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Boete voor Boeddha-imitator
In de vorige Lotusvijver schrel,en we over de Ttaise waarschuwing tegen nepmonniken. Nu kunnea we
melden dat er een man in Thaitand is veroordeeld voor het nabootsen van Boeddha. De man keeg acht
maanden, maar de straf werd omgezet in een voorwaardelljke omdat hij schuld bekende.

Hindoes bekeren zich tot boeddhisme
Duizenden Hindoes van een lagere kaste hebben zich onlangs ia een masale ceremonie in de Indiase
hoofdstad Delhi tot het boeddhisme bekeerd in een poging om aan het sociale stigma lafl het kastensysteem

te oltkomen.

Boeddha's van Banyam
reihcarneren
Op basis ran gedetailleerde

foto's zullen de door de Taliban
vernietigde boeddhabeelden aan
een nieuw levefl begifiren.
Allereent worden de beelden
met behulp Yan computer-
modellen weer tot leven gebracht

op internet, vewolgens wordt
een 1:10 model gemaak (nog
altijd vijfeneenhahc meter hoog)
en het plan is om, zodra de
oorlog in Afghanistan voorbij is,

het vierenvijftig meter hoge
monument volledig te
herbouwen. Meer informatie op
www.newTwonders.org.

Mediteren helpt tegen slress
Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig mediteren, yoga of ademhalingsoefeningen doen, hun
stressbeleving met meer dan de helft verminderen. [n een speciaal programma van acht weken kegen
tweegnzestig stressge\oelige deelnemers twintig uur meditatie en €€n keer acht uur retraite. Niet alleefl bleek
na die periode de stress minder, ook het aantal fysieke klachten nam met biina vijftig procent af. Een
controlegroep, die met educatief materiaal de shess te lijf moest, bleek geen progressie te hebben gemaald.

(brofl: ANP)

Boeddha-bar
In Den Haag is kort geleden een fiendy cafe met die naam geop€nd. Mag dat zomaar, een religieuze naam
gebruiken? Een Hindoestaanse werkgroep ageert tegen h€t lichEinnige bedrijf Shiva Entertainrnent CV. Volgens

de minister van Economische Zaken is eI niets legen to doen. In een briefaan de Tweede Kamer schrijft ze over
dergetijke gevallen. "Hoewel ik mij goed kan voorstellen dat werkgroep Agni verontwaardigd is over het misbruik
van religieuze symbolen en namen en dit ook als kwetsend ervaart, zijn er geen mogelijkheden binnen de wet die

een opheden van de overheid kumen rechtyaardigen. In de Nederlandse samenleving heeft een commercieel
gebmik van religieuze - waaronder zowel Katholieke/Christetijke, Islamitische, Bo€ddhistische als ook
Hindoestaanse - s).rnbolen en namen een hoge vlucht genomen, zonder dat gesproken kan worden van stafba.re

feiten."
(Bron: Brief EZ 561 van 24 oktober 2001 aan de vaste kamercommissie voor Economische Zaken)

Who Cares
In juli 2002 orgaaiseert Kanzeon Hoorn een S-daagse zentraining waarbij overdag ongeveer 5 uur
vrijwilligerswerk in een verpleegtehuis wordt vefficht. De deelnemers worden gconftonteerd met kwesties

van leven en dood en mededogen in de praktijk. Info: 0229-217855



Als je doodgaat voordat je doodgaat, ga je niet dood als je doodgaat
Hui-neng
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Sterven als een wolk
Volgens de boeddhistische traditie Verhevene sloeg hen gade als

is sterven niet h€t omzetten van een iemand die op het onschuldige spel

knopje, waama het lampje van de van kinderen toeziet."

geest definitiefdooft, ofvoor eeu- "Gadeslaan" van je eigen leven

wig voortgloeit in een poel van getuigt al van koelbloedigheid en

jolijt ofvan ellende. Als leven een vooral vertrouwen' maar je eigen

lmnst is, dan is sterven dat des te sterven 'gadeslaan' getuigt daar

meer, zoals Roshi Philip Kapleau misschien wel meer van' Dit 'gade-

in zijn boek over zen, leven en slaan' is kenmerkend voor de boed-

sterven schrijft. Immers, ook door dhistische houding ten opzichte van

onze manier van sterven kunnen leven 6n dood. Dood en leven zrjn

we verlicht raken: ver voorbij le- in elk moment aanwezig en de twee

ven, dood, hel en hemel. Mocht kanten van de medaille van ons

verlichting er onverhoopt niet in- bestaan.

zitten, dan is sterven mogelijk een

opstap naar wedergeboorte in men- Deze wereld

senvorn. Een niet te versmaden is slechts

herkansing! Coed sterven is be- een vluchtige droom,

langrijk. Wat zegt de overlevering? waarom schrik je dan zo

Dit artikel wil een bescheiden op- van zijn vergankelijkheid?

maat zijn voor deze Lotusvijver lkkyu
over sterven.
IndenachtdatdeBoeddhaverlich- lVaaf iS de plekVOOfbii CebOOfte en
iT,?H*',i;iiftYff..1":,f dood? De meester antwoordde: Te

[]ftffi:xiLT;il,"-;'";1-J::; midden yan geboorte en dood
de Boeddhq die inzag dat het angst

en verlangen zijn die ervoor zorgen

dat mcnsen de dood mijden bij
voorspoed en geluk 6f bij ziekte en

ouderdom juist oPzoeken. De
BoeddhaJegende zegu'Mara.. .de

heer van de vijf begeerten, de

brenger van de dood en de vijand
van de waarheid, was verstoord en

verheugde zich niet. Met zijn drie

dochters, de verleidsters, en met

zijn gevolg van boze geesten, ging

hij naar de plek waar de grote

sramaan 1d.w.z. Shakyamoeni) zat.

Maar Shakyamoeni duchtte hem

niet. De drie dochters van Mara
probeerden al hun verleidelijke
k-unsten op hem los te laten, maar

hij lette niet op hen, en toen Mara
zag, dat hij geen verlangens in het

hart van de overwinnende sramaan

kon ontsteken, beval hii alle boze
geesten onder zijn bevel, de grote

zwijgende wijze aan te vallen en

te overweldigen. Maar de

Thich Nhat Hanh haalt de volgende

anekdote aan: "ln de elfde eeuw

woeg een Metnamese mormik zijn

meditatiemeester: 'Waar is de Plek
voorbij geboorte en dood?' De

meester antwoordde: 'Te midden

van geboorte en dood'' Als je
geboorte en dood laat varen om nir-

vana te vinden, zul je nirvana niet

vinden. Nirvana is in geboorte en

dood aanwezig. Ninena ls geboor-

te en dood. Het hangt er maarvanaf
hoe je ernaar kijkt. Vanuit het ene

gezichtspunt is het geboorte en

dood. Vanuit een ander is het nir-

vana." Waar het om gaat is dit in te

zien en daardoor kan het lijden dat

de dood veroorzaakt oPgeheven

worden. "Wij ijden (dan, red:) oP

de golf van geboorte en dood",
schrijft Thich Nhat Hanh elders.

Een bewijdend inzicht maar wat

hebben we eraan als het uur u daar

is?

De veertiende-eeuwse zonmeester

Bassui daarentegen geeft eer sler-

vende man een Praktische aanwij-

zing: 'Te geest-essentie is niet af-

hankelijk van geboorte of dood.

Het is noch een zijn, noch een niet-

zijn, noch leegte noch volrn en

kleut Evenmin is is het iets, dat

pijn of vreugde voelt. Hoe je ook
probeert tE weten (met je mtionele

verstand) wat ziek is, je kunt het

niet. Toch, als je over niet-zijn
denkt, niets verlangt, niets wilt
begrijpen, je aan niets vastklampt

en jezelf afumagt: 'Wat is de ware

werkeldk'heid van de geest van

hem, die nu lijdt?', je dagen be-

eindigt als wolken die oPlossen in

de lucht, zul je bevrijd worden van
je smartelijke hechting aan einde-

loze verandering. " Sterven is blijk-
baarnet als leven een uitdaging om

de cirkelgang van wedergeboorten
te beEindigen! Een gmte opgave,

maarhet is een troostrijke gedachte

te w€ten dat vele boeddha's ons

voorgingen en dat bodhisattva's
ons terzijde staan.

Bardo's
Het Mahayana-boeddhisme bestaat

uit twee grote tradities, te weten:

zen en het Tibetaans boeddhisme.

