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r ed a ctioneel
Een

jubileum van zetteneneenhaljaary waar slaat dat
nou weer op?

Begin

1

998

ierden de eerste redactieleden nog braaf hun dieiaig jubiteum ,?Et een taart
met die kaarsjes. Zie

(bh. l9). Waarom niet wachten tot de tien

wl

de foto

bij

kn

tiugesprek

is?

Eerlijk gezegd wetn we het nlf ook niet' Gek getat, zevenenemhalf,
ongebruifulijk. Leuke maand om iets te vieren, september. van die
dingen' In ieder gmal is het niet zo, dat we vrczen de tiefl niet te
zullen volmaken ea dus maar ... want we hebben volop plannen om
blijtend iets van de Lotusvijver te makm. Jullie horen nog uan ons.

Mixchien willen

Nederland gewoon nen laten zien wat een mooi blad de Lotustijver
is geweest, al die jaren. Boordewl precht
van allerhand' Zie het vietgesprek, zie de bloemlezing. zie
Dirhs terugblik op zijn gevreesde rondgang langs de zendo,s van Nederland,
Zie
de intemiews met twee troulte lezen.
we zennend

Dit

nummer is anders dan andets. Gem 'samsaravaria', maar em selectie
van dc sterksu hwoots der kwartalen. vanwege plaatsgeb rek
geen 'Lekn' en 'Het Portret', maar wel onze vaste rubrieken:
'Daar zit ik mee', ,zenzonderzen,, ,Mijn huisartaar,, ,I<t oot !a?, het

kwartaal'.

Dit nummet

is een eerbetoon aan de
founding mother en futhers

wn

de

Lotusvijvet Heten, Job, Michel en Sjoerd: gassho!

De tijd gaat snel voorbij en mogelijkheden gaan verloren. Laat
ons ontwaken... ontwaak!

de Lotusvijver

lotusbloeml ezing
'Yolg het spoor terrg' is misschier eer pakkender titel, uaat ruakt niet de kera vaa dee zoetzrre bloemlezing uit zewneneenhalf

Lotustijwr, Wat

beweegt toch al ilie boilhisattta's

trmanbtgen, spitsvotrtligheden

en

gappen

zijn het ik-docamerrten efl natuutlijk
Maar het zijn 66k oefeningea in

k*srtael

ile

Lotusvijvn

weer

ijn

en

ou han boekbesprekingen, rcinerhalery geilichten, diepzinnige betogen, r,roomheden,

grollm aan

het

papier en de lezers toe te vefirot*en? Gisverk h het, maer

het eeefl zowle pogingefl om onze tak taa sport een plaats te geten

mededogen,

jaar

ir

natuulijk

het dagelijks leten.

flouden ileze ontboezeminger ons niet allen een spiegel loor? En hoe ma anders ieiler

gewld reken? Neem eer &tik in

de

Lotastijrer

en geniet

wn het beskea det kikkers!

lijn der verwachtingen dat ik daar 'Ja" op

Heldne Hubert van Blijenburgh's bijdragen

de

aan de Lonrsvijver blijven niet beperkt tot haar

zolu zeggen, aangezien Kees wist hoe hebberig

verdienstelijke gedichten. Ook haar proza is

en eerzuchtig ik was' ,

mijns inziens bijzonder leesbaar en stellig

Kees van de Bunt antwoordt op haar Ja' dat

scfueef zij geschiedenis met haar 'golven van

zij een jaar lang haar mond dicht moet houden,

nieuwsgieringheid', de Lotusvijver, januari

in de zendo, in de kieedkamer, op de trap en

'Ik ontdekte dat 10.000 orgasman die
ene bevrediging nooit overtreffen. Als je

in de hele Frankenslag. 'Woest was ik en heb

eenmaal die bevrediging geproefd hebt, begrijp

mededeling dat Kees gek geworden was. Nico

je grijnzend dat zen je leert, dat in de ware

lroeg of ik soms reuze iastig was, zat ik soms

zins des woords, je liefde maakt met je klelen

slim te zeuren

aan. Je uitkleden is echt de weg van de minste

Amsterdam volgt, maar valt tegen. Dubbe1

weerstand.' Welk een magistraal klzicht. Je

zelfs, want tijdens de tweede zitsessie krijgt ze

verwerft het blijkbaar niet door het eten van

barstende koppijn. Bovendien komt

of een broodje bal. En welk
een contrast met 'zeuren is zilver...' van

lunchpauze haar karmakwelgeest uit Den

september 1995!

lezen.

1996.

nieuwe haring

schijft ze. Zendodrijver

subiet Nico Tydeman opgebeld, met de

Ha ag

h

de Zendo?' Een tocht naar

in

de

binnen en gaat al soep etend in een boek

Aandachtig

'Hij zei boe noch ba, keek niet eens in
mijn richting, terwijl ik op de bank lag te
creperen. Nico zei nog ja, ja Zer is pijnlijk ,

Het zeuren.. . van Heldne illustreert de wan-

maar liet mij een half

hoop die beoefenaars van de weg soms naar

gaan.' Twee maandea later kan Hel dne Z,endo-

de strot vliegt. 'Na jaren "zitten" broeden op

Kees wel 'zoenen'- De hele aflaire heeft een

schrandere opmerkingen en belerende ant-

positief effect op haar zitpraktijk en al die

woorden op de vragen van mijn medezifters

spitsvondigheden hoeven niet meer: 'Mensen

woegKees of ik nog verder/dieper wilde gaan

en dingen vragen nu mijn aandacht an ik heb

met mijn Zen-training. Het lag natuurlijk in

de

uw

eerder naar huis

tijd en de ruimte om er mindful op

te
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reageren.' Winnie de poeh's kwoot van het
kwartaal klinkt a1s pedagogische tik : tMaar ga

niet Zoeken naar de Weg, waat
dan is hij weg!'

je

zal zien,

is.".

.. "Gefeiicit eerd,,,

met een wijds gebaar

ik en overhandig
het fororolletje. Hij kijkt
zeg

me niet aan, scheurt het met een wij ds gebaar

doormidden, gooit het op de grond en stampt

Boterthee en boeddha-papen

er nog eens op.

In Europa zou het komisch

zijn, hier intimiderend.,

Menno Staarink pleziert rne met boeiendq
vlotgeschreven reisverhalen vol etno-excentri-

citeiten. Zijn favoiete standplaats is Tibet.
Wereldreiziger Menno

blijh

een man van de

In deel twee van de trilogie in het lentenulnmer
1999 lees ik over

Tali die haar etnocentrische

vooroordelen over boterthee maar niet opzij

wereld, zo lees ik uit de eerste aflevering mn

wjl zetten. Menno probeert

de trilogie 'Menno in Tibet,, de Lotusvijver,
wnter 1998/ 1999. ,Ik loop langs een barretje

leren het te drinken, iets dat zo specifiek is
yoor deze cultuur mag je niet yerwaarlozen.,

met groen helder neoulicht, er zitten meisjes
in minirolles, Chinees besef ik, ze lachen naar

Ze weigert, ze

me en wenken me. Ik ben verbaasd over de
wijpostigheid, zeker na een paar maanden

kijgt

,Je

moet toch echt

kotsneigingen. ,A1s het

nou nog verse boter is die ze erin stoppen,,
oppert Tali. Er blijft voor Tali niets anders over

dan schielijk de boterthee op de grond te

India. De Chinese meisjes zien er sery uit.

gieten.

