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ZEN EN POLITiEK
I vow to cease from evi1.

I vow to do good.

Dit beloven zenboeddhisten tijdens Jukai. Jukai is de ceremonie waarbij zenstudenten de
leefregels ontvangen. Z,e worden 'boeddhist' - beter: Follower of the Way - en ontyargen
een boeddhistische naam. En ze beloven nog veel meer dingen: uitwerkingen van deze drie.
Ga er maar aanstaan. IIet lijken wel politieke beginselverHaringen. Er zijn nauwelijks
politieke partijen met hogere ethische normen en bewijdingsidealen. Toch hoor ik in
zenkringen weinig over politiek. Waarom is politiek niet in? Het antwoord ligt ifl een
tegenwaag. Hoe kun je van een rchgieroze groepering die de weg van verinnerlijking gaat,
die zich bezig houdt het mysterie van leven en dood, verlangen d^t di zich bekommert om
maatschappelijke wagen, laat staan politieke?

I vow to liberate all sentient beings.

Hoe apolitiek is de
zengemeenschap?
De zengemeenschap is, zoals ik deze de

laatste tien jaar meemaak, maotschap-
pelijk nogal teruggetrokken. Wat doen

wij meer dan inklehe groqja zwijgend
bijeen zitten, ons oefenen in het laten
vallen yan lichaam en geest en het
vinden van een wijder perspectief? En
daarna besprehen waarom dit zelden
lukt, en of dat erg is?
Dit klinkt badinerend, maar zobe-
doel ik het niet. Het mediteren was
en is voor mij een verademing, na
een studie politieke wetenschappen
die mij een links schuldgevoel be-
zorgde(Dit, is, het begin, wij gaan door
met, de strij d !) en een retgieuz e zoek-
tocht die uitkwambij eenkerkmet

een bijna politieke boodschap (God
is sociale rechtvaardigheid)- Ikwerd bij
zen niet lastig gev-allen met oproe-
pen tot engagement. Dacht ik Maar
de v r aag naar maatschappelijke re-
levantiebleef aanmij lnagen. (Wat
doe je aan sociale misstanden met die
navelstaarderij?)

Politiek is hetproces datop staatsni-
veau - met weedzame middelen of
met geweld - de internationale en
nationale machtsverdeling bepaalt.
Macht is nodig om idealen dichter-
b[j te kururen brengen. Politiek door-
dingt alles. Als zen zich niet met po-
litiek bezig houdt, dan houdt poli-
tiek zich wel metzetbezig.
Steeds minder kan de zengemeen-
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schap zich afzijdig houden. Voor
ThichNhatHanh en de Dalai La-
ma gold dat al jaren, Bernie Glass-
man is de meest recente uitzon-
dering in onze kringan. De afge-
lopen jaren is een discussie losge-
barsten over het door Brian Vic-
toia(Zen at War) orlitllrrtlde feit dat
Yasutani Roshi en wijwel de gehe-
le zengemeenschap de mititaristi-
sche politiek van de Japanse rege-
ringvoor en in de Tweede Wereld-
oorlog in alle opzichten heeft ge-

steund. Na 11 september 2001 be-
zinnenboeddhisten in de VS zich
op hun houding tegenoverpolitiek
terrorisme en staatsgeweld. Boed-
dhistisch gernspireerde geleerden
ontwikkelden de laatste jaren Spi-
ral Dynamics, een methode waar-
mee de ontwillkelingvzrr mens en
samenleving (inclusief politiek)
integraal begrepen kan worden (zie
What Is Enlightenment). Debewe-
ging Towards a European Zen
GEZ) organiseerde in 2001 een
congres over de illusie van zenbe-
oefening met schone handen(Zen
without dirty hands). Genpo Roshi
verkondigde in september 2002
tijdens een sesshin op de Tiltenberg
dat een van de doelen van zijn Big
Mind Proces het redden van de we-
reld is. Je in de bergen terugtrekken
is niet meer genoeg.In 2002 is
Nederland in em, zodarigepolitie-
ke en maatschappelijke crisis ge-

raakt, dat ook boeddhisten zich
daarover gaan uitspreken. Lees
bijvoorbeeld Jean Karel Hylkema
in de BOS-Nieuwsbrief van 31
december 2002 over het waarden-

en-flormen-debat. Wat kunnen
boeddhisten bljdr ageil Verabsolu-
teer je eigen normerr niet, mzur ver-
diep je inhunoorsprong. Waarden
en normen dienen gebaseerdte zljn
op JuiSt Inzicht.