Tussen beide bestaan naast over-

eenkomsten grote verschillen. Zo
hebben Tibetaanse boeddhisten een

bijzondere opvatting over sterven

en karma. Heel belangrijk is het

Tibetaanse Dodenboek. Dit doden-

boek gaat niet ovgr leven na de

doo4 maar beschrijft het stervens-

proces en geeft aanwijzingen over

de manier vaarop men zelfde dood

kan gebruiken om bevrijding te be-

reiken. Dankzij dit boek kan de

stervende herkennen wat gebeurt

en komen gaal Dat is belangrijk'
want in deze fase van het bestaan
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maald de geest grote veranderingen
door en is er vaak sprak€ van grote
verwarring. Ook bevat het boek ad-
viezen om stervenden en gestor-
venen op hun weg bij te staan. Hst
.boeddhisme gaat uit van een niet-
materialistisch wereldbeeld. Het is
niet zo dat de materie maar een
itlusie is en dat daarachter een
geesrelijke, 6chte realiteit bestaat.
Ceest 6n materie komen voort uit
leegte (ruimte). Het blijft de vor-
men die eruit ontstonden door-
dringen. Uit die leegte ontstaat een
persoonlijke identiteit en leven en
dood. Aan de dood kunnen mensen
niet ontkomen, maar de dood hoeft
niet angstwekkend tc zijn. Het is
'luist een indringende gelegenheid
tot het herkennen van de naakte
werkelijkheid," aldus Fenja Heu-
pem in het hoofdstuk over het Tibe-
taans Dodenbo€k in 'Over leven en
dood'. In het Tibetaans boeddhis-
me spreekt men over bardo (een
tussenstaat, een ruimte tussen twee
situaties). Er bestaan vier tot zes
bardo's. De tussenstaat van het
leven is daar een van, het is de
situatie hlssen geboorte en dood.
Sterven is ook een hlssenstaal TU-
dens het sterven begeeft de geest
zich van het "bardo van de dingen
zoals ze zijrt", naar het "bardo van
wording". Die laatste is de over-
gangssituatie naar een nieuwe ge-
boorte. Het is karma dat de geest
naar een volgende leven shrwt, of
niet.
In het boeddhisme is wederge-
boorte overigens niet hetzelftle als
reihcamatie. Re'ihcamatie betekent
irnmers dat egn onveranderlijke ziel
een nieuw lichaam krijgt. Voor
boeddhisten bestaat er niet zoiets
afs een ziel. 'Het (wedergeboorte,
red. ) is meer een sin:atie waarbij
bepaalde gewoonten zo hardnekkig
zijn dat ze, ondanks een breuk toch
weer optreden.'

Open de uitgestrektheid van onbe-
lemmerde kalmte,
koester je in de sralen van vol-
maakte wijsheid.

Op dit moment, wat zouden we schrijft Roshi philip Kapleau in De
moeten zoeken? Zen van Leven en Sterven.
Nirvana is vlak voor onze ogen.
Deze plek is het loh:sland,
Dit lichaam is het lichaam van de
Boeddha.
Hakuin

Het is ons karmq goed ofslechq
dat we bijeensprokkelen en dat het
wiel van wedeqgeboorten draaiende
houdt. Niet het noodlot, wraak-
zuchtige goden of duivels. ' Alle
schepselen zijn aan het v/iel gebon-
den..., volgens de wet van de cau-
saliteit, die zegt dat het bestaan
bepaald wordt door voorafgaande
handelingen. Dit wiel wordt in be-
weging gezet door handelingen die
voortkomen uit onze onwetendheid
over de ware aard van het bestaan
en door karmische neigingen uit
een ver verleden. Het wiel wordt

in beweging gehouden door ons
veflangen naar en vastklampen aan
de zintr.riglijke geneugten. ..Wat in
een cyclus niet is afgewerk! gaat
door tot de volgende cyclus-. .!ot
wij de bewijding van dit eindeloze
ronddraaien hebben bereikt,"

Dit recent verschenen boek is een
'lractische en spirituele gids" met
als hoofddoel "de lezer te helpen
leven met het leven van elk moment
en in rust te stervgn." Het boek
bevat meditatieoefeningan om de
angst van het sterven beter aan te
kunnen en adviezen hoe rouwen-
den het best getroost kunnen wor-
den, om twee voorbeelden te noe-
men. Wat dat spirituele aangaat put
Kapleau uit diverse tradities, niet
alleen die van zen en hetTibetaans
boeddhisme. Het is een zinvol
boek, want we hebben de omgang
met de dood en de kunst van het
stervcn verleerd en bovendien is
sterven een belangrijke fase in ons
bestaan.
Bezien in het licht van het bereiken
van verlichting zijn dood en leven
illusies. Een wel heel pijnlijke
illusie, vooral als het om jezelf of
een geliefde gaat. Het nirvana is
ons thuis en onder handbereik, ook
in dit leven. Wedergeboorte als
mens is wel degelijk een hoosprijs
en geen strat, want de menselijke
vorm is ideaal om danlzij het in
praktij k brengar van de Dharma tot
be\rxstwording t€ komen. Daarmee
kan het wiel van wedergeboorten
stopgezet worden, zelfs op het
doodsbed. "Wat is de wate werke-
llkheid van de geest van hem, die
nu lijdt?" Met spitsvondigheden,
belezenheid en vrome woorden,
komje ernietals Mara aan de deur
klopt en je deze koan voorlegt!
Wees als deBoeddha, zit, sla gade,
ontwaak en glimlach.

Kees Moerbeek

Cebruikte bronnen:

Fons Elders (red), Ove r leven en dood,
VUBPRESS, Brussel, 1994

Pl:nltp Kapleau, De Zen van Leven en

.S/eryerr, East-West Publications, Den
Haag,200l
Thich Nhat Hanh, Het hsrt van
Boeddhab /eer, Becht-Haadem, 1999
John Stevens, Drie Zenmeesters,
Kamak, Amstedam, 1993
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LEVEN EN DOOD
Dat is het thema van dit winternummer. wij zonden de Nederlandse voorgangers van Kanzeon,

Zen River en Dana de volgende brief.

De Evening Gatha ze6:
"Let me respectfully remind You'
Life and death

aft of frtlerne irfipoftlnce.
Time swiJtly passes by

and. oryoltunity is lost.

Let us awaken,

Awakn!
Take heed:

Do not squander Your life."

Zoals jullie - meesteas, lefaren, zendodrijvers en monnikel - weten, probeert de Lotusvijver aan te

sluiten bij praktische wagen die onder zenbeoefenaars leven. wat ons bij dit thema met name

interesseert, is de waag
WAT ZEN BEOEFENEN FEITELIJK VOOR ONS BETEKENT, GEGEVEN ONZE

KOMENDEDOOD.
Ga je sinds je zazen doet atrders om met leven en dood?

Waartoe leidt al dit oefenen ia loslaten bij jou?

Gaje al dood op je kussen?

Zoutlen jutlie een poging willen wagen om deze misschien we1 erg pemoonlijke wagen te - .

beantwo-orden? Hit mag tort of tarig zijn, gericht op het lwen of op de dood, serieus of luchtig, zre

maar Namens de redactie hartelijk bedankt voor jullie inspanningen '

Hier volgen de binnengekomen reacties.
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Ik heb mijn angst voor de dood volledig overwonnen.
Voor ik met mijn zentraining begon was ik bang voor
het onbekende dat zich daarachter uitstrekt. DJwees
bleek ongegrond. AIs ik de dood nu beschouw, er diep
op contempleer, zie ik de leegte ervan, het ongevaar. In
een samadhi (inmiddels is elk moment van mijn teven
samadhi) word ik de eindeloze stroom van verandering
gewaar, het onophoudelljke komen en gaan van de vei
schijnselen. Elk moment is een moment van sterven en
geboren worden.
Dankzij intensief zitten heb ik de kwestie van leven en
dood opgelost. En met name de leerstellingen ran het
Boeddhisme zijn me daartij een onvoo.waar&qlke steun
gebleken. Ik heb begrepen dat de verhalen ovei reincar-
natie niets anders ziin dan teksten om ons er van door-
drongen te laten zijn dat de kwestie van het leven en de
dood van elementair belang zijn. Dat het leven slechts
compleet kan worden geleefd als de angst voor de dood
is opgeheven. Door zazen heb ik geleerd in kalmte en
vrede met het onbekende, het mysterie te lelen.
Ik ga dood. Soms ontdekte ik iot mijn ontzetting het
verlangen naal de rust van de dood. In die tijd zong ik
een liedje van mijn dichtenvriend:

Ik wil maar iin ding: ik wil alles
Ik wil mijn hele leven aan de ml
Alsof het elke avond carnayal is
En ieder glaasje tot de rand toe pol
En elke nacht weerfeest is voor mijnfallus
En alle wouwen kanjer zijn of snol
Ik weet ,naar iefi diflg; dat is alles
Ik speel mijn hele leym al een rol
W'ant elke morgen wacht mij aeer de dalles
Mijn hart k eenzaam en tniin huis k hol
Omdat dit ondermaanse tmnmdal is
Valt alles mij wat tegm afier all
Ik wil maar iin ding: af van alles.l

En eigenlijk is dat zo gek nog niet. AJs we gaan zinen
met in ons achterhoofd de wens tot ontstressing, is de
uiteindelijke ven'ulling van die wens ..stervenl,: Dank
zij de hulp van mijn leraren heb ik die doodswens echter
snel opzrj gezet. Ik behoor het leven te leven, hoe cha-
otisch en verv/afiend dat ook moge zijn. Ik behoef het
nirvana niet zo nodig binnen te gaan. jdte kennen dat
wel: de wereld staat in brand, en als je vlak voor de
hemelpoort staat en Petrus wil je net binnen laten, hoor
je de oorverdovende klank van lijden van de levende
wezens op aarde. Het zenboeddhisme heeft ons tot bo-
dhisattva's gehersenspoeld, en .waarom ook niet?
Een goede \raag varr de redactie. En vraag die alle
zenstudenten zich niet genoegkunnen stellen. Uiteinde-
lijk zal iedereen, ook al is het op het laatste moment
zelf, een anrwoord moeten geven op deze koan. Wat is
louw ant-woord? Vlug, zeg het nul