Bijna ga ik naar binnen, maar de Tibetaanse
jongen die ik ben tegengekomen waarschuwt

Dirk 'Dharma Thunder, Beemster heeft bar

me niet naar Lrinnen te gaan: ,,They can fool

you" zegt hij. Zou dat Tibetaans-Chinese
afgunst zijn vraag ik me af en loop met hem
meg een spijtig gebaar naar de meisjes

ma_

kend.' Bodhisattva Kanzeon zou grif ingegaan

zijn op de Chinese verbroederingspoging om
op een geraffineerde manier de ,sentient beings

weinig op mer Himalaya-boeddhisten, getuige
'the dirk side of Tibet, van winter

1

ggg/ lggg .

Na de chinese inval in Tibet vluchtten veel
Himalaya-boeddhisten naar het westen_ Ook
in Frankrijk streken zij neer. ,De gebouwen in
Vimoutiers staan sindsdien in de steigers. Enkele keren per jaar strijken zenboeddhisten

in miniskirt' te bekeren. Maar het pleit voor
Menno dat hij twijfelt en een spijtig gebaar

neer om grote schoonmaak te houden, niet
alleen in hun eigen verwarde geestefl, mazrr

maakt! Chinezen zijn niet alleen verleiders, zo

vooral in de sterk vervuilde huizen van de

blijkt uit het volgende citaat. .Iemand
schreeuwt, maar ik laat me niet afleiden, neem
de foto. Een kleine Chinese politieman komt

Himalaya-boeddhisten., Drieste Dirk fulmineert: 'AIs er gewerk wordt, gebeurt dat door
de Europese inwonenden, de

monniken vieren

op me af.' Een woordenstrijd ontrolt zich

de gehele dag een

tussen de communistische onderdrukler en de

papen zijn het: hun meditatieha.l doet aan het

nobele westerling. Menno moet zijn fotorolIetje afgeven. 'Ik probeer me er uir te praren,
ventileer mlin gwoelens, zeg tegor iemand ,,hij
is een fascistische idioot die op een power_rrip

spiritueel feestje., Boeddha_

Yattcaan denken, ze murmelen de hele <tag
mantra's en hullen zich in overdadige gewaden. 'En wat doen Tibetaanse monniken bij
de dictator van Kalmukkie?, Die is god betere

de Lotusviiver

INUK', hedst

ook nog eens voorzitter van de 'coffupte

slommeringen in'WTTH 10K

wereldschaakbond FIDE', vertelt onze West-

2001: 'Mijn zitten is een chaos: moord en

friese vriend. Neen, 'sobere zenboeddhisten'

doodslag, seks, seks, sek. . . Is dit Boeddha?

en 'arbeidzame Chinese communistenl moeten

Sensei lijkt het vooral grappig te vinden: 'Ja,

niets van dit zooqje hebben. 'Laat u niet beto-

jij bent wel

veren!', vermaant Dirk 'Dondersteeri Beem-

niet volledig ben geabsorbeerd door mijn pri-

ster. Ik zou niet durven.

maire driften, dan word ik overmand door

een pervers mannetje..

." Als ik

slaap.' Simon de Boer gunt ons een blik tussen

Papa doet raar

zijn oren met'impressies van een tiendaagse

'Cindy vertelde mij (oom Horai red.) dat ze het

retraite in Bekie', de Lotusvijver winter 2001.

zo raar vindt, dat hanr papa steeds elke ochtmd in

Het artikel gazt

over Vipassana: worstelen

gaat

met u/ijsheid. Het gaat 'niet om geluk. Niet

het is ook een beetje

om ellende. Het gaat om wijsheid. De wijs-

raar. Ie papa mediteert, maar als hij niet zou

heid van loslaten. Geen verlangen of zwel-

gaan zitten was hij misschien nog gekker. Dus

gen, geen afkeer

je mag eigenlijk wel een beetje blij zijn dat je

en geen suffrgheid. Alleen maar oefenen.'

pappie zen doet.' Touch6, een treffender be-

rien dagen is Simon vol, leeg en stil en huilt,

schrijving van de redenen om aan zan ('boed-

omdat het niet uitrnaakt of hij gelukkig is

dha-ergerje-niet' red.) te gaan doen kan haast

niet. 'Loslaten. Wijsheid. Daar was het om

niet. Dit juweeltje staat onder het kopje

te doen.' Jikido IIse de Koeyer heeft het in

'kindervrzugde'. U kunt het nalezen in het nog

dit winternummer Spaans benauwd, 'stewen

steeds onovertoflen 'zen en therapie'van

in Salt Lake City'. 'Bong! Neel Eerst moet

herfst/winter 2000.

hij

ll'ho the f. . . is Cinb\ daddy? Ik weet het niet,

gen! De pauze tussen de eente en tweede slag

maar wellicht gaat hij ook naar sesshins. Wat

is veel te lang. Op de een

spoken a1 die pappies en mammies daa.r uit?

lukt het niet om dejuist toon te slaan.

Freek Kenzan Keizer schrijft over pijn en me-

dus de ro1 van jikido een prachtige reflectie

dedogen in'ergens voorbij hemel en aarde

van je state of mind.' Met een zucht, zo

bloeit een roos mijn liefste', lente 1998. 'Pijn

het, sluit ze haar artikel af: 'In zen praten we

een hoekje van de slaapkamer op em kussefltje

zittn. Cir;dy, jehebt gelijk:

of weerstand, geen twijfel

(Roshi red.) de zagu

Na

of

uitvouwen en klaarleg-

of andere manier
.

. Zo

is

lijkt

hondje.

vaak over sterven met elke uitademing. Roshi

Het hondje moet je aaien en de aap drooten

noemt uitademen graag 'to expire'. Ster-

voeren. "Pijn is klare wijn", en als we de ware

ven=Loslaten= L aten gaar Kan ik dat wer-

aard van pijn niet kennen, wat weten we dan

kelijk?'

is de aap van fiefde en

lerlangen

is haar

van mededogen? Piin is de mau met de hamer

van zazen, je moet de race wel opgever, wat
er na de bel opstaat van het kussenfe? We

doen

'Zazer is fitn' , jokhet t-shirt van

JacJry

Shobo

van der Reep in het herfstnummer 1999.

Zij

het er maar weer mee en zo kan die wel weer.'

schrijft in 'de schaduw van de meester' over

dit allesT', zou Ollie B. Bommel zich

haar ervaringen als monnik. Op een frisse

'Hoe leuk is

afutagen. Gerben Schwab heeft andere be-

ochtend wordt ze langzaamwakket

Z,e.

be-
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speurt iets eigenaardigs, rent naar de badkamer.

'De spiegel weerkaatst een mij vaag bekende
persoon met een kaalgeschoren hoofd. Bij
nadere beschouwing

blijk

het MIJN hoofd te

z!jn. De realiteit is verpletterend: gisteren ben
ik hier, op Ameland, tot monnik gewijd. Gol_
ven van weerstand overspoelen me. Instant-

verlichting had ik niet direct verwacht, maar
dit. .. ?!' Een boeiend relaas over haar ervaringen met het monnikschap tiidens een sesshin
in de Tiltenberg volgt. ,Op de laatste dag van
de sesshin besef ik ineens met tranen in mijn
ogen dat hier niets valt te halen of te winnen.

Ik kan alleen maar geven. Eindeloos geven.,
Iedereen, dat wil zeggen: Cindy,s papa, Jelle,
Jacky, Gerben, Simon, Peter den Hollander en

Anjo Kasman.

