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Colofon
De Lotusvijver is een onafhankelijk
lwartaalblad en een podium voor
beoefenaars van zen meditatie.
De nadruk ligl op persoonlijke
er\raring en de integratie van zen in
het dagelijks leven.
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tGes Moerbeek, Jelle Seidel en

Zen River definitief naar Uithuizen
Zen River, de gemeenschap van de Nederlandse zenleraar Tenkei Coppens Se$ei, zal zich
definitief vestigen in Uithuizen, Groningen. Nu ook de bank en de gemeette akkoord zijn,
staat niets meer in de weg om oaar verwachting komende zomer, tnaar uitertjk oP 15
november te verhuizen naar het voormalige asielzoekerscentrum. De asielzoekers hebben
een ander dornicilie in Uithuizen gevonderr.
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Opmaak
Dirk Horai Beemster
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Hank Malinowski, Egbert
Oosterbroek
Redactiea

d

res

leplaan 21

2565 LC Den Haag
Tel. 07G36359O9

Efi ail: lotusviiver@planelnl
Abonnementen
Abonnees betalenminirnaal e 11 per
kalenderjaar door or'ermaking van dit
bedrag op drorekening 6863410
tn.v. de Lotusviiver in Detft
Opzeggingen v66r 1 december.

Advertenties
Adverieerders wordt verzocht contact
op te nemen met de redactie.
Kosten € 15 p€r halve pagjna.
Koprj
De sluitingsdatum \/oor kopij (bii
voorkeur aanleveren via +mail ofop
diskette) voor het volgende nummer

is 1 mei 2002.
De redactie behoudt zich het recht

\0or advertenties, ongevraagd
ingezonden artikelen en
mededelingen mnder opgave van
redenen te weigeren.

De artikelen in de Lotusvijver geven
niet noodza kelij kerwijs het sta ndpu nt
van de redactie weer.

Lotus bloeit na 500 jaar
Wetenschappers in de VS hebben ste$es geloveekt van 500jaar oude lotuszaden die gevonden
zijn op de bodem van eerr Chinees meer. Het is de eerste keer dat een aieuwe generatie van
planten is gekweekt van zulke oude zaden. Het resultaat is opmerkelijk, omdat veel plaaten

hun groeipotentie na l0 jaar kwijt zijn.

Stoffig ondertremen
Ongeveer 30 tot 50 miljoen dollar heeft de Zwitser Paul Bucherer nodig om de rwee
boeddhamonumenten die in Afghanist an zijtopgeblazenweer op te bouwen. Geld zal niet
het probleem z!jn, aldus de Zwitser- Er zijn prangender vragen die beantwoord moeten
worden. Dient de mensheid zich niet neet u leggm bij ha onvetnijdeliike uan de temietiging in
plaats wn herstettctt wat niet meer bestaat? Of:. Is het te rechtvaardigm miljomm te steken in deze
monumtnien, tentijl zweel Afghanm fliet eens tneer em huis hebben? Yragen die alleen door de
Afghanen zelf beant',voord kunnen worden. De nizuwe Afghaanse regering toont zich vooral
enthousiast, Het monument zot ln eer' keer de belangrijkte toeristische trekpleister van
het land zijn. Een economisch wereldwooder derhalve.

Pastoor ve6us yogi
De Engelse pastoor Richard Farr heeft de yogadocent Tom Newstead verboden nog langer
yoga te geven in zijn kerkgebouw. Newstead had gesteld dat yoga deelnemers helpt om tot
een hoger spiritueel niveau te komen . De weg van de yogi is ant andere dan die wn lezus Christus
en dat k de weg waarop de christelijke leer is gestoeld en waartoe fu mensen hiet bijeenkomen , aldtts
de pastoor. Dat ke*gangers m ook monnikm baat hebben bij beoefming wr, lqo is een prbi'
aangelegmheid, en dat tnoetm we m houdm. Wij prediken de exclusieve weg van Jezrs.

Langeafstandkinhin
Van woensdag 8 mei 19.30 uur tot en met zondag 12 mei 18 uur organiseert de Kanzeon
Hoorn wederom kinhin over grote afstanden: elke dag 4 tot 5 uur wandelen in mooi WestFriesland. Wandelerv-aring vereist. Kosten: € 80 (€ 100 bij overnachting). Opgeven: tel'

0229-217855.
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zen op alle dagen
Hoe zit j[i thuis?
Hoe loop

jli

over straat?

Hoe doe jij je inkoperf

Hoe

kijkjlj in de spiegel?
Hoe zit jlj in de zeado?
Hoe leef jij na I I sepember?
Hoe leesjlj boekeq over of zonder zen?
Hoe vergaat het je na een sesshin?
Hoe doe je Het buiten de zendo?