1) tekst Rien Bontq van de cd B & B ran ,!:::{"{;:::-*

Ik ben bang voor de dood. Gedwende mijn zentraining heb ik perioden gekend
waarin ik dacht de wees voor de dood te hebben overworiren. Het breek een'ilusie.
Als ik mezelf dan weer eens eerliikonderwaag, de ianerrijke meester daarbii te h,rp
roep, moet ik bekennen nog steeds de angst te herkennen en onmiddellijk te oiennen,
omdat alles rirat zich openbaart om.aanvaarding waagt; vluchten ervbor heeft geen
zin, omdat de 'vijand' overal schuilhoudt en elk mdment op elke plaats (zelis in
Ispahaan' kan toeslaan.
Maar waarom die angst voor de dood, voor dat onbekende waarvan we niets v/eten?
De rnooie. verhaaltjes van de religies (iuctusief het boeddhisme) wiflen er bij mij
maar niet in. Als ik in 'Een Kwestie van Vertrouwen, van yasutani Roshi lees, als ik
'Het Boek lan Leved en Dood' van Sogyal Rinpoche lees, word ik voortdurend
door de waag hoe weten ze dat allemaal zo goed?' belaagd. Vanuit mijn beperkte
zienswijze denk ik dan 'waarom zittet ze de 6oel te belaziren?', want ik nrcit niet
wat er gebeurt nadat je bent gestorven. Ik weet het niet. Ik zie wel.
Je ziet ze om je heen_met bosjes gaan. De tijd die test tot dat specifieke moment,
jouw stervensogenblik wordt steeds kleiner en daarmee kostbaarder. En daarom
doe ik zoveel mogelijk om te kunnen geaieten van die steeds schaarser wordef,de
seconden.
En hoe leefje dit [even zo weugdevol mogeliik? Als rechtgeaard zenstudent weet ik
dat natuurlijk heel.goed: door het lijden te accepteren, door het te liiden, door te
zien dat er voor mij nooit iets anders is geweest en oooit iets anden zal komen; door
je niet te hechten aan deze opvatting omdat verleden en toekomst van secundair
belang zijn met betrekking tot dit sublieme momeo.t, deze prachtplek achter de
typemachine.
Het waait en de regen striemt tegen het bewasemde keukenraam. Ik denk aan een
liedje lan een wiend.
Wie weet

l ie weet is het wel op n'n middag ab deze
Als regm de mensex vafi stradt heefr gelraagd
Waar mkel wat wat trl vetweesd ligen wezen
En plu's die de wind tot karkas heef geknaagd

En waar de iolen wrolgelijkt gromtnm
En waar het gebladerte op het trofloil
In duizzndwud samen zal drommen
l4tie weet, zal ik eens, wor em ogenblik maar

Beseffen dat ik van ontelbare tallen
Een deel ben; er zal op dat barre beton
Geen druppeltje minda om komen te uallen;
In alleuaal, allemaalfonkelt de zon.,

Dlar derk ik aan, en achter de piano gezeten zing ik het liedje, etr het troost me Dat
is het, ik wil gewoon een beeqie getroost worden. Het is allemaal zo verschrikkelijk.
Straks.ben ik dood en op dit ogenblik sterven honderden anderen ooophou&liji.
Boeddha, laat het doek toch vallen, het wordt te dramatisch, dezi tragedie is
afgelopen, maak me wakker uit deze nachtmerrie.
Het is kortom een heel vervelende waag geweest van de redactiq de waag om ovet
Ieven en dood te willen schrijven. Ik heb het al moeilijk genoeg in de her6t, als alle
blaadjes vallen en de ooievaars naar het warme Eg1ryte 4in ue.iot*en. Het is echter
een vr.aag waarje niet omheen kunt, ook al is het antwoord het vergeten van de
vraag.3 Daarom ga ik nu maar even afwassen.

r) ,Jit: De tuinrun e, de dood, p.N. van Eyk, gedicht 
Ditk Hotai Beenster

2) tekst Rien Bontq \4n de cd B&B yar. Bertoni en Bros
3) !it: De Innerlijhe Emaiflg, George Bataille
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WAT IS DIT LEVEN?
Eigentijk speelt de dood a1 een

leven lang een rol in mijn leven.
Ik herinner mij heel goed dat ik
als jong kind tot God bad met de
vraag: "Laat mij eerder dood
gaan dan mrjn ouders." Dit om-
dat ik de pijn van het alleen ach-

terblijven en het verlies niet zou
kunnen verdragen.
De reden dat ik in 1988 met zen'
meditatie begon had direct te ma-
ken met de dood. Mijn gote
waag werd op een gegeven mo-
ment in mijn leven: "Wat heeft dit
leven voor zin als geliefde mensen

mii door de dood onwallen en ik
zeif uiteindelijk ook dood ga?" Ik
was overigens niet wanhopig
onder deze waag gelukkig is mij
dat bespaard gebleven' We[ voel-

de ik iedere keer een diePe Pijn
bij de gedachte aan het mogelijke
plotselinge overlijden va.n mun
ouders, Ook iedere keer als ik aan

begraafu laatsen voorbij kwam,
werd deze gedachtecirkel in be-

weging gezet. Verder was ik voor-
al rationeel met d eze waagbeAg.
Ik werd er erg moe van'
Deze levensvraag werd mede
aangewakkerd door mijn erva'
ringen tijdens een werel&eis door
India, Nepal, Birma en Thailand
in 1985. Ik heb daar nogal wat
ellende gezien. Ik had altijd de

illusie dat je via politiek de wereld
zou kunnen verbeteren, maar
door die reis zag il hoe oneindig
groot deze Planeet is en hoeveel

mensen er met hun vetlangens en
woede op rondloPen. Daarmee
werd mij het laatste stukje hou-
vast en hoop uit handen geslagen.

De vraag werd: "Wat is dit le-
wn?"

shift
Het proces dat door zenmeditade
bij mij op gang is gekomen, heeft

miin naieve kijk oP de wereld
totaal veranderd. AchteraI gezien

wilde ik verlichting bereiken om
op die manier te ontkomen aan

mijn eigen pijn en de wanhooP
dat ik zo weinig kan doen om
deze wereld te verbeteren. Door
het vele zazen en de vele dharma'
lessen van diverse mensen, \{aar
lk ze zeer dankbaar voor ben, is

er een totale "shift" (zoals Roshi
dat noemt) ontstaan. Het denken,
de mentale bezigheden, de ge-

dachten verliezen langzaamaatr
hun macht. Prjn, angst en verdriet
mogen er af en toe zijn. Een eYe-

opener was het inzicht dat een

geluksgevoel of blijdschaP zeer

welkom is; waarom dan niet een
angstgevoel of verdriet.
Groot inzicht geeft nog steeds de

eerste Edele Waarheid: 'Alle
leven is lijden". Neem dit niet als

een geloof aan, maar zie dat het
echt zo is. De pijn bij verlies van
geliefden is onontkoombaar' Dit
leven van mij kan elk moment
voorbij zijn. Leven is een gevaar-

lijke ondememing en dit lichaam
is eindig. En wat "ik" daarvan
vind is van geen belang.
Als ik alleen op eenzame Plaatsen
in de natuur ben, komt er vaak
een heel vertrouwd gevoel van-

binnen op. Dit gevoel is moeilijk
te omschrijvern. Het is eeo gevoel

dat zegti "alles is in orde." Dat
vergankelijkheid en dood iets
intiems en vanzelfsPrekends
hebben. Het is een gevoel alsof
ik even geholpen word om weer
iets te begrijpen. Het onwaar-
schijnlijke lijden om mij heen van
de dieren, de bomen en de men-
sen daarginds kan niet anders, is

onvermijdelij k. Het is goed.

Wat niet goed is is het extra lijden
dat ontstaat doorblindheid, heb-

zucht, voorkeuren van mij en
mijn medemensen. En daar ligt
mijn verantwoordetijli*reid, daar
kan ik een beeqie aan de wereld
verteteren door meer bewust te

worden en daatdoor vaker juist
te handelen in de dagelijke situ-
ades waarin ik terechtkom.

To save all sentient beings
from me
De mooiste manier waaroP ik dit
Wilma op Ameland een keer heb

horen uitdrukken was: Tb saYe all
seniew beingsfiorn me. lk ben mij
er zo van bewust dat het die kant
op moet en dit drijft mij voort om
veel te oefenen en krachtig te
oefenen. Ik ben mij er
ondertussen van bewust wat be-

doeld wordt met "doodgaar oP

het kussen" ea welke kant de oe-

fening op gaat. Het zwarte gat is

in flitsen zichtbaar geweest. Ik
weet dat ik daar in moet. Het is

nog niet gebeurd, maar het zal
gebeuren.