. ., volgt het pad op zijn of haar
wijze en daar is helemaal niks mis mee, in_

tegendeel. Peter Ga kudo detHolTander en

jo KorenKxman

An-

besloten hun leven volledig

wijden aan de Boeddha, Dharma en Sangha.
Petet zegl in het interview ,monnikenwerk',
te

Lotusvijver zomer 2007: ,Iedereen is op zijn

of haar manier b ezig met het verwerkelijken
van karma. Dit is ons karma.' Beiden hadden
zich als het ware op zen gestort, bezochten
veel sesshins en 'zaten, urenLang bij Kees van
de

Bunt. Zen kwam niet hun neus uit, integen_

deel het inrigeerde hen juist meer en meer.
Hun keuze was een logische stap, legt peter

uit. Maar ook 'een kwestie van geIuk. Wij
verkeren toevallig in de omstandigheid dat we

dit kunaen doen en dat Tenkei Sensei juist nu
in Nedertand is. Iedereen heeft zijn eigen situade.' De realisarie van het trainingscentrum
dat Tbnkei Sensei, Tammy, peter en Anjo voor

ogen staat is inmiddels al een eind op weg.
'Voor Tenkei Sensei telt de voortzetting van

de Lotusvijver

de lineage van Taizan Maezumi Roshi en

malen de boeddhistische voorschriften.'

Genpo Merzel Roshi zwaar', zegt Peter over
het belang van het centrum. 'We hebben een

In het zomernummer 2000 dendert de discus-

grote verantwoordeliikheid en soms voelt dat

sie verder met een bijdrage van Jelle Seidel

ook zo. Wij nemen met zijn vieren een behoor-

'de schaduw van zen, terugblik op een thema-

lijk risico, maar daar is het hele leven

nummer' en de reactie van Michel Oltheten

vo1 van . '

in

in 'schaduwdebat zonder ead'. Jelle

Niet velen zullen het viertal navolgen. Per slot

daarop

van rekening maakt het een heel verschil of j e

analyseert: 'Hoe apolitiek is de zenbeweging?

of

Wat opvalt is dat de meeste schrijvers de don-

met zen bezig bent of met zijn twee-

kere kant van zen nogal relativerend en zelfbe-

een gezin hebt,

je

a.11een

of

andere verplichtingen,

schuldigend benaderen.' Hierdoor komt 'de

en.

maatschappelijke verantwoordelijkheid die
Genpo Roshi's boodschap in 'swimming in de-

zen als beweging heeft in de verdrukking'. En

nial', herfst/winter 2000, Iiegt el niet om:

'de zenbeweging richt zich naar mijn mening

'Regardless of how long we have pracficed we

te gemakkelijk naar de heersende politieke

must guard against the arrogant belief that we

cultuur, zoals Yasutani dat in het (voor)oor-

know or have accomplished the way. Forever,

logse Japan deed en kennelijk na de oorlog

we .re travellers and students of the Way, and

wederom.' Hem fiappeert bovendien 'dat er

there are no masters.

If you

If you don't need help,

need help, seek it.

seek

it anyvay.'

maar weinig belang gehecht wordt aan het
afleggen van veranfwoording en rekenschap.'

Hij wijt dit aan de ik-gerichtheid van de huidige

Mea culpa en zelfkastijding

zencultuur. Ten slotte roept Jelle aan het eind

De kwoot van het kwartaal 'Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou' zet de
stemming voor de discussie over 'zwarte zetl

,

lentenummer 2000. Hetboek Zm at War van
Brian Victoria, is voor Mchel Oltheten aanlei-

ding om in 'het lege voetstuk' te schdven:
'Yazutani Roshi was niet verlicht in die zin,

dat hij geen onfeilbaar heilig persoon was
geworden. A1s ik dat verwacht van een leraar,

kan ik alleen maar telzurgesteld raken. Yasutani Roshi was in wezen niet anders dan ik.

Ik

kan hele foute, domme dingen zeggen en doe

dat ook met ontmoedigende regelmaat. Het
enige wat ik eraan kan doen is telkens overeind

Iaabbelen.' Dirk Horai Beemster gaat in 'ook
ikben fout geweest'

te

biecht eri geselt zichzelf

met het mea culpa 'per dag schend ik talloze

herfst 2m2

n zijn artikel de zenbeweging op om ovel
de zaak Yasutani publieke verantwoording
te leggen net als sommige foute weste$e

'mogen,

of liever

gezegd: kunnen zenleer-

af

lingen oordelan over emstige wandaden van

com-

sommige zenmeesters, van wie we weten dat

munisten dat na de Koude Oorlog deden.

ze verlicht zijn. En,

... hoe om te gaan met

Michel erkent 66k dat zen in Japan ernstig

deze informatie? Openlijk bespreken en be-

gecomrmpeerd is geraakt, een aantal zenmees-

oordelen, of toedekkea, goedpraten of zodanig

ters fout was en zen niet heilig is. Het gaat

relativeren dat een moreel standpunt wordt

erom te erkennen dat 'alle haat en alle moord-

uitgesloten?' Hij pleit voor een 8-mei beu,eging

lust die in een misleid mens kunnen voorko-

vafl zerL. Dat wil zeggen: 'Gedn aawal op de

men ook in zenmeesters voorkomen.' Het be-

leer zelf, maar een kritische houding ten aan-

wrrstzijn dat iedereen die eigenschappen heeft,

zien van uitwassen en tegenover leiding-

is nodig om opnieuw te beginnen en om

gwenden die deze willen toedekken.' Mche1

vervolgens alles, 'inclusief de zenbeweging, de

heeft in absolute zin gelijk, Yasutani Roshi's

sangha en de wereld' te veranderen.

tekortkomingen, kunnen wij ook in onszelf

Een opkilr&er noemt Evert Deld<ff dezetaboe-

ontdekken, vindt Evert. Maar de ethiek van

doorbrekende discussie over'zrvarte zad in

compassie en waarheid van het Mahayana-

'de 8.mei beweging van zen', Lorusvijver

boeddhisme sluit het wegrelativeren van wan-

herfst/winter 2000. Het is 'een noodzakelijk

dadel uit. Verlichte zenmeesters kunnen inder-

ingredidnt voor het aanpassingsproces van de

daad tot wandaden komen. Zijn credo is dan

zenprakijk aan de westerse cultuur.' Hij vat

ook: 'liefde voor en toewijding aan de Boed-

vervolgens de discussie tot dan toe samen:

dha, Dharma en Sangha, gepaard ilan een
consEuctief-kdtische houding tegenover

o!-

ethische of ondemocrati sche toevoegsels.'

Bommetje
'Ik heb nog zo gezegd ge6n bommetje!' U kent
vast nog we1 dat mellvedamefilmpje waaria
een koe

in een zwernbad plorut. Ik vind het

een wailr genoegen me keer op keer zeilrrat te

laten spetteren door de dharmabommetjes die

in onze Lotusvijver exploderen. Het was me
bovendien een eer deze bloemlezing te mogen
schrijven . 'De Lotusvijver is een onafrrankelijk

kwartaalblad en een podium voor beoefenaars
van zen. De nadruk ligt op persoonlijke erva-

ring en de integratie van zen en het dagelijlcs
leven.' Kwaakt u met ons mee? Een bommetje
mag ookl
Kea Moerbeek

de Lotusvijver

Lotusviiver onthult
Willem

de Yos

beoefent ongeveer

ir

vormm,

taat van tien jaar zen? Een heel boeddhistisch

mij nekt in klanken.

antwoord: 'De wagen zijn gebleven. Ze ver-

Eij

die mij mekt

Hij

die

Afgeil*aalil zijtt zijn stappen

tien jaar de Weg,

Want hij kan de Tathagata

nn

het

diepen zich en met zitten los ik ze niet op!

pail,

xiet herke flett, *

Maar Dogen zegt dat zinen zeff al een uitdruk-

in zen-

zoals dat

king van verlichting is. We zijn eigenlijk al

boeddhistische

Waarom zit je?

teksten prozaisch

Willem: 'Ik zit nu ongeveer tien jaar en weet

heet.