Boeddha en Brazier
Vanwaar deze tot mislukken ge-
doemde afuijdigheid? Het voert te
ver deze historisch te duiden, maar
ikvermoed dat de Tweede Wereld-
oodog en de Koude Oodog daar-
mee veel van doen hebben. Politiek
is vies, zeker indien dit bedrijf to-
talitaire trelften vertoont. Nico Ty-
deman illustreert dit in zijn opstel
over verlichting in'Zen without
dirty hands?' : hij zet in de personen

Verbeter de wereld, begin bij
jezelf, maar daar niet

van Yasutani Roshi en Karlfried
DiiLrckheim het belang van hun indi-
viduele bewij ding door persoonlijke
verlichting direct tegenover hun
foute opstelling in de oorlog. In Ja-
panwas dezengemeenschap al sinds
de 19" ezuw-gedwongen- altezeer
betoklcen op de nationale staat. Zen
kan zich, maar beter concentreren op
zijn kern, het mysterie van leven en
dood, lijktNico daarmeete ze5grerl..

Kun je dus maar beter afstand hou-
den van die politiek? Een prilkelend
boek van David Brazier wijst orrs als
Westerse witte boeddhisten op de
beperktheden van dit standpunt. En

eindig
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Als zen zich niet met politiek
bezig houdt, dan houdt poli-
tiek zich wel met zen bezig

ook de Boeddha vond in zijn tijd dat
zijn leer geen zuiver persoonlijke,
maatschappelijk en politiek afzijdi-
ge godsdienst was. Dat lees ik ook
bij Trevor Ling, In het woege boed-
dhisme bestond een sterke betrok-
kenheid op wijs an weldadig bestuur
en het openbare leven: alleen zo
konden optimale bestuurlijke en
sociaal-economische voorwaarden
geschapen worden voor de groei van
de sangha en de effectiviteit van de
voorschriften. Zoals de Boeddha het
kastensysteem in zljn tijd veraf-
schuwde enbestreed, zo dienenhe-
dendaagse boeddhisten zich scherp
bewust te zijn van het heersende
wereldsysteem met zijn zeer ongdi-
keverdeling van macht en rijkdom

ten gunste van <ie Westerse elite.
'Wat kan ik eraan doen?' ze14len
enhet daarbij laterr, isvolgens Bra-
zier geen verantwoorde boeddhis-
tische houding. Hij acht de kans
groot dat het witte boeddhisme
verder afghjdt nffr een kleingees-
tigg sektarische en irreleva.nte ma-
nier van raajagerr van persoonlijke
zuforie. Dit gevaar wordt verstedd
door de onderlinge riraliteit en het
autoritaire conservatisme van de
verschillende tradities, de neiging
de verschillen tussen boeddhisme
en christendom te veronachtza-
men, het laten verwatsen van boed-
dhistische ethiek in het belang van
het krijgen van een grotere aan-
hang, en de fascinatie voor het
axotische en esoterische.
Brazier is soms radicaal in zijn
woede over de wereld, maar hij
heeft eerr punt. Zien we het boed-
dhisme niet teveel als een priv6-
aangelegenheid, die mijlen ver ver-
wijderd is vanmaatschappij en po-
litiek?

Wat dan?
Een stap directvande zatdonaar
maatschappelijke actie of politiek
is mij te $oot. Zmboeddhisme is
een Yorm van geestelfuk leven die
betrokken moet zijn op andere
maatschappelijke sferen, maar dat
betekent nog niet dat je beter mi-
lieu-activist of politicus dan zen-
boeddhist kan zijn. Ieder zqn v ak.
Sommigen zljrr zenboeddhist en
milieu-activist of politicus, anderen
een van de twee. Wel zijn wij allen
burgers in een democratische recht-
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staai, en er zou geen onderscheid
moeten zijn tussen ons burgerschap
en olrs boeddhisme. Laten we ons
op dit feit beztnnen. Wat betekerrt
het beginsel van geweldloosheid
bijvoorbeeld voor ons burgerschap?