Hsns FLtchet



WATER

This past summer was an ideal
time to practice one of my favo-
rite sports: Cloud Watching. you
really don't need any siecial
equipment. lt is all very simple
and helps life to be simpler too.
You just find a place - a beach, a
cafe terrace, a balcony, anywhere
- and you make yourself comfort-
able and you lie back and vou
look up. Amazingl
What you can see ilre these big,
white puffu things we call clouds.
They come and they go. Some-
trmes they come slowlv and
sometimes tley come quicty and
sometimes they just hang there.
Amazing!
It is easy and fun oo think up sto-
ries, even dramas, as you cloud
watch. Look! There's a duck and
it's floating over a mountain.
Then the duck changes into a
man and he's falling into the sea.
The possibilities are endless.
Amazingl
All it is, is a combination of wa-
ter and wind and sun, and a whole
world is created. You can relax
andjust see it all pass by in front
of your eyes. Amazing!
The sport of Cloud Watching
makes me think of another
favorite spon: Silent Sitting Medi-
tation. When I sit, it ;s lil<e being
the sky and in the sky all sorts of
things pass by: feelings, thoughts,
sensatiofls. If I don't grab on to
anything ther there's a feeling of

st space and freedom and re-
laxation. This makes life simpler
too. Amazing!
Maybe this has something to do
with what is called "Dropping off
body and mind." Maybe we are
like the clouds but then made up
of greed and anger and igno-
rance. When we sit and let it all
pass by like clouds in the sky then
the holding on and the pushing
away and the stupidity fade
gradually away and what is left
is. Amazingl
A fuony thing happens as I prac-
tice these sports. I appreciate my
life, Life in itself, more and more.
It just happens n at1fially. Afiaz-
ing!
I am so glad that I have been
practicing sports like these for a
while now. This past September
I I was such a terible day-and
the days since have not been easy.
Somehow I feel that the pain and
the sorrow of it all are experi-
enced more deeply and make me
want to do something to help oth-
ers e\ren more. Our passing lives
are so fragile and so even more
precious. Each cloud is unique
and will never come back again
in quite the same way. We really
shouldn't waste what time we
have. Life and death are of su-
preme importance and before you
know it, it is over. Appreciation.
Service. Amazing!

winter 2OO1

WIND
SUN

Eank Malinowski
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Dus in de geest van de Evening

Gatha wil dat niet Per se zeggen

dat je vanwege de eindigheid van
je bestaan - zolang het nog kan -

je uitercte best moet doen. Na-

tuudijk is het goed om je tot het

uiterste in te sPannen, maar als

dat gerechwaardigd moet worden

door die redea blijft dat een du-

alistisch uitgangsPunt. Nee, je

moet je uiterste best doe[ omdat
je -strikt genomen- geen andere

keus hebt: hoe je het ook wendt

of keert: dit moment is het aller-

belangrijkste moment! Dit mo'
ment is "het" moment. Als je dat

steeds prcbeert te beseffen versPil
je je leven niet, ongeacht of j e nu

jong of oud bent. Dat is mijns in-

ziens de betekeais lan de Evening

Gatha.

Loslaten leidt nergens toe
Al dat loslaten leidt wat mij be-

treft nergens toe. Dat is ook niet
echt de opzet.

Ik zou het weliswaar bijzonder
prettig gevonden hebben als de

zentraining van mij in sociaal en

psychologisch opzicht een "ge-

oliede, volledig tegen alle facetten

van het leven bestendig soort su-

perman" had gemaakt, maar he-

1aas, nooit iets van gemerkt. Ik
heb hooguit het idee misschien

meer 'mezelf' te kunnen zijn als

gevolg van de zenbeoefening,

maar ik wil dat meer zien als een

begeleidend verschijnsel'
Maar ook is het misschien wel zo

dat ik, temidden van mijn dage-

lijkse seijd van het bestaan, niet

ook nog eens een keer met die

strijd zelf overhooP lig. De Pro-
blemen zoals die zich aaadienen

zijn mij genoeg en ik ben min of
meer in staat om het daarbij te
laten. Misschie[ is dat toch al

LEVEN EN DOOD EEN BEGRIP
Omgang
Nee, ik ga niet anders om met

leven en met dood, sinds ik zazeo

doe. Ik heb niet het idee dat ik
iiberhaupt 'om ga' met leven en

dood, noch v66r, noch na mijn
stalt met zazen. Het Pijnlijke be-

sef van de eindigheid van mijn
eigen bestaan begint mij welis-

waar allengs wat oP de hielen te

zittefl; het gevoel van urgentie
fleemt zo langzamerhand wel

toe. . . maat ik waag mij af of deze

notie niet juist iets is wat uit ons

causale denken tevoorschijn
komt. Is het hele idee van "tijd"
niet een product van ons eigen

denken? Is "de eeuwigheid" niet
vervat in dit "hier en nu"?

Als ik de waag toesPits en mijzelf
afuraag in hoeverre ik sterfge-

valleo in mijn directe omgevlng
(mijn vader is dit voorjaar over-

ledan) anders beleefdan niet-be-

oefenaan, dan ben ik niet in staat

om st te stellen of ik - in verhou-

ding - bijvoorbeeld iets efficienter

en daardoor dus ook intensiever

zou kunnen rouwel en daarmee

het verlies sneller zou kuonen
verwerken. Het schrijnende,
paradoxale en het onvefieelbare

er van is mijns inziens bij mij niet

minder dan bij een ander. Hoog'
uit heb je op de een of andere

manier als zenbeoelenaar mis-

schien wel een soort basale ver-

trouwdheid met het sterYens-

proces.

Het lijkt mij typisch ri/esters om
het leven tegenover de dood te
plaatsen; om het als tegengestelde

begrippen te zien. In de klassieke

teksten uit China en JaPan is 'le-

ven en dood' een begriP; 66n en

hetzelfde proces. Ieder momeot

van bestaan is een moment van

'leven en dood'; dit actuele mo-

ment is een moment van 'ieven

en dood'.

10
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heel wat...

Absolute wanhoop en ab-
solute vervulling
Nog steeds ga ik niet dood op
mijn kussen. Althans, nog steeds
niet voldoende. Ik ben er overi-
gens wel van overtuigd dat mijn
zazen d,i,n pas werkelijk begint,
wanneer ik eenmaal wdl in staat
ben doodte gaan op mljnkussen!
N6g erger: omdat het mij 6cht
menens is, probeer ik steeds on-
voorwaardelijk, met absolute
overgave te zitten en dat kan niet
anders dan op de meest letterlijke
manier geen grenzen meer stellen
aan de inzet die de zazenbeoefe-
ning blijkt te vergen! Immers, om
met Suzuki te spreken: 'Absolute
vrijheid is nodig om absolute
wijheid te realiseren!" Absolute
en omoorwaardelijke inzet is het
enige wat er werkelijk toe doetl
Dit is mijn enige conclusie tot
dusver.

Het realiseren van de weg
is sterven!
Iedere sesshin kom ik er steeds
indringender achterdat dit helaas
niet bij wijze van spreken is, maar
dat dit letterhjk het geval isl (Al-
thans in de psychologische zin
van het woord, of misschien
beter: in de edstentiEle zin van
het woord.) Op de toppen van het

"onuithoudbare", wanneer je in
zet absoluut, totaul, oruoor*u*-
delijk en niets ontziend is, blijll
acute, 6chte hevige doodsnood
c.q. doodsangst je keer op keer
meedogenloos aan te gnjrven, zo
is mijn ervaring door de jaren
heen. Ik ben hierin vrees ik geen
uitzondering. Het vreseiijke is
alleen dat mijn eigen wanhoop
van dat moment nog duizend
keer comfortabeler blijkt te zijn
dan de directe confrontatie met
datgene wat met "Het Absolute"
bedoeid wordtl Hoe tergend dicht
bij elkaar ligt de absolute wan-
hoop bij de absolute vervulling!
Wie is hier gek, zo waag ik mij
iedere sesshin weer herhaaldetijk
af: wie is hier gek? Vooral als ik
merk dat mijn commitmeflt - juist
na dergelijke ervaringen - bliift
groeien... Stapje voor stapje
groeit het vertrouv/en bij mij dat
een zekete mate van waanzin
noodzakelijk is om werkelijk
uiteindelijk het onmogelijke te
volbrengen.

Waar ben ik in 's hemelsnaam
ooit aan begonnen? Het aange-
stoken zijn door het zenvirus
ervaar ik dan ook als een "ge-
mengd genoegen"...

Toon Fuget

ll
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Op donderdagavond 13 september was het afgela-
den in de Dojo van Tenkei Sensei in Zoetermeer.
Een week voor de verhuizing naar Holwierde
onwing Zen River drie b{jzondere gasten.
Eerst werd de Eye Opening Cerernony uitgevoerd
door Junpu Kuroda Roshi. Hojo-san, zoals wij hem
kennen, is de joogste broer van Maezumi Roshi en
priester in Tokyo. Het boeddhabeeld van Zen River
is door hem aao Tenkei Sensei en Tammy geschon-
ken tijdens hun bezoek aan Japan. Door de cetmo-
oie keeg dit beeld zijn energie. Hojo-san droeg
prachtige gele robes en gebruikte een Hoszu, eeu
glote kwast van paardenhaar. Tljdens het bijzonder
loachtige ritueel leek het arme schoolgebouwtje op
zijn grondvesten te sctrudden. Een gedeelte van de
tekst die door Hojo-san werd voorgedragen was in
het Engels. Een fiagrnent:

Zm Rh'er Dojo, overuhelning merix.
Mountain holds no &tst
Opming eyes, manifests enlightmtnent.
All sangha, be delightfull.
Right here now, just single point, Buddha in this Statue
Follow it wholeheartedly, profound Buddha dharma.