Ik ontrtroette

hem tijdens mijn
eerste sesshifl

in

Tiltenberg, b"gin
mei,

I{ij

steeds minder waarom. Een ander antwoord

Zen is

is: "Ik heb nog veel wagen en zitten helpt me."

geworden. De vraag: 'hoe integreer je zet in je

Toen ik veertien, vijftien jaar oud was, had
de

was de

jikido en wist mijn
lijden binner de

verlicht, alleen beseffen we dat niet.'

ik

a1s

dagelijk-s

het ware Wiliems tweede natuur

lne

, is dan ook moeilijk te beant-

veel wagen naar mezelf en vroeg me af hoe

woorden. Zen en het dagelijks leven zijn voor

anderen dat ervaren.' Idealisme en nieuwsgie-

hem immers niet te scheiden. Toch maar een

righeid naar wat verlichting is, spoorden de

poging gewaagd. Willem woont in Amster-

inmiddels achttienjarige Willem aan om zijn

dam, werkt in Rotterdam bij een schoolbege-

spirinrele tocht te begimen. 'Eerst deed ik tien

leidingsdienst en reist veel met het openbaar

jaar transcendente meditatie, daarna deed

ik

'Khhin op het station of bli de busis er niet bij, wil met aandacht lopen en

vervoer.

perken te houden.

eenjaa4le tai chi. Die avonden begonnen altijd

halte

Willem complimen-

met vijf minuten zitten eo dat vond ik eigenlijk

het voelen van de voetzolen', lacht hij. 'Ik zit

teerde me na de ses-

shin met de Lotus-

vijver; wij mochten
inmiddels weer
praten van Nico

\deman. Mijn

ego

was gestreeld,

beken ik nu met
schaamrood op de
kaken. Het idee

voof eetr Yfiurggesprek begon op te

spelen, voilir het

resultaat.
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het mooist. Via Maarten Houfinan kwam

ik

bij Nico Tydeman terecht.' En het netto resul-

veel in het openbaar vervoer en daarbij let

ik

op mijn houding. Het is een oefening om bij

hedst 2002

mezelf te zijn. Een half uur op een kussen is

natuurlijk anders, maar toch verstilt dit ook.,
Hij verwijst naar het boek Zen zin, zen onzin
van Paul Reps, btadzijde 152 tot en met 160.

Daar staan de oefeningen van Lakshmanjoo.
Ze zijnbedoeld, om ,het leyen achter de vorm die
de vormen doordringt helemaal binnen te gaan,

bown raimte en tijd, fiamefi en bxchijvingen,,
citeer ik wijellik. Willem probeert tussen de
rails oefening 58 opbladzijde 157 toe te passen:

'In

ijdende wagen, door het itmisch wiegen,
ervaar het. Of in een stilstaande wagen, door uzelf
in

een

steeds tragere onzichtbare

cirktls te laten rond-

draaien."Soms rcd ik het niet om ,s ochtends
te zitten. In de trein tussen Woerden en Rotterdam neem ik er alle tijd voor. Ik concentreer
me op mijn ademhaling en iet op het schommelen van de trein. Op de weg terug doe ik
hetzelfcle.' Ook op het werk hebben de oefenin-

gen hun nut, is de ervaring van de jilado. .De
112 manieren van Lakshmanjoo' ztjn een goud_

mijn, vind ik met hem. Een advies tegen burn_
out op bladzijde 755: ,27. Wanneer u in wereldse
bezigheden bmt yenyikkeld,

blijf dan aandachting

tusse?, twee ademhalingen,

en wees zodoend.e in

enkele dagen opnieuw geboren.,

En voor de

managers en leidinggevenden onder de lezers:

mis. Dat is 66k een oefening in het meer bij
jezelf zijn.' De beschouwende arrikelen
in de

Lotusvijver zijn van heel goed tot soms hoog
niveau. 'Ik vind jullie tips en mening over boeken leuk. Bijvoorbeeld dat stuk over Janwillem

van de Wetering van wie ik de trilogie heb
gelezen. Een enkele keer raakt het me niet.,

We zijn eigenlijk al verlicht,
alleen beseffen w e dat niet
De Lotusvijver werk ook ontspannend, tijdens
de treinreis op en neer van Amsterdam naar

Rotterdam en voor het slapen gaan. En hu_

mor!: 'Ikben nogal een Dirk Horai Beemster_
fan. Die stukken over leven en dood, en dat

hij uitgerekend twee 180 graden tegenovergestelde telsten bij elkaar zet. Hoe hij dat dan
verwoordtl' Samsavaria vindt hij leuke ,high_
lights' en sommige kwoots doen hem denken
aan koans. 'Een boel krenten in de papl', con_

cludeert jikido Willem de Vos aan her slot van

dit waaggesprek.

Als de yoeten der yerlidtting konden btwegen,
zou

de

grote oceaan oyerstromefl;

'82. Voel het bewustzijn lan ieder pefioon als uw
eigen bewstzijn. Aldus, de bezorgdheid voor uzzlf

zou het op de hemelen nee*ijkm.

terzijde late?td, word ieder wezen.'

Voor

Als dat hoofd boog,

zo'n lidtaam is

er gem

plaats om te rustefl...

Laat iemand anders dit gedicht afmaken.
Wet is de rol yafl de Lotusvijwr?

Willem

1as

de artikelen over

(ait 'De Poofiloze Poort,,

Reps,

Anjo en peter en

over Salt Lake City-Ilse met veel belangstelling
en herkenning. ,Zoals je weet sla ik ook af
en
toe op een bel; de gevoelens van Iise herken ik

helemaal', zegt hij met gevoel voor understatement. 'In het begin is een jikido natuwlijk
hartstikke nerveus en slaat af en toe een keertje

blz. 105)
Kees Moerbeek

* Deze uitspraak
wordt

toegeschreyen aan de

Boeddha en is afkomstig uit de Diamant Sutm

Brorwermelding:

Paul Reps: Zea-zin, un onzin (vijfde drut;, 1rr11r_
Hermes, Deventer 1998

de Lotusvijver
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297 kilometer door Noord-Spanje
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in Santiago de Compostela (vertaald: Sint

Jacob van het Sterrerweld) begraven; in Spanje,
het land, waar hij zijn belangrijkste bekerings-

werk heeft verricht. Boven zijn gaf is naderhand een basiliek opgetrokken. In de middeleeuwen bezochten vele pelgrims zd n graf. Na
de

Verlichting en de Industridle Revolutie, liep

het aantal pelgdms dramarisch terug, tot.

u
u

v

r
d

...

in

de jaren 1970-1980 er ineens weer belang-

Mijn vrouw stelde vorig jaar

omstreeks

stelling voor het pelgrimeren ontstond. Heden

jaarlijk

Pinksteren voor om een flinke treLtocht met

ten dage gaan er duizenden pelgrims

rugzak te houden. 'Moet dat nou?' vroeg ik

op weg. Volgens de statistieken zijn de meeste

mij af. Maar

deelnemers tussen de 50 en 60 jaar oud. Net

a1

snel werd

siasme aangestoken.

n

.

ik door haar enthou-

Ik hoopte tijdens

de

als wij dus, zogezegd.

trekocht een echt Zen-gevoel te kunnen erla-

Na een lange treinreis per Thalys en TGV naar

ren. Om te oefenen, hebben wij het afgelopen

St. Jean Pied de

jaat een paar lartge weekenden stu\ies van het

wouw pelgrimerend en ik in kinhin. Het ver-

'Pelgrimspad', dat van Amsterdam via het

schil zie je niet aan de buitenkant. Af en toe

groene hart naar 's-Hertogenbosch voert, ge-

wellicht als ik mijn handjes over mijn buikje

lopen. Wij hebben overnacht op particuliere

vouwde, wat met die lange herdersstaf, die

adressen.

voor het zwaardere werk in de bergen bij ons

Dit jaar kwam het grotere Werk aan de beurt.

hadden, geen eenvoudige zaak was.