We kunnen bij de beantwoording
van deze vragen leren van de Dalai
Lama, die in ballingschap noodge-
dwongen een visie heeft ont'arikkeld
op debeginselenvan democratie en
geweldloosheid, nationaal en inter-
nationaal. Volgens De monnik en de

filonof betekent dit voor hem in de
praktijk:
- respectvoor de Chinezen;
- streven naar vreedzame co€xisten-
tie met China;
- geen volledige onaftrankelijkheid
eisen, maar autonomie binnen een
bondsstaat;
- geweldloosheid als enige realisti-
sche en acceptabele internationale
benadering;
- terugtrekl<ing uit het openbare le-
venzodra het TibeAanse volkvoor
geweld zou kie zen, al da:i niet langs
democratische weg;
- terugtreklcing uit het openbare le-
ven zodra er een onaftrankelijke
regering in Tibet is;
- democratisering van het politieke
stelsel van de Tibetanen in balling-
schap;
- vastlegging van de gelijke rechten
van burgers op leven, geluk en be-
scherming inwet en Grondwet;
- tegengimn van misbruik machtspo-
sities door maatschappelijke groe-
peringen;
-bevorderingvan de harmonie in de

samenleving als yerantwoor-
del-ijkheid van burgers en overheid;
- tegeflgaarr van de uitbuiting van
sels en geweld in de media;
- bezinnjng op de wijheid van me-
ningzuiting hierbij.

Tot zover deze oneerbiedig impres
sionistische aanduiding van het den-
ken van de Dalai Lama, dat duide-
fijk maakt dat boeddhistisdre been-
selen toepasbaar zijn op moderne
staten.

Hoe politiek kan de Neder-
landse zengemeenschap zUn?
In het Kwartaalblad Boeddhisme,
winter 2002, staat een verklaring
van Nederlandse zenleraren over de
'Zen at War'-kwestie. De zenleraren
betreuren het gebeurde, willen dat
Japanse zenautoriteiterr hun verant-
woorddjlfi eid nemen en kondiger
aan dat ze zelf voortdurend zullen

gebaseerd te zijn op
lnzicht

blijven kijken naar de ettrische impli-
caties van hun eigen zenbeoefening.
In een reactie vindt Christa Anbeek
dit niet ver genoeggaan
'Het zou voor moderne (westerse)
zenboeddhisten sen uild a ging moe-
tenzLjnhun verhouding te bepalen
tot de conflicten en problemen rran
deze tijd en zictr te bezinnen op de
waag of, en zo ja op welke wijze,

Waarden en normen dienen
J uist
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zij eenbijdrage kunnen leveren aan
meer wede ear welzijn in deze we-
reld.'

Ik ben het met haar eens. Je kunt
van de zengemeenschap verliangen
dat zij zich rlrret maatschappelijke
wagen bezighoudt, ook met poli-
tieke En die b ennntngzouzich niet
tot ethische kwesties moeten beper-
ken. Zonder te ontaarden in een
soort activisme dat even fanaat is
als het de waarheid in pacht denkt
te hebben. Geen schuldbewust en
beschuldigerd activisme, maarprak-
tische oefeningen in eenheidsbesef.
G ean Zenb oeddhistisch Vredesbe-
raad (ZYB) of Zenboeddhistische
Paral (ZP) dus. Meer een politieke
meditatietank. Het gaat erom, te
beseffen dat wij van hetzelfde hout
gesneden zljn als onze politici, of
we dat nu leuk vinden of niet. Wat
let onze leraren om van tijd tot tiid

naar buiten te treden met woorden
v-an wijsheid? Waarom geen zen-
politiek forum ontwikkelen over het
sociaal+conomische tr<astensysteem

op wereldniveau, democratie en ge-

weld, sels in de media, de multicul-
nrrele rechtsstaat? Kwesties genoeg
die sinds de opkomst enondergang
van de LPF dringend wijsheid be-
hoeven. Kiezer en politicus zijr- €an,
maar hoe voorkom je geweld tussen
die twee? Boeddha's zijn burgers
metplichten.