Dit

is een bespiegelend nummer, hrchtiger dan

ha vorige. Dat proberen we

We beginnen met twee nieuwe rubrieken: Daar zit ik mee en

Mjn

tenmfuiste.

huisaltaar.

Tenkei Coppens Sensei beantwoordt per nummer een waag, volgende keer misschien wel de jouwe. Stuur die waag dus in.
Heb je een rnooie foto vanje huisaltaar, of was je juist van plan er een te rnaken?

Delk

aan onsl

Het volgende nurr:met gaz:t oyer Zen en politiek. We houden ons - als altijd - aanbevolen-

Kees:

lk heb hier van veel mensen veel geleerd, maar jij staat bovenaan mijn lijstje.
Vendal: Wat heb je dan van mU geleerd?
opgetekend in Kanzeon Den Haag
Kees: Niet boos worden!

de Lohrsvijver

al les vergeten
het portret

de post. Over je ruime lange b!'uine vest, dat

je binnen draagt tot op je enkels, trek je een
donkerblauwe mantel aan. Voor de spiegel, je

gezicht aandachtig in beeld, vouw je je roze
sjaal hoog om je hals.

Alsof het koud

is

buit€n.

We gaan naarbuiten. De hoek om. De Frede-

rik Hendriklaan in.

Je pas veerkrachtig. Je

hoofcl gebogen E€n voor 66n je handen in je
handschoenen. Je mantel zwiert achterje aan

in de wind en doet alsofje achttien bent.

"Leven in aandacht is een. Maar aandacht in
je rr:g. Hoe beleef je da0"
Omda we elkaar al sptaken, voelde het wilig. In
het algemeen moet ik er niets tan hebben. In een

In

'het portret' laat een

zenbeoefenaer

Aflevering

I

ruimte aek ik altijd rugdekking wn de muur, Maar

zich in

hoe spannmd nu, zoveel aandacht achter

woorden schrijwn. Schij-

Wilhelmine van Boxtel, 62 jaar, getrouwd,

yers' aandacht helpt de

moeder van drie kinderen

zmbeoefenaar

zij/hij

te

lewn. Wat

zelf niet ziet, ziet

uit haar

eerste

huweliik. Zijwoontaan de Prins Maurielaan.

Zjj werkt

als

biodynamisch therapeute.

de schrijver niet ziet, ont-

hult mogelijk de onhnoeting In dat

ging mij beter toen ik besloot het spel te speln.

boodschappen ging dom die ik te doen had.
was jouw aanwezigheid niet meer

tan belang. Vroeg ik mij niet meer

hebtje goed voorbereid, dat is duidelilk

af

"waer ben

je?"

De Fred
Je

Mij

er toe kon zetten in mijzelf te stappen. De

Emmaal in actie

mogelijk de schijvex I,Yat

mij. Het

Met

ene moment is

boodschappenbriefe. Je loopt nog even de

Wat er op je afkomt

En wat

kamer in. Geconcentreerd. Alle spullen naast

De pakketjes verdwijnen 6€a voor 66rr in de

niet onthuld wordt, ziet

elkaar op de trap. Je tasje. Niet voor de bood-

rode brievenbus. En terug stevenje. Houdt

schappan. De briewn en eerr pakkeq'e voor op

bij een etalage

er kans op inzicht.

mogelijk de lezn
4

Je

in

kijkt op naar de etalagepop.
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bli een etalage.

Je

kijkt op rnar de etalagepop.

Ik

ttoel

mij wilig in mijt buurtje. Het buurtje waar

Haar bontjasje kort, stoer en uitdagend. Te

ik woon past mij m de ledijd die ik lub. Op mijn

wild? Je eerste poging om bij jezelf te komen.

kussen voel

Ik houd mijn adem ia en afstand. Ik merk dat

rrczelf zijn, dan hoef ik niks met andere mmsen.

je ruimte nodig hebt.

Ze hebben gem wnvachtingm

geen

Je

Je

lichaam

z

egl: ik heb

plek. Dus gun ikje die.

ik mij wel veiliger. Dan kan ik met

kussen kan

kijkt nog eers. Naar beneden, dieper gebo.

gen nu: wit bloesje. Je loopt naar binnen.

In

minder dan vijf minuten is de koop beklon-

ik

wn mij.

Op mijn

de andere mmsen ook als steun

emaren, omdat ik simpelweg niks met ze hoef.
Bovendim zie ik

n

ab gelijkgestemd. Dat is ook

bekngrijk.

ken. Jii vraagt. De verkoopster antwoordt. Je
voelt het stofe terwijl zij het omhoog houdt.