Wij zouden een stuk van de 'Camino'

de

Wat mij in het bijzonder is bijgebleven is de

Santiago' gaan lopen. Deze lange afstands-

zware Him van St. Jean op 175 meter hoogte,

route loopt van St. Jean Pied de Port aan de

naar Roncevalles op 1430 meter hoogte,

voet van de Franse Pyreneedn naar Santiago

alwaar de belangrijkste vazal varr Karel de

de Compostela, aan de westkust van Spanje.

Grcte, Roeland, in 778 na Chr. tegea de Bas-

Omdat wij origeteer 2Y,week de tijd hadden,

ken het leven liet. In Roncevailes, aan de

zouden wij net Burgos kunnen bereiken. De

Spaanse kant van de Pl,reneeEn gelegen, heb-

'Camino de Santiago' is een authentieke

pe1-

ben wij een pelgrimsmis bijgewoond. Tezamen

grimsroute uit de middeleeuwen. In die tijd

met een veerrigal andere Pelgrims, ontvingen

was Jeruzalem bezet door de Arabieren eu Ia-

wij in vier talen Gods Rijkste Zegen voor onze

Port, zijnwij gaanlopen. Mijn

peanen rxur een alternatief pelgrimsdoel. Dat

wij een formuliertje invullen of wij meededen uit motivo

was er. Edn der apostelen van Jezus, Jacobus,

Religiosq motivo spirituoso, motivo culturoso

ter door de Turken. Dus zochten vrome
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Euro

queeste.

In de herberg

wij

moestef,

hefist

y amicale, motivo sportivo of motivo nono.
Wij vulden in: 'motivo spirituoso'. Dat bleek
in de praktijk wel juist. Na zes dagen lopen en
transpireren met tien kilo op je rug over een
afstand van gemiddeld 22 kilometer per dag,
hadden

wij geen last meer van oflze voeten.

Na acht dagen schreef ik in het dagboek van
de pelgrimsherberg van de plaats Santo Do-

mingo: 'Ik begin het pelgrimsgevoel te ervaren. Ik voel mij gereinigd naar lichaam en geest
en kan zo eindeloos doorgaan, als

mijn voeten

mij maar willen dragen'. Daaronder schreef
ik in kleine letters: 'Maka Hannya Haramita
Shingyo'. Een gek, die daar wat van begrijpt!
Om toch even mijn Zen-gevoel, dat door

Richard spirilueel op pad

a1les

heenliep, te uiten. Hoe wonderlijk was dit

indrukwek-kend op je mwerk.

mengsel van christelijke en boeddhistische spi-

En als slotakkoord was daar dan de prachtige

ritualiteit.

kathedraal van Burgos, waar

Nu word je wel met jezelf geconfronteerd,

wij

onverwachts

a1s

midden in een hoogmis verzeild raaken; waar

in 'Refugio's'

de vrouwen prachtig zingend ter communie

(pelgrimsherbergen) ligt en de ronkende 'mu-

gingen en ik het niet meer hield van emotie en

ziek van de Camino' om je heen hoort, die zelfs

dus maar gauw naar buiten vluchtte. Achteraf

met oordoppen in je hoofd, maar beperkt is

gezien toch een passend slot van onze avontu-

buiten te sluiten. Als je soms twee uur moet

rentocht.

lopen om een ontbijtje met koffie op de kop te

Het enige vervelende

tikken en je soms zelfs helemaal geen eten

paradise' gevoel, vanwege de droge dagelijkse

hebt. En als je af en toe met schroeiende voe-

routineg waarin je dan weer terugzakt.

ten en kletsnat van het zweet, je afuraagt hoe

komt mij inmiddeis bekend voor en noem ik

ver het nog is naar de volgende halte en of je

onder andere omstandigheden'post-sesshin-

het nu nog wel zo leuk vindt allemaal. Als je

gevoel'. Maar na een weekendje Holwierde,

de hele dag alleen door woeste sffeken trekt

alles weer kzurig op zijn plaats en merk

enje in een of ander Spaans gehucht een pana-

er niets werkelijk veranderd is.

je 's nachts op

stapelbedden

a1s

je terug bent is het 'lost

Dt

gevoel

valt

ik, dat

deria (bakkerij) binnenloopt om stokbrood te

Ri&ard Lichtendahl

kopen en je daar ineers weer bekenden van

* 'camino' betekent 'wandeling'.
** over De Camino is gescfueven door Shir$ Maclaine:

de route tegenkomt. Mensen

uit

Canada,

USA, Zweden, Japan, enz., dieje ineens even

Yoexocht naar Santiago de Compostela en

dierbaar zijn als je eigen zuster; lotgenoten

De pelgimstocht naar Santiago -

in

h*

den weemde. Je voelt jezelf klein en nietig

*** wie gei'nteresseerd

worden, als de natuur de hele dag door zo

gen via lichtendahl@rysionet.n1.

Paulo Coelho:

dagboek van een

magiii

is in ons dagboek, kan het opvra-

znz

de Lorusvijver

een rotsvast kussentie
Aldus heb ik gehoord.
Op een keer verbleef
de Gezegende met

De hel is gem straf,

h*

is een training.

*

Als het mag wn de duivel
leg ik een kussentje neer

Het lijkt mij prima zitterr.

**

een groot gezelschap

Arhats,

Waarom zit je?

Bodh isattva'sr Goden

'Ik zit uit liefde voor het zitten . Ik ben verliefd
op het zitten', antwoordt Freek Keizer. ,Mid-

en Half-goden en

den in de onrust van mijn ieven, ligt een kus-

talrijke Bhikshu,s in

sentje', formuleert
noemt hij zich zelfs

hij dichterlijk. Verslaafd
qr zit als het ware al v66r

Boskoop...

zijn geboorte. 'Ik ben als "zimend mens,, gebo-

Te gewaagd?

ren, op een bepaald moment begon

ik

dat

verwezenlijken.'
Leest u dan vooral dit
vraaggespret met

Beginjaren tachtig lag Freeks leven ,zo,n beetje aan puin'. Iemand nam hem mee naar Am-

Frcek zetboer Kerzer.