De ceremonie werd gevolgd door een dienst in het
Japans. Het zingen van de zutra's werdgeleid door
Ono-sau, ook een leraar uit Japan en helper van
Hojo-san. Na afloop was de ruimte vol van energie.
Na de Eye Opening Ceremony vond het trveede
deel plaats van de workshop "Development of Zcn"
door Genpo Roshi. Roshi was de dag ervoor in de
zendo in Den Haag geweest. Dit deel van de avond
stond in zijn geheel in het teken van de aanslagea
in de Verenigde Staten. Roshi vroeg ons om diep
in onszelf te kijken, en oaze eigen verantwoordetjk-
heid in deze tijd te onderzoeken. Een weerga.ve in
mijn eigeu woorden: ieder mens is in zijn wanhoop
in staat om tot zulke daden te komen. We leven in
eeu bijzondere tijd. De gebeurtenissen van 11

september kunnen we zien als een "wake-up-cal1" .

Door onze oefening hebben we een unieke kans
om het bewustzijn op deze planeet te verdiepen.
Tot slot hebben we feestgevierd met onze Japanse
giasten. De atrgst vooraf dat er misschien te weinig
hapjes zouden wordeo meegenomen bleek onge-
grond. Tafels moesten worden biigesleept tel onder-
steuning van de broodjes, gebak, rauwe haring en
zelfs sushi. Hojosan bedankte Sensei en Tammy
en iedereer en verraste ons met eeo schitterende
vertolking van eear Japans lied. Tijdens de ceremo-
nie had ik het gevoel dat we allernaal opgenomen
werden in een eeuwenoude traditie. Om nu met
diezelfde mensen en met dezelfde overgave te
praten, te lachen en zelfs te zingen vond ik fantas-
tisch' Een bijzondere avond' 

Gefiea schws.b
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STERVEN ZONDER SPIJT
EEN VRAAGGESPREK OVER BOEDDHISTISCHE STERVENSBEGELEIDING

Koosje van der Kolk is opgeleid
tot verpleegkundige en deed ver-
volgens de sociale academie. Na
een tocht op zoek naar haar wor-
tels vond ze in 1984 haar thuis in
het Tibetaans boeddhisme. Sinds-
dien is ze actief voor het Maitreya
Instituut in Emst. Koosje was
verpleegkundige in de termina.le
thuiszorg, maar werkt nu in de
nachtdienst van een hotel voor
leumapatienten. Dit vraagge-
sprek gaat over stervefl zonder
spijt, wedergeboorte en boeddhis
tische stervensbegeleiding.
Boeddhisten zijn zich ervan be-
wust dat hun handelingen en
gedachtefl in het nu van dit mo-
ment, ook gevolgen hebben voor
later, als ze sterven. Voor een
gewone, niet verlichte, dharmabe-
oefenaar is goed steryen, sterven
zonder spijt.
Koosje: "Je sterft in de weten-
schap dat je tijdens je leven er
alles aan gedaau hebt om je geest
te onderzoeken, om te proberen
goede relaties met anderen te
onderhouden en om heilzame
gedachten en kwaliteiten te ont-
wikkelen. Je probeert negatieve
gewoonten, zoals snel kwaad
worden en te gehecht ziin, af te
leren. "
Sterven is een belangrijke fase in
het bestaan. De geest is kwets-
baar, want verkeert op dat mo-
metrt tr een noodsituatie. Dat zijn
extra redenen om er a"lles aan te
doea slechte gewoonten de baas
te worden en het karma te zuive-
ren. Anders steken negatieve za-
ken uitgerekend tijdens het
sterven de kop op.
"Stelje raakt snel geirriteerd. AIs
dat je laatste houding is voor het
sterven, dan beinvloedt hetje hele
bewustzijn en onstaat daarmee de
kans wedergeboren te worden
met een lelijk lichaam in een
omgeving vol boze mensen."

Heilzaam
Een gewone dharmabeoefenaar
die sterft kan geholpen worden
door het oproepen van zijn posi-
tieve herinneringen, bijvoorbeeld
door gebeden die hij gewend was
te zeg$en.
"Kort geleden was ik bij een
crematie van een zenboeddhist,
die plotseling overledea was. De
laatste jaren was hij bezig met het
vertalen van twee soeEa's. Een
daarvan was de soetra van Kwan
Yin (Kanzeon): Hij had er een
bijzondere band mee. Het reftein
is: 'Hoe talloos de wezens ook
zijn, ikzalzebewijden.' In de tijd
tussen zijn sterven en de crematie
reciteerden mensen dit refrein.
Ook zijn spiritueel leraar was
aanwezig," vertelt ze.

Er bestaan diverse gebeden en
soetra's waarvan bekend is dat ze
heilzaam werkefl, maar ook de
naam van de spiritueel leraar, een
mantra of een oefening kan die
positieve herinneringen opwek-
ken.
Het Maitreya Insdruut heeft een
rMerkgrcep van stervensconsulen-
ten opgericht. Deze consulenten
geven advies.
"Om dat goed te kunnen doen,
hebben we een handboek geschre-
ven waarin alle adviezen van de
lama's van het Maitreya Instituut
op een rijtje staan."
Een landelijk netwerk van ster-
vensconsulenten bestaat nog niet.
Voor meer informatie kan men
contacl opnemeD met het insti-
tuut.
"Het is belangrilk te benadrukken
dat we adviseren. We begeleiden
niet en richten ons in eerste in-
stantie op studenten van het
Maitreya Instituut," benadrukt
Koosje.
Zelf begeleidt ze stervenden,
maar ook zieken.
"Het is maar net wat mensen mij

Yragen en wat ik zelf aankan. Er
zijn zieken die mij geregeld be!
len. Het is goed dat het handboek
bestaat, het is een grote bron van
wijsheid enje kunt er op hetjuiste
momeart op terugvallen," leg ze
uit.
Binnen de Boeddhistische Unie
Nederland (BUN) bestaat een
werkgroep rondom de dood die
een brochure opgesteld heelt over
de rituelen van de diverse boed-
dhistische stromingen. Daar be-
staat behoefte aan, want zo lang-
zamerhand krijgen sterven en
dood de aandacht die ze verdie-
nen en worden niet langer wegge-
moffeld.

Ma dank aan Koosje van dtr Kolh,
Maitlela Instituut Emst, Heemhoe-
veweg 2, 8166 HA Entst, tel. 0578-
66 I 450 / fax 0578-66 1 85 1

e -m ai I : mai tty a@p I ane t. nl
Boedd histiyhe Unit Nederland, Post-

bus 17286, l00l JG Amsterdam, tel.

020-6208111
Kea Moerbeek

l3



de Iotuwijver

Kanzeon 22 juli
Open Dag in het Zen Center in
Salt Lake. Het is een prachtige,
zonnige dag, zoals eigenlijk de
meeste dagen in Salt Lake. Roshi
begint zijn dharmatalk vol en-
thousiasme. Het gaatvooral over
hoe het centrum ieders verant-
woordelijkheid is. Niet alleen die
wan hem, maar van eenieder in
de zaal. Dat Hinkt allemaal heel
aannemelijk en bekend. Hij heeft
het hier immers al eerder over
gehad. Maar ineens neemt het
verhaal een dramatische wend-
ing.
Hij zegt, "I don't even know if
there is going to be a Zen Center
in a month from now' two
months .from now."
Hij klinkt zeer serieus en het ge-
voel in de zendo wo rdt zwaarder.
Ceen zencentrum meer? Ik ge-
loofniet dat iemand zich het echt
kan voorstellen. Na zijn talk staat
hij op, loopt weg en laat ons ver-
bouwereerd achter. Een wiend

rr me lacht zenuwachtig. Wat
te doen? Wat kan ik doen?
We gaan door met het volgende
programmaonderdeel. In het
park naast het centrum. Een de-
monstratie zwaardkunst vechten.
Ik ben onder de indruk van ge[o-
custe en sierlijke bewegingen, die
tegelijkertijd kacht uitdrukken.
Het voelt wel weemd om weel
zomaar vrolijk verder te gaan

to be azen Genter in a month
from noq two months from now

Echoless Valley 7 september
Weekend sesshin met Genshin, in
Shodo-An, een gigantisch huis in
de bergen bil Park City. Ik ben
echt toe aan een sesshin. Mijn
lichaam is moe en miin geest vol
gedachten. Ik heb dus vooral zin
in rust en in het "warme bad" dat
een sesshin brengen kan. Terwijl
ik naar Deer Valley rijd denk ik

was in Amsterdam, de Tilten- Precies op dat moment wordt de
berg, Ameland, Salt Lake. Er was jikido opgehaald voor daisan en
attijd wel iemand die de dingen vraagt de jisha "Wil jij even jikido

we are going to bow."
Maar het is prachtig. Iedereen is
vol overgave, vol enthousiasme.
Als een klas vol kinderen die ziln
allerbest doet en weet dat fouten
onvermijdelijk zijn.
Geushin zegt: "Inmiddels weet ik
eigenlijk niet eens meer waflfleer
het "goed" of "fout" gedaan
wordt. We doen het zoals we het
doen."
Een weemd contrast met mijn
enorme angst om de posities te
le(ef,, zeker wetend dat ik iets fout
zou doen en dat dan iedereen
kwaad op me zou zijn... Ge-
dachten aan die angst komen in
me op tijdeffi het zitten.
Ikwaag me af: "Waarom blijf ik
toch altijd zo aan de kart staan?
Als een kind dat niet in het water
durft te springen en niet eens haar
voeten durft nat te maken. Altijd
alleen. Altijd toeschouwer... Hoe
spring ik erin?"

zijil"
Ik voel een glimlach op mijn
gezicht.