Lekker is dat trouwens niet, dat zitten. Het lukt

Tasje om je pols. € 28, bii de kassa nog het

fiiet aandacht

rneeste oponthoud.

wat ik nastreef,, Het k onthutsend hoezer ik dat

te geeefl

aan

mij

mijt admthalm. Dat

is

dit is dus wat ik doe, dit is wat ik op mUn kussen doe
dit is wat ik in m'rjn leven doe, dit is belangrijk
ik moet hier verder over nadenken
En je stevent voort! Kantoorboekhandel 'de

nia kan. Wat ik wel kan

Vulperr' binnen. Je mond een streep. Sdrijf-

Ik

blokken en plasric mapjes. /F tnoet dikkere

mij

hebben en dan wacht

ik bij

de kassa op u. Je

neeru wel waar

heel

ALTIJD

aa

is

mijzelf daain volgen.

uat er ma mij gebeurt. Dat lukt

ig. Het lukt mij te merken dat ik

weer weg raak bij

ad*nhalen, bij hier m

concentreert je op de spulletjes. Je weet wat

fru.

je wilt. Je zweeft met precisie de winkel door.

Ik blijf gent&kelijkil bij mijzelf wanneer ik in aaie

Vraagt in heldere woorden precies wat je

bm. Ap mijn krssentje ga ik weer in gedachten nanr

hebben

wilt. Je ogen levendig onwankelijk.

lot morrcfll h, actie. Dat gaat taak

ov€r

we*.

Ha

In de transactie leefje op. Des verkopers hof-

is

feliikheid is bij jou in goede handen. Je doet

Dan mo€t ik soffis wel lathea om mijn lieve man,

In drie tasjes met ieder acht. Vanavond

als ik womsdagochtmd bij hem aan dc orrtbittafel

tussen zes en zevenhaaTje ze af met de auto.

aanschuf, Dan heb ik al gezetm in de zmdo bij

De plastic mapjes liften mee.

Kees.

er 24.

abijd in

Hij

een ander

vraagt

moment.

fiij

dan raak. "En, was het

lekker?" "Nee", zeg ik dan. "Lekkr was het niet.

"Waar voel je je veiliger? In je dagelijks doen

H*

en laten? Of op je kussea?"

maal het zittefl toch ttaak niet".

er naartoe lopen en weer tefltg, dat is lekkE
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Bloemen houden van..

dergelijfu tragedie om

.

te

gaan... In hetgrote knn ik

Nog een winkel. En nog 66n. Alles op orde

ddal en beetje bij komel. Maar in het Heine, hct

nu. Je bent de situatie meester. Je lichaam volgt

intfume

wat je hoofd opdraagt. Boodschap na bood-

op mijzelf, ila's toch het veiligst.

schap. Je bent ook mij voorbij . In een moment

"Alles is €en, zegt men in zen. Heb je ooit zo'n

verdraag je minder dan een halve meter af-

ervaring gehad?"

stand. Zonder dat je ogen contact zoeken om

Nee. Ooit bm ik dichtbij gekomen.

je koers op mijn navigatie te checken. Ik besta

ultierne offi dat te ervaftn.

niet meer. Je jas nog wel Hij zwier! heeft
plezier en is dicht om je heen. Bij de bloemen-

wor mij niet wegelegd.
"Nu heb je de enraring dat een ander aspect

stal houd je in. Hallo, lubter

van jouw leven, ik - degene die

es,

welke is kortet;

of die? Oke, doe die dan maar. Je zoekt wat
russen je nizuwe muntjes en rekent af.
die

joh, het is geen moment in mij
opgekomen datjij mogelUk mij bent
a1s

het

..

Ik ga d.an toch rwar hnncn,

Ha wereldie

H* lijkt mij ha
Ik denk, dat is fiishiet,

jij ook bent -

jou alle aandacht die in mij is, gaf. Ik merkte
dat ik overbodig was, dat jij je ruimte nodig
had, je sloot mij

buitet "

la, dat klopt. Gaandeweg kon ik mij b*er op

wn rnijn

en hzt dom

ha

"Wat gebeurt er met je ademhaling

.

boodschappen

mijzelf

rithtm. Om

spel zoals we dat hadden efgaprokm mee te

spelen.

Dat kon ik door mij op mijzelf tmtg

te

spannend wordt?"

trelekm. Da kon dom jou buitm

Die is den niet tneer wij. Die wordt dan

zo doe

oppervlakkig. Ik raak '*vg wn mijzelf en kan niet
trcerwaarnetnen. Ik stagneer

loh, ha

"Wat doa jou dat? AIs je je werkelijk lqalissert

gedicht 'lij beflt el niet" . Ik heb er geen tnorflefit bii

datje stagneert?"

stilgestaan. Gem verbinding, maar terugt'rekkm.