sterdam, naar de Kosmos waar hij met de nog

heel prille sangha in aanraking kwam. ,De
sangha gaf me een nieuw thuis. Eigentijk
groeide

ik

daar op, want ik was een poider-

'Zen is luisteren,

is

leveil

jezelf vergeten. Het is een

jongen die rran toeterr noch blazen wist. Ik deed

manier van leven, het is het dagelijla leven.,

veel sesshins en begon thuis te zitten, omdat

Freek deed veertig jaar

ik een echte doe-het-zeiver ben,, Iacht hij. Nog

lichamelijke arbeid en met plezier. Het trok

steeds voelt de zezboer (zo

een zware wissel op zijn gezondheid,

noemthij zichzelf)

a

aat en heel intens

waardoor

zich €6n met al die 'mooie mensen, die hij

hij nu van een uitkering moet rondkomen. ,Ik

ontmoefte. 'Het was de belaagrijkste periode

ben veredelingsexpert, zo heet dat hier in Bos-

in mijn ieven. Op een gegeven moment werd

ik monnik, dat was min of meer vanzelfspre-

koop. Mijn werk is het in elkaar sleutelen van
bomen.' Wat hij nu wil, is een zendo beginnen

kend. De sangha-klooster-familie vormde mij,

en'in

terwijl ik al een stevig gereformeerde groeipe-

In Boskoop, waar zijn wortels liggen, in een
kamer van zijn huis, bevindt zich Freeks

riode doorgemaakt had in discussieclubs, die

zen een nieuwe bestaansgrond vinden.,

rotsvaste overtuigingen ruilde ik in voor een

tempei: zijn kussenl ,Deze tempel kan zich
meten met de beste Japanse tempels,, grapt

rotsvast kussentjel'

hij 'want in zitten

bil'belteksten tot op het bot analyseerden. Alie
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Eoe integreer je zen in je dagelijks

bestaan geen maten. Waar

je ook zit, je zit met iedereen, met

de Patriar-

chen en de Boeddha. Beter gezelschap kun je

je niet voorstellen en zij ook niet.'
Wat is de rol yan de Lotgst ijwrT

'In het begin schreef ik wat artikeldes in de
Lotusvijver en vond dat heel leuk. Daarna
werd ik anti-intellectueel en nam afstand. Voor

ieder blad dat steeds beter wordt en mooier,
geldt namelijk dat de artikelen steeds meer
ergens over gaan. En zen gaat eigenlijk nergens

over.' De Boskoper miste een persoonlijke
invalshoek, zoals hij die wel heeft met de
Amsterdamse sangha via de persoon van Nico
nemen, maar laten we zen normaliseren en

*

Alle rotsvaste overtuigingen
ruilde ik in voor een rotsvast
kussentje!
ont-spiritualiseren.

Zet

is gewoon ons be-

staan!'Neen, dan bijvoorbeeld de gedichten
die hij in de Lotusvijver leest. Ze raken hem
en dzar

gaathethem om. 'De hot-shots mogen

ook wel wat zegget. Maar voer ze niet als zo-

t
A

/

)

tfiilI
!,i*l'!
Ell,tr|

danig op, voor hen is dat waarschijnlijk ook
een verademing.'

'Blijf bij de mens', is Freeks motto, maar hij
begrijpt ook dat kopij voor de Lotusvijver niet
vanzelf komt. Zijn remedie: 'sleep ze er desnoods met de haren bij I'

Er

is

gem tmnscendente wijsheid,

Geen bereiken en geen niet-bereiken.

***
Kees Moerbeek

Bronvermelding

*

Shunryn Stztki: Jullie zijn allemaal've bht

tot je

je

mond opendoa, A)tamira-Becht, Bloemendaal 2002

**

Freeks aanvulling op Suzuki

*** De Hart Soetra

(uit

S
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de Lotusvijver

oude koeien uit de viiver
Op ee:r zwoele zomeravond zitten vier mensen aan eeu tafel in een mooie tuin, vlakbij een

vij-

ver met een stenen Boeddha. We zijn thuis bij Helen Pelder en Michel Oltheten. Een ideale

locatie voor de oorspronkelijke redactie om wat oude koeien op te halen voor het jubileumaummer van de Lotusvijver, Zer.ea en een half jaar geleden immers, werd hier hard
gezwoegd aan

het - inmiddels

als collecton item geldende - nulnummer vaa de Lotusvijver.

Hoe ging dat toen ook al weer? Omdat Sjoerd en Job nog in de redactie zitten, is het logisch dat

zij Helen en Michel interviewen. Dat was althans het idee. Waar kennen we dat toch

van?

Gezelligheid en geb,rek aan structuur is wel een goeie typering voor de eerste paar jaargangen

var de Lotusvijver,

De echte aanstichters
Al snel mijmeren we over het begin. Na enig

springen. Hoe dan ook, de Lotusvijver was

denten komen we tot de conclusie dat Sjoerd

samen met de ordertitel lkikkerbad voor bod-

en Helen de echte aanstichters van de Lotus-

hisatva's' geboren. Die ondertitel is onlangs

vijver zijn. De eerlijlheid gebiedt dat ook Kees

verdwenen.

'kikkers' die ieder hun eigen kant op willen

van de Bunt een duit in het zakje heeft gedaan

iets met hun talenten te doen. Sjoerd wil altijd

Anarchy rules OK
Zoals gezegd zijn de vergaderingen nogal

al iets doen met vormgeving en redactioneel

ongestructureerd. Er wordt veel gelachen en

werk (en natuurlijk iets zinnigs verzinnen voor

regelmatig wordt de vergadering geinter-

zijn toen wel heel zwaar opgeatigde com-

rumpeerd door schrezuwende, vechtende of

puter). Helen vindt het jammer dat je de an-

aanhad<elijke kinderen. Die zrln net als de

dere mensen die bij Kees zaten eigenlijk niet

Lotusvijver een stuk volwassener geworden.

door de bezoekers vannjn zendo op te roepen
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sprak en niet leerde kennen. Het zou toch

Maar ook zonder kinderen ging de redactie

mooi zijn om ervaringen uit te wisselen. Als

regelmatig erg losjes te werk. E€n van die

beiden elkaar na een avondje zitten weer eens

vergaderingen die volgens de notulen niet zo

voor de deur van de Frankenslag 342 aan de

erg zakelijk is verlopen

babbel houden, is het idee om een clubblad

7999 te zijn. Reeds

blijk die van 11 maart
bij agefldapunt 1 staat:

op te zetten dan ook snel geboren. Sjoerd

"Besloten wordt er weer eens een heel onpro-

waagt Job en Helen waagt Michel. Beiden

ductieve vergadering

zeggen ja en er is een redacrie. De naam? Hoe

rules OK."

kwam de naam Lotrlsvijver in de wereld? De

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat Helen

val

te maken. Anarchy

associatie met Locus is redelijk helder, Lotus

en Sjoerd wel eens erg gezelhg konden gaan

soetra en zo. De vijver is moeilijker en al

kletsen en afdwalen. Op de een of aadere ma-

denkend zien we niets op de bodem van de

nier hadden Michel en ik hier dan geen greep

vijver liggen dat ons en idee geeft. Mogelljk

meer op en was van vergaderen eigenlijk geen

heeft het te maken met al die individuele

sprake. Om

je daar dzn aan over te geven

is

herfst 2002

Sjoed, I\,ii*rel, JobenHelen doen

d6 truc m6t de

een zenoefening op zich, kan

iaaft

ikje

zeggen.

beginnen met een peiode zazet, nee; deverga-

Het werk aan de Lotusvijver was toch zwaar

dering kan niet eerder beginnen voordat ieder-

en af en toe wordt geopperd of we wel of niet

een een kopje thee met een koe\ie heeft en na

moeten doorgaan. Iets verder in de notulen

een uur wordt spontaan gestaakt als er geen

van 11 maart 7999 lezen we dan ook bij de
rondwaag lenerlijk: "Helen is in eea exisrenti-

(a1

verschijnen. Een ritueel dat nog steeds door

alistische bui en stelt het bestaan van de Lotus-

de huidige redactie in leven wordt gehouden.

vijver aan de orde. Ze vindt het heel gezellig

Zo leeft de geest van vergaderingen van het eer-

maar zit wat in de dip en misschien moeten

ste

we er mee stoppen. Volgt enig gelul over water,

Bij het maken van de Lotusvijver vergaderden

vijvers, laagste punt, de (Venus)Lotusheuvel,

we in het begin zo'n beefe iedere week wel

daa niet alcoholvrij) bier en chips op tafel

uur toch nog door.

