den Bosch Stefan CooDens
07 3

-

642 7

Ng

di. 20.OO

-

22.OO

Den Heao Kees van de Bunt

brandt niet. Vanuit de struik

070-3504601; ma. 21.00

kllnkt dan de stem Gods die

22.45, wo.7.0o - 8.o0, 9.30 11.15, 19.00 -20.45,21.OO -

zegt: 'Kom niet dichterbij en doe
uw sandalen uit, want de plaats
waar gU staat is heilige grond.'

Daarop krijgt Mozes de opdracht Gods volk uit de macht
van Egypte weg te leiden naar
een land dat 'goed en ruim' is.
Een koan verhaalt van een oude
monnik die het klooster verlaat
met het doel in de bergen de

verlichtlng te vinden. Hlj ont

-

22.45, vI.9.30 - 11.15

Den Haao Helen Pelder
3 6 04 3 0 5

wo.zo.Oo

O7O-

- 22.Oo

Enschede Toon Fuoers

O74-

2434551, ma. 20.00. 22.30
Hoorn Dirk Beemster 02292 1 7 I 5 r, mla. V

mvr, 6.30 - 8.O0,

moet een oude man met een takkenbos op zijn schouder en iets

ma. 20.00 . 22.00, di. 2O.O0 -

in die oude man verleidt hem

22.OO, do. 19.1 5 - 21.1 5,

ertoe te wagen of die hem iets
over verlichting kan vertellen.
De oude man werpt prompt de
takkenbos op de grond waarop
bij de monnik de ogen open
gaan. Verbouwereerd waagt hij

Niimegen Margreet Centen O2437 87

345 1 Jan Steehouder O24

6844225i do. 19.30 . 21.30
Rotterdam

Be

verwUs 078-

nog: 'En wat nu'. Waarop de

ffi176Aq, ma. 18.15 . 20.OO

oude man de taklenbos oppakt
en verder gaat.

20.15 -22.OO

15

de Lotusvuver

tt'

l* I
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