Als ik daar werkelijk in ga, zie ik dat mijn leren zo

Heb, dit doet mij iets.

is getteest.

Dat ik

zo geworden

bm, Ondank al het

lifuerk dat ik heb gedaan, bm

ik m ge'',wrden:

is treuig. Maar ik accqteer

dat, Ik we*

Dat

het.

Ik

te

sluitm... maat..

ik dat dus.
is

gem momerrt itt tfiij opgekot rm dat

jij

mogelijkmij bmt. Niagedacht: "jij bent mij", maar

Dit is dus wat ik

doe.

fuaw

D'x is wat ik op mijn

doe. Dit is wat ikin mijn leven doe. Dit is fukngrijk

Ik moet hier vodq

over nadmkzn.

kan daain wel mmpassie met mijzelf hebben.

"Je wilde tot slot nog iets zeggen, wat was

"Lukt het je om daarin

da0"

opear te

zijn naar

nlf

anderen?"

Ik wil je nog

Ik kan het onder woorden brmgen met tnet$en rnet

bm. Ovet hoe ik

wie ikwerk. Iaten zien kan ik het veel minder En,

ongemak, wn

zrker in mijn terk moet ik daat ook voorzichtig

ik wega twn jouw aandacht in mijn rug. Dat wns

zijn. En thuk...in het kleine is het zoteel

in essmtie bnmers ook niet prexig. Ik heb 100.000

rnee

moeilijker dan in hd grote. 1l

Wefiber Ikherinner

mij de uixprakm t'an Genpo - diejuist in die dagm

in Dm Haag verbleef - ovet het haef dat

iin zijn

vij allm

en dat dat besef nodig is om tnet een

manimjx.
h*

iets

wtellen.

en

te

nu

wega van het

grote dingen, Zoals

helpt mij ermee te ziftefl. Ik kott

in elk geval waamenen. Het

ha helpt wel

*aar ik

iedere keer weer

pijn in Heine

kn

Over

is

fliet prettig, nnar

baeffm.
Siman

de

Boer

knte 2m2

daar zit ik mee
De redactie

is

vereerd met de medewerking van Tenkei Cop-

pens Sensei, zenmeester te llolwierde, aan de Lotusvijver.

IIij

is bereid gevonden vragen van lezers te beantwoorden. De
eertte yraag leefde bij onszelf, maar de volgende verwachten

we van ,nderen.

Tenkei Coppens Sensei

waag: Smsei, ik

nffii

heb na sesshits altijd zo'n

st*k

gettoel over rfle, maar in hct gewone levm zak

ik verwlgms als em

in. Hoe kan ik daarmee het best omgaan?

antwoord: Samadhi heeft de ueiging om te gaan 'lekken'. Daarom is regelmaat in de training zo belangrijk. AIs je elke
dag de afivas doet,

blilftje keuken schoon

en opgenrimd- Natuurlijk heeft ors huis nu err dan een grote beurt nodig - en

sesshins bieden daarvoor een prachtige gelegenheid

-

maar zonder dagelijkse aandacht kan het we€r gauw stomg worden.

Tijdens sesshin is het doorgaaos gemakkelijker om iets van je conditionering te laten varen. Met de steun van de hele
groep en de aansporingvan een leraar, durf je gewoon meer en dat kan geweldig bewijdend werken- Maar onze angsten

ziuen heel diep, dus voor we het weten vallen we weer terug in onze oude gewoonten. Het zou natuurlijk helpen als we
6ns lgal iseerde[, dat er in feite niets is om je aan vast te houden. Onze geest is van nature wij an ongebonden. Hoe mooi

dat sterke sesshingevoel ook is, zo ga.uw als ik me daaraan

ga.

hechten moet de bezem er weer doorheen.

lrn*t*
Heb

je ook een waag die je Tenfui Smsei wik stellen? Dim hefi i/, bij dt redactie!

Vermijd theoretische wagen (bijworbeeld: flat b het verschil tussm Tibetaans
boeddhivne m nn?), of al

bor*?).

We

zijn bmieuwd.

te

permonlijke wagm (wat b*ekent die pijn in mlh

de

Lotusvijva

er is $een heldere spie$el
De Sutra var Hui-Neflg en de Diamart Sutra
zijn kort geleden in Nederlandse vertaling
uitgegeven. Eerder waren ze al in het Engels
beschikbaar. Beide sutra's hebben bewezen een
betrouwbare gids te zijn op het pad van Zen.