Lotustwijfel, de noodzaak tot aanwezigheid

een keer. De vergaderingen waar de idee€n en

van Chips en bier, het zitgroeple, enz." Het

de concepten aan de orde kwamen waren reuze

moge duidelijk zijn. Zelfs in de zwaarste tijden

gezellig en productief. A1s

de

ha

op uirwerken

bleef humor en relativering een sterk punt in

en produceren aankwam, ging dat

de redactie.

nodige frustratie - heel wat stroever.

-

met de

In het begin is het intensief werk. Niet zoals

Rituelen en productie

nu, alles keurig digitaal, neg in de oertijd komt

Rituelen zijn voor de redactie altijd heel be-

de schaar en het plakband nog veel tevoor-

langrijk geweest. En dan hebben we het niet

schijn. Er ging van alles mis in de productie en

over de pogingen de redactievergadering te

zelfs bij het kopieren moest er nog menige

de

Lotuwijver

correcties worden uitgevoerd vanwege te
donkere plaatjes e.d. Voordat het blad gekopieerd, gevouwen, geniet en met adres en postze-

persoonlijk verhaal of belevenis op hun zentocht op te schrijven. Dat lu}:te soms en soms

gel in de bus gleed, was er een lange avond

ook niet. Hoe dan ook men kon in de beginperiode geregeld een artikel lezen van een

hard gewerkt. Al dat handwerk viel toch iedere

redactielid En een paar ffouwe schrijvers. Om

keer flink tegen. Tegenwoordig

wat meer variatie te krijgen stond er in bijna
ieder nummer wel een oproep om een stukje

le bestand naar de

g

aathet diglta-

kopieerwinkel en is dan een

dag later op te halen.

te schrijven.

Altrui'stische censuur

Waarom zijn Helen en Michel uit de redactie

Terugkijkend op de oude nummers hebben we

gestapt? En hoe wordt naar de huidige Lotus-

veel mooie artikelen gehad maar ook veel Iol

uitgehaald. Van een aantai wagen

vijvers gekeken? Nou, ze zien er veel mooier
uit. Wat gemist wordt is met name de stukken

we ons wel eens of de lezers die in de gaten

over de directe ervaringen. We kunnen het dus

hadden. Een paar voorbeelden: drie artikeien

niet laten en nog eens een oproep te doen om
vooral stukken in te sturen met je eigen ewa-

en grappen

achter elkaar met de titels, Roshi goes West;

Hank goes East en Helen goes Home. Het
verzoek aan Dirk Beemster om een reportage

ringen met zen ofje toepassing en realisatie in
je dageiijLrse leven. Zeg maar een hoger Libelle-

van de kleinere zendo's van Kanzeon langs te

gehalte. Het is duidelijk dat de oude redactie

gaan en deze te beschrijven was een gouden

de

greep die veel stof heeft doen opwaaien. Er

De slappe lach, het inlevef,en

staan nog steeds hele mooie en ontroerende

als deze) ver na de deadline, het komt allemaal

dingen in de oude Lotusjes. En dat ondants

weer tenrg.

Lotusvijver nog niet hetemaal Ios kan laten.
.n

stukken (zo-

dat er toch op enkele momenten censuur is
toegepast.

Dit veelal ter bescherming van de

Edn juweeltje

schrij vers/geinterviewden.

uit ile 7Yz jaar wil ik jullie niet
onthouden. Het is een gedicht van Willem

De redactie heeft niet te kliagen gehad over

Schuitemaker uit het zomernummer var- 19g7:

lofuitingen. Zo mochten wij op een goede dag
een hzuse taart vaa een trouwe lezefes

ontvan-

gen. Dit heugelijke feit moest natu urlijk wor-

Een,

ts2s

,..

den vastgelegd waarna er flink van de taart
werd gesmuld. Toen bij het ontwikkelen van

hel valt niet altll d mee

de foto's er geen geschike foto kon worden
gevonden, poseerden we toch gewoon nog een
keer voor een leeg tafelle waarna de taart er

moarsoas toch ook weer wel
dan kom ik al tof

lwee

later keurig in werd gemonteerd.

abhn2afu65121
Voor en door lezers
Het motto van de Lotusvijver was 'voor en
door de lezers'. De eerste redactie zat dus

heelsoms haol

ilr

de drb

rnaor vaoh gebeurt dat nie

menig mens achter de broek of rok om een
Job yan Dansib

l8
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polderzen

2 OO z

een tocht langs kanzeons' sanghas
Het is al weer een tijdje terug. Ik reisde fervent

Franse lerares Cath6rine Genno pages Sensei

het land door, bezocht de dekenaten van de

te scharen. Als Dana Sangh a gaar. zij verder

Kanzeon Sangha, sprak met de dekens en

door het leven. De Kanzeon groep onder lei-

ondervicarissen, maakte een verslag dat later

diag van Kees van de Bunt verkreeg een be-

in de Lotusvijver werd afgedrukt. Daarbij won

langrijke status \ranwege de grote Zen Rirrer

en verloor

ik aan populariteit. Aan jullie

te

aanhang, die door weekenden en een kort ver-

raden bij wie ik niet meer stuk kon, en bij wie

blijf van Anton Tenkei Coppens in Zoeter-

ik geen voet meer tussen de deur kreeg.

meer werd verworven.

Hoe is de stand van zaken nu?
de

Zeer belangrijk is natuurlijk de komst van
Tenkei Sensei naar Nederland. Eindelijk be-

Nederlandse afdeling van de Kanzeon Sangha

staat de mogelijkheid om langer dan een ses-

een vaste groep mensel om zichheen verua-

shin in ha toekomstige Zen fuver centrum te

meld. Financi€le onzekerheid is afgewenteld,

trainen. De rohatsu-sesshin in december was

het programma is verankerd, de instructeurs

binnen twee weken uitverkochtl Opvallend is

professioneel en geinspireerd. De graad van

het hoge percentage 'jongeren, dat studeert bij

verlichting van de zenstudenten (die eerst

Tenlei Sensei. Tenkei Sensei verricht inmid-

voornamelijk rationeel en intellectueel tot uit-

dels verdere missioneringswerkzaamheden

drukking kwam) wordt nu lanuit een diepere

door bezoeken aan afdelingen in Hoorn, Hen-

laag, de ervaring geput. Nico Tydeman doet

gelo en Den Bosch.

koanstudie met zijn leerlingen en staat op het
punt een door Genpo Roshi bekrachtigd zen-

Den Bosch is een nieuwe ent aan de voorspoedig groeiende boom van Genpo Roshi

leraar te worden. In Amsterdam ontwikkelt

in Nederland. Stefan Coppens, inmiddels

zich een eigen stijl, niet alleen grafisch en hip,

evenals zijn gade Nan tot monnik geschoren,

maar een zen van de grote stad, midden in

leidt een groep in Oeteldonk. Stefan timmert
uouwens ook op andere fionten aan de weg

In Amsterdam heeft de voorzitter van

Big City.

,s

groep

door zenvoorlichting te gwen aan yogaleraren

Weet iemand rariteiten te vermelden voor een
op te richten zencuriositeitenmuseum?

en zenvolgelingen op de Tiltenberg.

Meindert van der Hzuvel

is

benoemd tot co6r_

dinator van de zenprogramma's in de Tilten-
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In Den Haag heeft zich de dualiteit getoofld,

berg. Soms is daar sprake van zencirox: kalli-

die dit jaar ook in de regering heeft plaatsge-

grafie, zwaardvechten, boogschieten, haiku

vonden. Een groep jonge progressieve zenbe-

schrijven en binnenkort (hopehjk voor mij)

oefenaars besioot zich onder de hoede van de

sumo; de hele Japanse, door zen zo bernvloede

herfst 2002

cultuur wordt daar gepresenteerd. Het 6€n en

lekker en Hans zit gebakken. Naar ik vemeem

het ander wordt waarschijnlijk mogelijk ge-

moeten de deelnemers daar alle soeffa's uit

maakt door de seppuku-mentaliteit van Mein-

hun allerblootste hoofd leren voordat ze tot

dert van der Heuvel.

de zendo worden toegelaten.