TWin Towers 1l september
Het duurt even voordat het on-
voorstelbare echt tot me door-
driagt. Dan opwinding in mijn
lichaam. Onrust, drukke adem-
haling, kloppend hart. Honger
naar nieuws. Onmogelijk nog te

dit alles is. Hoe krr/etsbaar ik
ben.Net als mijn geliefden, de
mensen in de bus, de gebouwen
om me heen, de gebouwen
waarin ik mij veilig waan. En ook
dat dat niks nieuws is. Het is altijd
al zo geweest en het is nog steeds
zo! EIke dagkanmijn laatste zijn.
Ik kan de deur uitgaan en nooit
meer terugkomar. Elke dag.
Beangstigend maar ook gerust-
stellend. Als er toch elke dag een
eind aan kan komen, wat heb ik
dan nog te veirezell Waar zou

STERVEN IN SALT LAKE CITY
terug aan de prachtige sesshins in
de Tiltenberg. Zo dicht bij Am-
sterdam, maar toch even hele-
maal er uit. Een lekker duidelijk
schema: niet na hoeven denken
over hoe Iaat op te stailn, te eten,
en naar bed te gaan. Alleen maar
zitten! Heerlijk...
Naruurlijk loopt het anders! Er is
een groep van ongeveer l2 men-
sen en ik blijk 66n van de "oud-
sten" te zijn.
We oefenen oryoki. Genshin doet
het voor en nadat ze haar set uit
elkaar heeft gehaald en weer in
elkaar heeft gezet, zegl ze, "A7s
jij het nou even voordoet? Mijn
set zit alweer in elkaar."
Heel l'reemd gevoel. Ik ben toch
ook nog maar een beginner?
En de gedachte komt in me op:
"AIs ik het niet dog vrie dan?'l Tot
nu toe waren er altij d anderen die
wisten hoe ze alles moesten doen.
Nu besef ik pas hoe verwend ik

regelde en dan waren er anderen
die eventuele gaten opvulden.
Maar nu lijkt het wel alsof alleen
Genshin en ik weten hoe het
moet. En zij weet zo nu en dan
ook niet alle details meer.
Opeens dringt het tot me door:
"Ja, het Kanzeon zencentrum
kan stervenl Als ik nu niet oplet
en alle gebruiken I er zoals ze zrjn
overgeleverd, dan kan deze

in de Tiltenberg, waarin hij zei dat
hij de belangrijlste teaching zou
verklappen: deze praktijk! De ge-

bruiken, rituelen, posities. Ik zie
het nu ook. En ikben workleadeq
dennan, en - voor even - jikido, in
een weekendl Ik merk ook hoe-
veel ik ongemerkt ai geleerd heb.
In de stilte. Nu een bel! Nu deze
soetra! Nu buigen! Natuurljik zijn
er momenten dat ik het even niet
meer weet. Dat niemand het pre-
cies weet en Genshin in het mid-
den staat en fluistert "Okay, now

I don't even know if there is going tr?:HfJ'#:,IUfff*i; ;:1ff*:1T:lrX,l"ifj*Y#
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ik dan bang voor zijn? Dan kan
ik er maar beter het allerbeste van
maken. Elke dag.
Toch bllikt dat moeiliik te zijn. Ik
denk er sterk over om tijdens de
Olympische Spelen in elk geval
niet op mijn werk te zijn (het
olympisch dorp komt op de cam-
pus en het stadion ligt vlak naast
mijn gebouw), en het liefste weg
uit SaIt La.ke... Maar de grootste
uitdaging blijft toch het leven van
alledag. Elke dag weer opstaan,
mijn geliefde ontmoeten, de men-
sen in de bus en op mijn werk.
Mijn werk afkrijgen. Contacten
met wienden onderhouden. En
dan dat a11es te waarderen. Hoe
doe ik dat? Mijn zenpraktiik...

woordelijk voor de temperatuur,
de bel, de ordelijkheid van de
zetdo, ol het altaar wel in orde
is... Ik probeer om in de huid van
de anderen te kruipen. Is het niet
te koud of te warm? Is het licht
goeCll Zietalles $ mooi uit? Alsof
ik de ruimte vorm waarin de
anderen kunnen oefenen. Hoe
kan ik de bel precies op dejuiste
toon laten klinken? En op het
j uiste moment, niet te woeg of te
laat. Hoe kan ik de oefening voor
de hele zendo vergemalkelijken
en een "container" vormen voor
hun oefening? Ik vind het ook
prachtig hoe de bellen afgestemd
zijn op de bewegingen van degene
die buigt voor het altaar. Alsof

Hoe kan ik de bel precies op de
juiste toon laten klinken? En op
het juiste moment, niet te yroegi

of te
Jikido 4 oktober
Mark benadert mij met de ltaag
of ik voorjikido wil leren. Ja, dus!
Met de Bodhidharma sesshin
krijg ik meteen de kans tijdens een
echte sesshin. Ik voel me als een
vis in het waterl Wat een prach-
tige positie! Alsjikido benje eigen-
lijk de hele zendo. Jebent verant-

laatil

mijn bewegingen 66n zlln met die
van die persoon, met die van de
hele zendo.
Ik krijg een heleboel compli-
menten .. . en een week later gele-
genheid tot vervolg. Op een don-
derdag. Dan is Roshi er en is het
wij druk. Maar ik ben ook vrij

druk. In mijn hooftl en de rest van
mijn lichaam. Veel gedachten aan
mijn werk.
Op het allerlaatste nippertje denk
ik er nog aan om Roshi's zagu
neer te leggen, die hij nodig heeft
als hij moet buigen met zijn kesa
aan. "Pffi net op tijd!"
"Verder niks vergeten? Nee, ik
denk het niet."
Dus weer naar beneden om op
Roshi te wachten. Dan de han
slaan en snel achter Roshi aan,
naar mijn kussen en Haat gaar,
zitten bij de gong. Als hij begint
te buigen, begin ik te slaan...
Bongl Neel Eent moet hij de zagu
uitvouwen en klaarleggen! De
pauze tussen de eerste en tweede
slag is veel te lang. Op de een of
andere manier lukt het niet om
de juiste tootr te slaan. Veel te
hardl Dan maar wat zachter pro-
beren. Veel te zacht! Het lijkt wel
of mijn spierea zo gespannen zijn
dat de bewegingen er niet op een
vioeiende manier uitkomen. Zo
is dus de rol vanjikido een prach-
tige reflectie van je state of mind.

Sterven = Leven = Oefetretr
In zen praten we vaak over ster-
ven met elke uitademing. Roshi
noemt uitademen graag 'to ex-
pire'. Sterven = Loslaten = Laten
gaan. Kan ik dat werkelijk?

Ilse de Koew
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ZENZONDERZEN
Literatuur en verder
Vader

Vader is gewezen wiskundige. Hij
ligt in een ziekenhuisbed in de
woonkamer, op de plaats waar hij
altijd zat te werkefl, omgeven
door boeken en paperassen. Nu
kan hij niet veel meer dan zijn bril
opzetten, de krant pakken en wat
koppen lezen. Ze zegget hem
weinig meer. AIs je ze uitlegt, zegt
hij misschien: "ach!". En hij kan,
als hij aandrang voelt, onder be-
geleiding naar de WC in de gang
gaan. Dan zwalk hij door de ka-
mer, met zijn grote handen steun
vindend op reilig gewaande pun-
ten.

Vader is van een autonoom den-
ker veranderd in een aftankelijk,
met veel zorg omgeven wezen.
Beseft hij in welke toestand hij
zich bevindt? Zijn geheugen is
ernstig aangetast. Zijn ademla-
ling gaat met horten en stoten.
Volgens de specialisten had hij na
zijn herseninfarcten eigenlijk
dood moeten zijn. Maarhij leeft!
Ziin sterke wil houdt hem gaande.

kunde geworden. Plannen ont-
staan en vergaan kortstondig. Ze
kenmerken zich door hun on-
werkelijkheid. "Nee, vader, je
kunt niet naar de universiteit om
te werken."
Hij is wanhopig, dat voel je. Mis-
schien wel vooral over het falen
van zijn grootste capaciteit, zijn
leven te beheenen en zin te geven
door middel van het denken. Nu
dat vermogen \ eg is, lijkt et voor
hem niets meer over. Hij kan dit
lichamelijk verval niet aanvaar-
den.
"lk heb gaten in mijn hoofd",
weet hij in een heldere bui. Hij
valt samen met die gaten.