Recentelijk verscheen ook de Nederlandse
vertaling van de bundel dharma-gesprel*en
'Loslaten is niet-gehecht zijn' van Ayya Khe-r- ,rr 6.16916 taal geeft zijuitleg en praktische
handrrauen hoe wij met die 2tra's om kunnen
gaan.

De Diamant Sutra, die afkomstig is uit het
India van de vierde eeuw voor Christus heeft
een toepasselijke naam. De leringen die erin
venvoord staan kururen de wortels van het
dualistische denken als een diamant doorsnijden. De zesde pau-iarch Hui-Neng is een voorbeeld van de lcracht van deze sutra. De zutra
a1s het ware een sameavatting van de boeddhistische leer. Maar hij is rationeel niet altijd
toggankelijk.

is

dat verlichting bereikbaar is zonder
diepgaande studie of training, moet voor
velen een klap in het gezicht zijn geweest

Er is geeo bodhi-bom,
En er is mk geen heldere spiegel.
Aangeziea alles leegte is,
Waarop kan het stof dan neerdwarrelen?

Middenin de nacht en in het geheim onwing
hij de dharma van zljn vatganger, de vijfde
patriarch Hung-Jan, en Hui-Neng werd daarmee 'de erfgenaam van de leer van de School
van de Plotselinge Verlichting'. Ook ontving
hij van zijn voorganger de traditionele mantel
en bedelkom, maar omdat dit grote afgurst
wekte moest hij vluchtern. De jaloezie van de
andere monniken deed hem wezea voor zijn
leven, dat diverse keren aao een zijden draadje
hing. In een van zijn dhatmagesprekken hield
Hui-Neng zija leerlingen het volgende voor:
' . . .behalve de verlichting is er geen enkel verschil tussen de Boeddha en de andere lerrende
wezens. Een glimp van verlichting volstaat om
van een levend wezan de gelijke van de Boeddha te makea. Omdat ale dharma's in onze
geest aarrwezig zljn, is er geen reden waaron
we de ware aard van tathata nietinttiit:ef zouden kunnen realiseren." Het zijn opbeurende
gedachten, maar dat verlichting bereil$aar rs

zonder diepgaande studie of jarenlange training, moet voor velen eerr klap in het gezicht
ziln geweest. Het grote levensdoel var de vijfde
patriarch was het onderrichtea van de leer van
die Plotselinge Verlichting 'zodat leerlingen in
staat zulierziin in ea oogwenkbodhl te bereiken en door introspectie hun ware aard te
1sa'lissren. Als zij daar niet in slagen zelf de
verlichting te bereiken, dan moeten ze aan de
wome en de geleerde boeddhisten wagen om
hun hetjuiste pad te tonen.'

De zutra van Hui-Neng
De overlerering wi1 dat Hui-Neng (681-713),
een arme ongeletterde houthakker, plotseling
verlicht raakte toen hii de Diamant Sutra
hoorde reciteren. De Sutra van Hui-Neng, ook
wel Platform-zutra genoemd, beschrijft het
leven van Hui-Neng, de zesde en twens laatste
zenpatriarch in China. Het bevat enkele van
de meest belangrjjke teksten van onz e zenliteratuur. Hui-Nengls grote inzicht in de dharma
blijkt, volgens de overlevering, uit de volgende

Als

wrrnden:

Para14>uduwa-nonneneiland

Geen qpiegel, geen stof
a.lles leeg is, waar kan dan het stof op

val1en?, is

hoofdstuk zes uit 'Loslaten is niet-

gehecht zijn . De auteur Ayya Khema (19231997) bespreekt in dit hoofdstuk de spiegel-

anekdote van Hui-Neng. Haar boek bevat
twaalf dharma-lezingec die zij hield op het
in Sri Lanka.

Dit

t
t

lente 2002

nornereiland is een van de boeddhistische
centra die zii gesticht heeft.
De spiegel is de illusie van het individuele,
onveranderli.jke 'ik' en het stof is het lijden
dat dit 'ik' veroorzaaLl. Er zijn verschillende
manieren om met dat 'ik om te gaan: doen
alsof het niet bestaat en het oppoetsen. Diep
in die spiegel kijken om het vervolgens over
boord te zetten, is de beste remedie tegen het
tijden. Aandachtig onderzoek en introspectie
is d6 manier om dat 'ik' los te weken, leert de