Velen echter denken weemoedig terug aan de

Nijmegen was en b1ijft het probleemkind. De

Mimi

befaamde voorman Frans Kampshoff haakte

Mar6chal haat zenprogrammering doopte.

om (voor jullie) onbekende redenen af, en

jaren

binnen no time was de groep overgelopen naar

sobere stijl waarin de in 1996 overleden

Maar we gaan met de tijd mee, want

de

beginnen te tellen en velen van ons hebben

de

middels louter zaz en nog geen verlichting ver-

Frans was toch altijd al beter dan hun Engels.

werkelijkt.

Rotterdam kan beschouwd wordea als een

Het is moeilijk iets over afdeling Hoorn te

onderafdeling van Amsterdam. Nico Tyde-

zeggen, omdat ikzelf daar de tangels in handen

man en Gretha Aerts reizen eike maandag af

ik drie avonden zazen per

naar de stad waar intensief koanstudie plaats

week door, sinds drie jaar een zenvierdaagse

vindt. Ze houden daar van P-zen. De funde-

(langeafstandskinhin), waarin eke dag zo'n

ring daar wordt elk jaar stabieler. Ik heb het

vijf i

heb. Gestrrg ga

Dana Sangha van Genno Sensei . Ach, hun

uur gewandeld wordt, twee keer per

idee dat in Rotterdam het hardste gewerkt

jaar een 'zen op zondag' ; hier ook progressie.

wordt, alhoe-wel het niveau van verlichting

Wat mezelf betreft kan ik alleen m aat zeggen

daar nog zeer basaal is.

zes

het licht

wodl lichler en

d6

duislemis stseds donksrd€r

dat het licht steeds lichter en de duisternis
steeds donkerder wordt.

Over HengeJo kan ik al wen weinig zeggen
als over Den Bosch. Het is zoverweg. Wel

Opvallend is het hoge percentage Jongeren'dat
studeert bij lenkei Sensei

kom

ik af en toe afualligen uit het Oosten tegen in

Apeldoornl Na de MKZcrisis in 2001 hebben

het zencentrum De Noorder Poort in Wapser-

we daar niets meer virn vefllomen. Geruimd?

veen. Wat me dan vooral opvalt is dat de or-

De leraar en oprichter van de Kanzeon San-

ganisator van het dekenaat Twente een mu-

gha Genpo Roshi hoeft niet zoveel meer naar

dra maakt, die hoogrodig eens gefotografeerd

Europa te vliegen, nu zijn dharma-opvolgers

moet worden, om daarna in het zencurio-

hier actief zlin (en de Big Mnd-trainingea in

siteitenrnuseum te worden opgehangen. (Weet

de

iemand nog andere rariteiten te vermelden

vuurtoren-ango in Ameland is als een kaars-

voor dat nog op te richten museum?) AIs straks

vlam uitgegaan, hetgeen zwaar te betreuren

Zen River in het barre Noorden binnen-

valt. Wellicht dat zijn dharmazonen en -doch-

stroomt, zullen de mannen uit Hengelo wel

ters in de toekomst weer zo'fl concilie-achtige

weer terug keren naar de ware Sangh a (et zal

samenkomst zullen organiseren. Want de

Tenkei Toon Fugers wellicht wat preciezere

ontwikkeling van een Europese zen, sterker

USA een groot financieel succes zijn). De

mudra-info kunnen verschaffen).

nog, van 'polderzei , dat heeft onze inteflse

Nieuw in het Oosten is

belangstelling.

o[der hoede

n

de afdeling Zutphen

Hars Fischer. De groep loopt

En verder?
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Hoe zit het met de monniken? Kijk in de

toch niemand schande van te spreken. Andere

Noorder Poort, het zencentrum in Wapser-

Ieken zien dat de hele wereld puin is en hoe

veen, daar zitten monniken minstens drie jaar

hopeloos puinruimen is, en evengoed maar

lang zonder sex, permanent in het klooster.

blijven doorgaan. Het leven is en blijft lijden,

Maar wat steflen de monniken van de Kan-

terdege!

zeon Sangha eigenlijk voor?

Ik heb ze zien

is het

parool voor leken en monni-

komen en gaan, vooral zien gaan en graagzien

ken. Maar wat is liefde? Liefde is de ander

gaan, want het merendeel bestond

de

gelijk geven, ook als hij of zij ongelijk heeft.

zogenaamde mode-monniken: ze stonden zo

Liefde is eindeloos het eigen egoisme bestu-

goed in hun pij, hun kesa. Ze waren uniform-

deren. Liefde is het signaal doven, het leven

geil. Wat moet het weseliik zijn om als monnik

vormgeven, overal de rite zien, temidden daar-

te fa1en, maar misschien is het nog erger om

van

als

uit

monnik te slagen. Wat moeten we in gods-

wijheid scheppen Voortdurend

terlaten, blind voortstrompelen

a11es

ach-

in de dorre

naam met de monniken? Afschaffen?

woestijn, waar

En hoe zit het met de leken? De leken zijn

Liefcle

getrouwd en maken heftig kindertjes. Vete

Het is een troostrijke hallucinatie die zoet op-

leken komen, kijken (nierkijken!), vinden een

rijst uit de verschrikking van ons bestaan.

partner en vermenigwldigen zich. Daar durft
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Liefde, dat

is

a17e

sensatie fata morgana is.

jezelf (en het Boeddhisme) vergeten.

Dirk Horui Beenstff

herfts 2002

t\a nzeon sangha

Nederland

Secretariaat:
Krayenhoffstraat 151,
1018 RG Amsterdam
020-6276493

Wekelijkse zazen bUeenkomsten
Amsterdam Nico Tydeman

020$276493/

6851983; ma. Vm vr. 8.o0 - 9.00,
di. 2o.oo -22.00

do.2o.oo - 22.OO

Aoeldoorn Christiaan

Kruifi Q5+5417257i

di. 20.30 - 22.00

073927009;

Den Bosch Stetun Coppens

di. 20.00 - 22.00, do. 2o.30 - 22.00
Den Haag Kees van de Bunt 07G35O46O7;
ma. 2L.00 - 22-45, wo. 7.oo - 8.O0,

9.30 - 11.15, 19.00 -20.45, 21.00 - 22.45,
vr. 9.3O - 11.15

Den HaaE Helen Pelder O7G36O43O5
wo.2o.0O - 22.00

xHIU

Ensghedg Toon Fugers 07+2434551

ffirvuft

ma.2O.OO - 22.30

Hoofdweg 26,
9905 PC Holwierde

Hoorn Dirk Beemsler 022+277855;

Tel. 0596 - 624004

ma. 20.00 - 21.30, di. 2o.o0

zerc iv er (@,zenitv er.nl I w1vw. zenriver.

nl

.)an Sleehouder

do.

Dagelijks schema met o.a.
Di. en vr. 6.00 - 8.00 \u,t, 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 of bel/schrijf Zen River

21.30,

do. 20.00 - 21.30
NUmeqen Margreet Centen

h'aining met Tenkei Coppens Sensei

-

02+3787345/

O2+6844225i

19.30'2130

Rotterdam Bert Verwijs 078€312606;
ma. 18.15 - 20.00, 2O.t5 - 22.OO
Zutphen Hans Fischet 057+546647
wo. 20.00 - 22.OO