We zimen vaak b[j hem, dan is hij
even tevreden. lMe doen het voor
hem, voor moeder, voor ons zelf.
Hij is onze vader. Hij leeft nog.
We houden van hem. We herbe-
anrwoorden zijn vragen, lezen
hem voor, leren hem lopen met
een stok, zetten hem in een rol-
stoel, geven hem eten, hebben
geduld met hem, slapen bij hem.
We doen voor hem wat hij woe-

hij wakker wordt en wil opstaad.
De nacht heeft hem van zijn laat
ste ori€ntatie berooftl. Hij weet
niet waar hij is en wie ik ben. Hij
moet alles opnieulv leren. Na een
tijdje klinkt het geluid van de
geiser boven. "Wat is dat?",
waagt hij verwonderd- "Je wouw
gaat hbad",leg ik uit. "O ja",
zegr hij niet-begrijpend.

Heeft hij het doel bereikt waar-
naar zenstudenten streven? Het
leven is altijd nieuw voor hem,
steeds gebeurt er iets totaal onver-
wachts. "To be completely in the
da*, not haYing any clue. Being
totally blind." Nee, dit was niet
zijn bedoeling. Hij is een gevan-
gene n zijn situatie. Vader is
geen zenmeester. Maar hij leert
me aan zijn ziekbed wel een hele-
boel. Dat je met denken all€en
niet voorbij lichaam en geest
komt. "Drop body and mind."
Dat ieder moment van het leven
van onschatbare waarde is.

" This is it! " Dat geven de zin van
het leven is. "Dana." En dat niets
zekeris. "Don't expect anything. "
Behalve de dood.

lelle Seidel

Het is erg vroeg in de morgen als hij
wakker wordt en wil opstaan. De
nacht heeft hem van z'rjn laatste

oridntatie beroofd

Hij is weer gaan eten. En hij blijft
proberen zijn leven te beheersen,
zoals hij dat zijn hele leven
gedaan heeft. Dingen tegen het
vergeten opschrijven in een boek-
je, zich zaken eindeloos laten uit-
leggen, plannen maken, steeds
opnizuw. Maar ach, het zijn on-
leesbare hanenpoten en ze helpen
niet, want vergeten is zijn grootste

ger voor ons deed. Zijn ik is de
maat van alle dingen. Bij uitzon-
dering stijgt hij boven zichzelf uit,
als hij zich bekommert om de
rampspoed van een goede wiend,
de ziekte van een vriendin of om
de inbreuk die hij maakt op onze
levens.

Het is erg woeg in de morgen a1s
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DE KRACHT VAN MACHTELOOSHEID
VRAAGGESPREK MET EEN GEESTELIJK VEMORGER IN EEN VERPLEEGTEHUIS
Rico Kremer is geestel[jk verzor-
ger, dat wil zeggen humanistisch
geestelijk verzorger, geen pastoor
of dominee. Hij is benoemd en
aangesteld door het Humanis-
tisch Verbond. Op zijn werkplek
in het verpleeghuis Bosch en
Duin aan de Scheveningseweg in
Den Haag, houdt hij zich sinds
zes jaar bezig met wagen van de
bewoners over Ieven en dood en
de zin hiervan. Het kan nooit
kwaad hier{rij stil te staan, maar
deze vragen lijken onlosmakelijk
verbonden met de laatste levens-
fase. Of die levensfase werkelijk
de laatste is, daarover is verschil
van mening mogeliik, maar daar
gaat dit artikel niet over. Wat is
goed stelven? Hoe kan iemand
zichzelf en anderen daarop voor-
bereiden? Een waaggesprek over
afscheid, angst en woede mis-
schien, over steun, troost en me-
dedogen.
"Goed sterven is volgens mij - als
ik naar de bewoners kijk - sterven
zoals iemand dat zblf w11."
Misschien verschilt het niet veel

meer. Weer anderen kiezen juist
wel voor een afscheid waar dier-
baren bij zijn. Een van de voor-
beelden waar hij met levreden.
heid op terugkijkt:
"Er worden kerkelijke liederen
gezongen, een verhaal voorge-
lezen. .Ach ma, weet je nog . ..',
zegt een dochter, pak haar moe-
ders hand en moeder knikt. Een
serene rust, de familie staat in een
kring rond de oude dame. Dat is
goed Yoor al die mensen, hoeveel
verdiet ze ook hebben, denk ik
dan."
Goed is ook de ruimte voor ler-
driet, want het gemis komt im-
mers toch, op verjaardagen, op
hoogtijdagen of als een kleinkind
geboren is.
Bij het afscheid speelt de gees-
telljk verzorger na ar eiget zeggen
een heel bescheiden rol. Hulp bij
de keuze van een lied of verhaal,
of hij neemt iemand brj de hand:
"Laat je moeder toch los, laat
haar toch gaan. Ga bij haar zit-
ten, kijk naar je verdriet en wat
het met je doet!"

goed is, want sommige dingen
zijn niet te af te dwingen en er is
gedaan wat mogelijk was."

Goed sterven is volgens mU - als ik
naar de bewoners krjk - sterven zoals

van hoe hij zelf zou willen ster- Hoewel Rico humanistisch raads- iemand dat Z6lf Wil
ven. Rico wil sterven zoals hii man is, geeft hij nooit advies of

Laat je moeder toch Ios, laat haar
toch gaan. Ga bij haar zitten, kijk naar

je verdriet en wat het met je doet
in het verpleeghuis er de voorkeur "Nog een keer de zoon te wagen
aan geven 's morgens niet meer of hij wil komen, want moeder
wakker te worden, zonder hun wil hem vertellen dat ze spr.1t
dierbaren." heeft."
Ze willen hun kinderen en klein- Soms komt hij met een teleur-
kinderen niet met hun stervefl stellend bericht terug.
belasten en veel dierbaren zljn er "De bewoner probeer ik dan te
op hun hoge leeftijd vaak niet steunen in het feir dat dit zo 66k

leefde.
"Nogal algemeen, maar hetbete-
kent onder andere dat het draag-
lijk is, dat het mogelijk is afscheid
te nemen en te zeget wat nog
gezegd moet wotden. Maar ik be-
grijp heel goed dat mensen hier

raad. Sterven moet men bij de
stervende en de dierbaren laten,
vindt hij principieel. Hij is dan
ook geen regelneef. Als iemand
niet meer in staat is zelf te han-
delen, dan wil hij graag een dienst
bewijzen door bilvoorbeeld:

Machtelooshei-d
S chuldgevoel en verdriet kunnen
een negatieve invloed hebben op
het sterven. De ouderen onder de
verpleeghuisbewoners hebben tijd
gehad om met dingen in het reine
te komen en hebben dat ook vaak
geprobeerd. Anders is het voor de
jongeren op de intensieve zorg-
unit. Zij zljn tussen de twin+ig en
vijftig jaar oud en hebben hoop
op verder leven vaak nog niet
opgegeven.
"Ik stel ze daar wel eens wagen
over Benje bang voor de dood?
Of zal ik mijn mond dicht hou-
den? Ze vinden dit soms heel ver-
rassend!"
Pijn kan ook van grote invloed
zijn. De een heeft veel pijn, maar
verdraagt het. Een ander kan dat

veruolg bkdzijde 19
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IMPRESSIES VAN EEN TIENDAAGSE RETRAITE IN BELGIE

Om vier uur op. En tien uur het
licht uit. Daartussenin twaalf uur
zitten, een uur eten en vijf uur
rusten. Niet praten, niet stelen,
niet doden, geen sek (ook geen
naakte oogopslag, buil o[ boven-
been), geen genotsmiddelen
(koffre, bier, sigaretten of par-
tum).

Stahdduuhgheen (start again) ...
Begin opnieuw. Na elke pauze.
Begin opnieuw. Niet van: ga ver-
der waar je gebleven bent. Nee.
Stahdduuhgheen. Alsof ik me
nooit eerder gerealiseerd heb, dat
ik iedere ademhaling elke keer
weer opnieuw moet doen. Ik ben
nog niet klaal met de ene of ik
moet alweer een nieuw teug
halen. Stahdduuhgheen. Vipassa -

na. In de tempel vierentachtig
mensen met aan het hoofd een
video- en audiovoorstelling. Een
goed geluimde Indidr rochelt,
gromt en prevelt ons heldere taa.l.

Eindeloze herhalingen, talloze
verhaaltjes en anekdotes. Ogen-
schijnlljk in willekeur, Maar ieder
woord is raak en ook de volgorde
en opbouw door de dagen heen.
Ze gevea een glimp van kennis.
Kennis waar je, volgens meester
Goenka, nieB aan hebt, als je niet
meedoet. Dus doe ik mee.
Stahdduuhgheen... En in de
pauze geen &ivole gymnastiekoe-
feningen. Wandelen. Dat mag.
Alleen met het eigen tijf, de eigen
gedachten. eigen pijn, eigen hon-
ger naar aandacht, eten en slaap.