Boeddhaons.'Hoe vakerweonderzoekenwie
er denkt, voelt, handelt, des te minder zal er
sprake zijn van identificatie met gevoeiens,
gedacht€n en daden. Dan kururen we ongehin-

derd kijken,' aldus Alya Khema. Dan ook
onstaat er ruimte van een vermoeden van een
'niet-zelf ': '...we kurmen het als een zaad
cultiveren. AIs er geen zaad is, is het zinloos
te rachten ermee te werkea. Als we enigszirs
vermoeden dat het gehele idee van het ik een
illusie is, kunnen we dat steeds opnieuw onderzoeken, totdat het steeds meer werkelijkheid wordt. Dan zljn we op weg het verkeerde
beeld van onszelf te verliezeq dat is de essentie van de dhamma.' Dat is natuur$k gemakkelijker gezegd dan ge,laa n. Hoe dit allemaal
in zijn werk gaat, bespreek zij in de andere
lezingen.

Zonder de wil het eigen 'ik' aan een kitisch
onderzoek te ondenverpen en uiteindelijk op
zij te schuiven, zijn sutra's lege teksten er
rituelen zir oze handelingen. Datzelfde geldt
voor de lezingen van Ayya Khema. Zij is er
duidelijk over: 'A11een wanneer we inzien dat
wijzelf de makers van orue ongemakkan zijn,
is er een opening voor verandering. Als we
nog steeds geloven dat andere mensen, situaties of het gebrek aan waardering, erkennrng,
liefde of kansen de schuld zijn, zijn we nog
niet met onze praktijk begonnen. ' Ga er maar
aan staan, of beter nog: ga er voor zitten!
Kees Moerbeek

Ayya Kherna, Loslaten is nirt-gehecht zijn, I.JtamjraBecht, Haarlem 2001
Woflg Mou-lam, De sutru ran Hui-Nng, Uitgeverij
Ankh-Hermes, DeYenter 2001

A.F. Price, De Diamant Srrl"r, Uitg€yert AnkhHermes, Deventer 2001
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Vestdijkbenoemt rn De dokter m ha lichte mekje

i

boek

de leer van het

rn

z

N

o

uit

midden. Al op pagina

1949 - dat

6

van dit

riek naar karnemelkzeep

rn
rn

z

dat is eenwudig nd

te

gaan - ftten alleefi datgefie

kiest waar men zin in heefi, ook al is hzt de dood,

ran erotiek uit die tijd - neemt Vestdijk, ter

Hoofdstuk na hoofdstuk neemt hij vervolgens

ondersteuning van zijn hoofdpersoon, als

de dokterswouwen en dienstmeisjes door die

schrijver het heft in handen en vertelt hii de

hij gedurende zljn waarnemingsjaren trof.

iezer wat hij op het hart heeft.

Respectvol hun ftsieke en menale zwakheden

a

beschriivend en daarmee een mild fundameff

t

leggend voor het drama dat hem toekomt
warureer hij dan aan zijn eigen dokterspraktijk
begint. Het boek helpt. Ja. Het boek helpt je

je met je eigen leven verzoenen. Tenminste als

u

je man bent. Maar misschien ook wel

a1s

je

vrouwbent. Je zou je kunnen identificeren met

het lichte meisje. Aanhankelijk, volgzaam,
maar uiteindelijk vernietigard helder, accu.raat
en leven gevend, de man in het ongewisse la-

tend over het vaderschap. De man in zijn on-

macht. De wouw in haar onmacht.

n
Aan het eind van het voorspel van de waarne-

ming legt Vestdijk ziin kaarten op tafel. Op

fl

N

- en

maar een helder licht werpt op de krochten

z
U

wijheid. Maar ha echte hitnn is altijd onwij, on dat

pagina 60 komt hij na lang omzwerven tot de

Simon Vestdijk

volgende opmaat: Allerminst is men in het

Nia

dat ik ery in fuuzm geloof en geen voklaget

wafltrouwefi aan de dag

r
d

leg jegens de

f.losofsche

midden, *anneer men tterwld is wn zichzt$ Lant

ik dit de lezer op het hart bindefi; ik bm em

een-

mode yan het kiezm...... De tnms, en zelrt de

toudig dokt7 een soort zondaar eigenlijk, ja, ja,

halfgod, ook al za mm hm nssen melk m pekel,

kindertjes, dat begrijpm jullie het bat; maar ben

kiezen

nooit. Wie zegt: ze zin wij om te

bedaelt daarmee: achteruf hebbm

kiezen,

zij spijt, dat ze

gem andere keuze hebbm gedaan, want de pekel

ik

in ha midden, of zijn jullie in het tnidderr, ffiaat
dat zal nog wel evm durcfl, dafl staafl ule net zo
van onszelf

af ab van

de wereld,

!e/

m ab we emfluitn

had misschien haar yoordelen, en yan de tnelk

op de wereld mikken, dan hebben we em fluirn

krijgen ze misschim ue*npping, Dat zc het lie$t

genikr op orczelf m dnt komt omdat het middm

de kool en de geit hadden gespaard, floemett ze

middmin

is,

wondedijk, tnadr rteax

lente 2002

Aansluitcnd laat hij de lezer geen misverstand.