Dit alles is de maatschappelijkever-
antwoordelijk*reid van zen. De weg
van verinnerlijking blijft de hoofd-
zaak, maarleidt niet naar ivoren to-
rens waarin alleen noghet mysterie
van leven en dood aar,de orde is.

De geloften dwingen ook tot goed
burgerschap. Dat betekent: niet wq-
kijkan, maar inziclx verwerven en
handelen. Verbeter de wereld, begin
bij jezelf, maar erndig daar niet.

Jelle Kyosei Seidel

Bos-Nieuwsbriet, 31 december 2002
Kwartaalblad Boeddhisme, winlet 2002.
Lotusv|veL )aaryang 2000, nummers 1,2 en 3 en
zomer 2OO2

Tncpb, spnng 2OO2
Wat ls Enlightonnent, FalVllfiinter 2002
D. Brazier, The New Buddhism; a rough guido lo a
new way of /ifq Constable Publishers, London,
2001
lnner peace in socia, acllon, 'Iiltenberg/Shunyala,

2000
T. L.ing, Boeddha, Utrecht, 1976
J.-F.Revel en M. Ric€ird, De monnik en de filosoof;
gesprekken over boeddhisme en hef resrerse
denken- Rofterdam, Asoka, 1998
B. Victoria, Zen at War, New York, 1997
Zen without dirty hands, nltenbergicouste Que
Couste,2001

Pshi Lem hddl M @lEwnd pl6id@i @r li€frlo$llo wi€ndsliikhoid
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PAPPA ZEN@
Poep
't Is jouw huis, weet je. 't Is iouw huis.

We zijn begonnen. Maar voor je naar

Q. draait, kijkje om,waagje. Kijkieen
besluit ze$ We zijn begonnen. Mijn
vingerknip konde rafelige start nietmeer

voorkomm. Het ffioment is er niet naart

Je buigt vooroternaar de bank en waagt

Q. En dan brweegt het al. Geduld in je
ogen, geduld in je stem. Zachte warrne

handen die zijn billetjes van de luier
ontdoen. De kamer genia mee in geuren.

Kleurenwareneral. Q. draait. Q. draalt.

Zijn stem geertvoortdurend antwaord op

alles wat je hem waagt. Want ie bffi in
gesprek. Over het brood dat we gaan

halm. Over de luier die vmchoond maet.

Oyer de broek die aangaat. Owr de kleur

van het i6n of ander. Q. draait en vindt
dat je handen pijn doen op zijn enkels.

Maar dc poq brengt isico voor de bank.

En je legt uit:
als je draait, moet ik je steviger
vasthouden, als je stilligt, kan ik je
billen sneller schoonvegen.

Geduld in je ogen. Geduld in je
stem; Edrr stem. EErr toon. Ook als

de broekbij zijn enkels stagneen. En
je de rit naar de bakker op het spel

zet.Q. begrijpt en ligt stil. Pas wan-
neer het gevaarvan poep op de bank
geweken is, grijp ie'm bij zijn Had-
den. Q. schaterlacht enjij lacht mee.

'Hoe vond je het gaan?

Ik merk bij mijzelf en bii Q. dat h* niet

gemakkclijk is. Er wordt toch gekeken,

Ik ben op mizelf aan het letten. 'Wat
praat ik eigenlijk veel' of 'gaat het

normaal ook wel zo'? Wel is het rc dat

ik met Q. erbij automativher doe wat
ik gewoonlijk ook zou doen. Em gemak'

kelijke kapstok van routine. Aan Q
merkte ik dat hij nugemakkelijkeris dan

normaal. Hii bleef meer bij mii dan

anders. Normaal vraagt hii rneer naa.r

mij.