Opbouw
De tiendaagse start met Anna-
pana. Dat betekent concentratie
op het gebied in en om de
neusgaten. De rechter nostril en
de linker nostril. Na drie€nhalve
dag merk ik inderdaad dat de
lucht die naar binnen gaat koud
is en lucht die naar buiten komt
warm. Na zesendertig jaar leven,
voel ik voor het eerst hoe mijn
nies ergens vlak achter mijn juk-
beenderen ontstaat. AIs ver ver-
wijderd onweergerommel met

hoekige blikemschichten in emst
aanzwelt, roffelt en een ijzige
doorbraak afdwingt in de wand
van mijn neusholte. Met een tin-
telende sproeidouche tot besluit.
Wat een genot. En uren latet Ik
verbaas mij over mijn geluk. Nog
nooit zo gelukkig. Met oBen dicht
is het van mijngezicht af te lezen.
Alleen al dat gevoel. Dat gevoel.
Nog nooit zo sterk. En dan de tra-
nen. Van verdriet, omdat dit ge-

luk zesendertig jaar op zich liet
wachten. Hoe oud was dat ver-
driet?

Wijsheid
Op de vierde dag stappen we uit
het pierenbadje Annapana en dui-
ken we in het diepe van Vipas-
sana. Van concentratie op de
neusholtes naareen laserstraal op
het gehele lichaam. Van mijn
kruin naar mijn tenen, van mijn
tenen naar mijn kruin. De audio-
tapes geven brj voortduring in-
structies. Ik dien mij te richten op
de ervaringen van mijn lichaam.
Na dagen concentreren - niet eens
zo heel erg hard - gebeurt het. Ik
vlieg erlangs. Over mijn huid. En
dan door mijn lijf. Golven lnallen
door mijn strot langs borst, naar
buik en benen. Als op de zonnig-
ste dag in mijn 1wen. En dan weer
omhoog langs mijn rug, door de
rwee zenuwbanen die mijn sche-
del dragen naar mijn hersenpan.
Het slaat stuk achter mijn loor-
hoofd en de tocht begint van vo-
ren af aan opnizuw.

Waar gaat het om? Niet om ge-

luk. Niet om ellende. Het gaat om
wijsheid. De wijsheid van losla-
ten. Geen verlangen of zwelgen,
geen afkeer of weerstand, geen
rwijfel en geen suffrgheid. Alleen

maar oefenen. Dag na dag onr
vouwt meester Goenla 's avonds
op video zijn rerhaal en legtje uit
wat je die dag ervoer. Want de
dag is voor ervaren. De avond is
voor de uitleg. Het is allemaal zo
slim. Zo slim. Het is allemaal zo
precies opgezet. Alle instructies
op het juiste moment. Al het etell
goed uitgedokterd. En al het zwij-
gen secuur.

Ansicht
Dag vijf schrijf ik de ansicht-
kaart. In gedachten dan.... Lieve
wienden. Het is hier fantastisch.
Elke dag ben ik gelukkiger. Nog
nooit zulke goede seks beleefd.
(Logisch, niemand die mij af-
houdt van mijn ranzigste fanta-
sie€n. Ik kan er dus eens goed
voor gaan zitten.) De mensen zijn
allemaal heel aardig (negenen-
eenhalve dag geen onvertogen
woord ge'ralleo). Het eten is goed.
En het weer is grandioos (dat is
waarschijnlij k niet altijd zo).
Maar aan grootse sensaties, noch
aan prettige gedachten mag ik
hechten. Dus. Stahdduuhghe en.
Gebiedje voor gebiedje dien ik
mijn lichaam in zlin geheel gecon-
centreerd te observeren. Zodra er
een sensatie is mag ik verder naar
het volgende gebied. Dag na dag
na dag na dag.

Na tien dagen ben ik op. Vol, leeg,
stil. Buiten de poorten huil ik als
iemand mij aanspreekt en waagt
"hoe was het.. .. ?" Ik ben geluk-
kig omdat het niet zoveel uit-
maakt of ik dat ben of niet. Kan
de wouw, die it tien dagen be-
geerde, alleen maar aankijken. Ik
ben klaar. Kan nu aan het leven
beginnen. Ik begrijp niet dat de
Nederlandse overheid niet alle
mensen zo'n ervaring meegeeft.
Dat ze dat in de kerk nooit be-
dacht hebben. Dat het geen ver-
plicht vak op de middelbare
school is. Ik begrijp so wie so
steeds minder. Loslaten. Wijs-
heid. Daar was het om te doen.

Simon de Boer
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ondanla goede medicatie niet en
wordt angstig. Dat is heel per-
soonlijk en heeft met iemands
levenshouding te maken.
"Een enorme angst kan vervol-
gens om zich heen grijpen. Als
geestelijk verzorger ben ik rolko-
men machteloos en ga 'naast' de
bewoners staan. Dat blijkt soms
precies voldoende Ik noem dit
een voorbeeld van de 'fellowship
of the weakest'!"
Een wel heel duidelijk voorbeeld
van deze kacht van machteloos-
heid is de anekdote orer de indi-
aan die zijn hele familie verloren
had. Hij stond zwijgend midden-
in een veld, at en dronk niet meer
en wilde niet terug naar het dorp.
Wat anderen ook probeerden, het
mocht nier baten. Toen kwam ie-
mand naast hem staan, zwijgend,
En nog iemand .. . tot er een hele
groep mensen stond, die niets
zeiden en niets konden doen dan
alleen naast hem staan in zijn
1eed. Totdat de man het "goed"
vond en met de groep terugging
naar het dorp-

verwijzen vaak naar lerhalen uit
de kindertijd. Soms zijn de beel-
den heel concreet, soms vaag,
maar: "Het gros van hen heeft het
idee dat het er goed is, en dat is
heel bijzonder."
Onder de twintig procent die pre-
cies weet wat hen te wachtefl
sraat, is een groep die zich af-
waagt of ze er in het hiemamaals
we1 goed vanaf komen. Meestal
hebben zij een orthodox katho-
lieke of streng protestantse ach-
tergmnd. Gelovige mensen heb-
ben steun aan hun geloof als zij
sterven. Rico Kremer, die gerefor-
meerd opgevoed is, kreeg dat
vaak te horen. Maar in zijn werk
merkte hij dat gelovigen het vaak
het moeilijkst hebben op hun
sterfbed en sommigen raken vol-

De hoop dat er nog iets bestaat na
de dood, is heel sterk. De beelden die

mensen schetsen verwuzen vaak
naar verhalen uit de kindertijd

Vertrouwen
Leven na de dood is een vaak
voorkomen d gespreksonderwerp.
Zo'n zeventlg procent van de
stervenden is nieuwsgierig naar
wat komt, twintig procent weet
precies wat zij kunnen verwach-
ten en vijf procent wil er niets n
weten, is de ervaring van de hu-
manistisch raadsman. De meeste
mensen worden geconfronteerd
met spiritualiteit en godsdienst.
Dat roept wagen op en nieuws-
gierigheid naar wat er met hun
identiteit gebeurt nadat ze over-
leden zijn. De hoop dat er nog iets
bestaat na de dood, is heel sterk.
De beelden die mensen schetser

komen in paniek. "Dan is het echt
een gevecht met het onbekende,
dat voor hen juist zo bekend s.
Soms heb ik geluk met mijn gere-
formeerde opvoeding, want ik
ken een paar heel mooie psalmen
en gezangen, die ik ga zingen.
Dan worden ze meestal rustig en
denken: O ja, ik moest vertrou-
wen hebben!"

Kees Moefiak
met daah aan Rim Knmer

Kanzeon
Sangha
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Krayenhoffstraat 151,

1018 RG Amsterdam

020-6276493

Wekelijkse zazen
b'rjeenkomsten

Amsterdam Nico Tydeman
020-627649s/6851983
ma. t/m vr. 8.00 - 9.00, di.
20.00 -22.00 do. 20.00 -
22.OO
Aoeldoorn Christiaan KruUff
055-5477257; di. 20.30 -
22.OO

Den Bosch Stefan Coppens
O7 3-6427 009; di. 20.00 -

22.OO, do.2O.3O - 22.OO
Den Haag Kees van de Bunt
O7O-3504607i ma. 21.00 -

22.45, wo.7.O0 - 8.00, 9.30
- 11.15, 19.00 -20.45,21.00
- 22.45,vr.9.30 - 11.15
Den HaaE Helen Peldet O7G
3604305 wo.20.O0 - 22.0O
Enschede Toon Fugers O74-
2434557i ma. 2O.OO - 22.30
Hoorn Dirk Beemster 0229-
2778551ma. di. wo. en vr.
6.30 - 8.00, ma. 2O.00 -
21.30, di. 20.00 - 21.30, do.
20.00 - 21.30
Niimegen Margreet Centen
024-3787345/ Jan Steehou-
der 024 6844225; do. 19.30
-27.30
Rotterdam Bert VeMijs 078-
63776O0i ma. 18.15 -
20.oo.20.75 - 22.00
Zutohen Hans Fischer 0575-
546647 wo.2O.OO -22.OO
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