Ik citeer enkele kenten uit de pap: ,. .m

dan

is het geheim geheel voltooid, helemaal klaar om
verkeerd begrepen te worden.

Men is ook in het

midden, wanneer nrcn in ltet midden is tttssen het

BO

AN DE L

midden en de tamelijk onbellttimde wereld, zoals

jullie

die allemaal kennen. . . maar kan dat anders

dan mislopen? Afzondering, zichtbare, tasthare
afmndtring wel te versraan, wrgeef

En ook:
zoals ze

...4

nooit.

de wereld

dat beteken| dat ulle dingen zijrt

ahijd waren, dat

de

zon opg(tat en ofidet

gdat, dat de inst?Jlingen goed zijn en slecht, dat de

liejle

weer bestaat, de drankjes, het werk.

En dan kan Vestdijk begimen aan het relaas
over de dokter die ondanls zichzelf dc

praktlk

begint, ondanks zichzelf zijn eerste &vee guldens van zijn eerste patidnt opstuijk en ondanks zichzelf Cor helpt. Het lichte meisje.

Haar daarna tolereert. Daarna kwijtraaktDaarna opzoekt. Daarna terugverovert. Tenminste alsje dat terugveroveren magnoemenWas zij nu zvranger van hem of van die gcpen-

sioneerde PTT-beambte, Prinsen? Ondanks

zichzelfen ondanks haarzelf, stapt zii uit dc
trern, haalt hij haar op en boemelen zlj nog
eens iangs

nachtclub Ebenou in dc Amster-

darnse hoerenbuurr. Maar dat is pes wanneer
de zaak a11ang

beklonken is.

AIs lezcr weet je dat een mens zich geen mo-

ment hoeft te vervelen. Niet op het kussen.

Niet daarbuiten. In 1949 niet. Nu niet. Altijd
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in het midden.
Simon

d.e

Boer

Simon Vestdijk, De dokter m ha lichte meisje
Uitgever De Bezige Bij, Amsterdam, 32" druk
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are helped to make a shift &om the narrow,
stuck point of view to one that identifies

with

sive with the ancient tradition
wealt

of the Ango

natwally. Old and new fit together with-

all people and all things. It is really an "eye-

out any problems. The more traditionally

opening" experience.

structwed Aryo helped fte insights developed

in the Big Mind work deepen and take root
During the BigMindMonthlonglntensirewe
got together from sanghas all over the
as we11as

world

for the eventual return to our homes scattered
around the world.

with those who had no official Bud-

dhist credentials at all. Wewere therapiss and

Now that I am back in Holland, reflecting on

housekeepers, young,and old, all sorts and

what has happened to me these past few

sizes and shapes. What we had in common

months,

was the desfue to deepen our understanding

Orat

and practice of the Big Mind Process and that

combining insights from the East and ftom

is indeed what happened, and howl The

the West that makes it a bit easier to stand

I am very grateful. It

Roshi is dweloping

a

seems

to me

really powerfirl tool

in

of

these post-September 116 times. There is an

work but you nevff heard any complaints.

opportunity to take responsibility for our lives

Everyone devoted themselves wholeheartedly

and choices, moving away from perceiving

to the work at hand. Our program included

ourselves as victims. This can definedy be part

formal periods of meditation e'reryday, three

of the response that

hour practice sessions every afternoon and a

deep wounds in our world.

month was very intense and required lots

full day workshop

each

is needed

rrolv to heal the

week We practiced

with each other in pairs

as

well as in larger

Roshi will be continuing his teaching

of Big

groups. A feeling of community developed

Mind with a series of workshops in various

which was strong and intimate.

cities in the United States: When he comes to

how could I live with this acuteness?
The last week of the Big Mind Month over-

Europe in the fall there will be Big Mind work-

of the four week

shops given in Poland and Germany and Eng-

long Ango. The Ango is a period of inteose

land. The sesshin at the Tiltenberg wiII include

training together with the teacher. It is the

workshops and daily Big lv1ind praoice.

lapped with the first week

continuatioo

of a custom which

developed

during the time of the Buddha when monks

It feels to me that we are part of a learning

would gather with the Buddha for instruction

experiment with enormous poterrtial. There

during the yearly rainy periods.

is indeed life after September

The combination of this first Big Mind Inten-

1

1l

Hank Malinowski

de

t otusvijver

samadhi
liwes,

hoofd (hart, ziel) in de wolken vertoeven.

verzuchtte de dichter St6phane Mallarm6

Feitelijk zijn mensen niet meer dan levende

ik

lijkeq geneigd tot het hogere, maar gedoemd

Mal-

tot het aardse. Wat heeft dit met zazen te

larm6's onvrede met het bestaafl. Hij was een

maken? Alles. Mallarmd verpakte zljn onwede

I-a chair esttriste,,h6las! etj'ai lu tous

1es

(1809-1898). Het vlees is triest, helaasl en
heb alle boeken gelezen, geeft vorm aan

ha

Symbolisme, een

en onbehagen in po€tische abtacadabta, de

stroming in de beeldende kunst, literatuur en

hedendaagse mamger goochelt met 'targets'

muziek die ruim honderdiaar geleden n€t over

en krompraat. Maar zonder lijden, geen ver-

haar hoogtepunt was. Symbolisten blik-kerL

lichting! In plaats van dorn geklets met ande-

met verwondering om zich heen naar een

ren, ga zitten en blijf alleen en als een doof-

wereld, die vol raadsels en geheimen is en vol

stomme, zei Dogen. Daar zit wat in. Er is alleen

verwijzingen naar het hogere. Het is niet

een kussen en vij fenrwintig

duidelijk wat Symbolisten met dat hogere

wigheid. De Boeddha glimlacht en Kwan Yin

bedoelden. Ze staan er echter wel diect mee

is in samadhi.

van de voormannen van

in contact.

TaaJ is geen insEument om de

werkelijkheid te beschrijven of te beheersen,
maar om de werkelijkheid te bezweren.

Het fin de sidcle van de negentiende en het
begin van de trvintigste eeuw was een boeiende tijd die veel overeenkomst vertoont met
de onze. Er was eerr groot, welhaast

naief vef-

troul,ven in wetenschap en techniek. Een eco-

nomie van ongebreidelde uitbuiring van mens

in natuu( was in opkomst. Religieus fundamentalisme, ongeloof en bijgeloof tierden
welig naast elkaar. Bovenal heerste er een knagend gevoel van onwede en onbehagen. Is dit
alles wat er is? of beter: Wat is dit?

Onvrede en onbehagen hebben te maken met
het besef dat mensen tot hun enkels in modder,

drek en elkaars bloed staan, maar met hun

minuten

is een

ezu-

Kees Moerbeek

Ka

nzeon sangha
Nederland

k"l!o\VZ$
Secretariaat:
Krayenhoffstraat 151,
1018 RG Amsterdam

020-627@93
Wekelijkse zazen bueenkomsten
Amsterdam Nico Tydeman

02A627649y

6851983; ma. Vm vr. 8.00 - 9.oO,
di. 20.00 -22.00 do.2O.OO - 22.OO

Aoeldoorn christiaan Ktutfl o5*5477257i

di.20.30

- 22.OO

Den Bosch Stefan Coppens O734427OO9;
di. 2O.OO - 22.OO, do.2O-3O -22.OO
Den HaaE Kees van de Bunt 07O

35O4607; ma.2t.OO - 22.45, wo.

7.OO

-

8.00, 9.30 - 11.15, 19.00 -20.45, 21.00

-

22.45. vt.9.3O - 77.15
Den Haae Helen Pelder O7U36U3O5
wo.20.00

ZEN RIVER
Hoofdweg 26,
9905

PC Holwierde

Tel. 0596 - 624004

zerrirv et @hetnet.nl I www. zenriver.nl

-

22.00

Enschede Toon Fuge,s. 07+2434557i
ma. 20.00 - 22.30
Hoorn Dirk Beemsitet

ma. di. wo. en vr. 630

0229277855i
- a.Oo,

ma. 20-@ -

27.3c, di.2o.oo - 21.30, do. 20.00 - 21.30
Niime{en Margreet Cenlen O2RJ787345/

Training met Tenkei Coppens Sensei
Dagelijks schema met o.a.
Di. en vr. 6.00 - 8.00 lJrr, zazen, daisan en service
Di. en do. 19.30 - 21.15, zazen en daisan
Voor informatie over practice, weekends, workshops en sesshins,
bezoek de website ofbeVschrijfZen River

Jan Steehouder

024$844225; do. !9.30 -

21.30
Rotterdam Bert Verwiis 07&6317606;
ma. 18.15 - 20.OO, 2O.!5 - 22.OO
Zgphco-Ha ns Fischet O57 *5 46 A7
wo. 2O,O0 - 22.00