'Je faciliteert....'
Dat is misschien altijd wel zo tnet een

kind. Als ik alleen bm, kan ik miiulf
meer laten gaan. Hij hoadt mij strak.

Ik let voortdurend op. Ook in een gesprek

met iemand anders, is hij wortdurend
inmtj.

'Hoeveel ruimte is ervoor jou?'

Steeds meer Ook omdat ik alles vanzelf-

sprekendcr d.oe. Eerct moet je alles echt

doen. Later gaat het vanzelf,. Het is als

met zen eigenlijk. Eerst handelingen

leren, daarna doe je zz van zelf. En wat

nog belangrijker is, k dat ik heb ontdekt

dat als ik mrjn eigen dingen wil laten

voorgaan, ik juist ruimte verlies. Q. gaat

dan jengelen en houdt mij dan tegen.

Iuist als ik hem aandacht geef, ontstaat

dnain ruimte. Het wordt leuker Ik groei

daarin en hij ook. Ik kan hem dan ook

dingen vragen. Ik kan hem ook vragen
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mee te doen. Ik kan dan ook boos zijn.
Echt boos of zogenaamd boos.

'Zoalstoenl:r$ zijnbroek niet aan-
wilde?'
Ja, precies. Op dat ffiotnent noemde ik
dat we zo niet naar buiten koxden. Ik
liq weg om de luier in de yuilnisbak te
gooien en woeg of hij dat dan zo wilde.

Q. wilde naar buiten en dus bleef hij
stilzixen om die broek aan te doen, Een
volgende keerwerkt dat niet. Zoiets ont-
staat in eetT momenL Er is geen recept.

Hij uerkent grenzen. lilat ik merk is dat
hij mij triggert. Mij alert houdt. Die
ruimte is wat ik bedoel.

Stoep
Breed zijn je schouders. Loom is je
garlgop de fiets. Je slingertwat om
een boompje heen, een oprit af en
dan aan de overkant er weer op. Otrl

de stoep. Q. voorop. Onzichftiar
tussen stuur enbodywarmer. Alsof
het pad leuker is dan het doel. Ter-
wijl het brood van de bakker toch
gegeten moet worden. Maar het is
welzo spannend. Datbrood. Alsje
niet weet, welke slinger je waar
brengt. De regen komt overnrigend
neer. Maar deert jou niet. Ja. Je ha-
renzijnwelnat Maar niet de schat
tussen je schouders. Niet je aan-
dacht, 6en metervooruit op je voor-
wiel. En in vlagen, niet verstaan-
baar.E,€n stem. E6n toon. Zoek je
z4n aandacht Jouw aandacht in
hem.

"Ik zag in momenten een 'verlegen
jongensachtigheid' in je houding en
ogen. Hoe verhoudt zich dat tot de
vader die rustig en duidelijk is?"
... Ohja?... Dat komt door jou. Ik speel

met jou een spel naar hem. Een dubbel
yerhaal met lijnm door elkaar Er ont-
staan situaties die minder natuuilijk
zijn, waardoor ik mijzelf zie: 'Wat doe

ik?' De echtheid van dat moment valt
blaot ten opzichte van het spel dat we
spelen, dat dan ineens ookwerkelijkheid
blijkt. Jij bent er immm. Het is even geen

spel meex Ik houd ook rekening met jou.
Ikfiets zo langzaam dat je kunt meefia-
sen. Je moet mij toch kunnen observeren.
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'Dat was niet de afspraak...'
Iets anriers zou onmenselijk zijn. Ik kan
je toch niet negeren. Ih zou dan bijwor-
beeld de voardeur achter mij op slot doen.

Hoe zau jij er dan tussendoor hebben

kunnenknmen? Andere mensen kunnen
dat wellicht beter dan ik. Dat Q. erhij is
maakt ook uit. Als ik allem zou zijn,
bijworbeeld op mijn werk, zou ik mij
makkclijker aan de regels van het spel
kunnen houden. Dan is er een opener
situatie. Werk is ook iets anders dan
thuis. 't Is wel mijn huis! Bij de bakkzr
bijvoorbeeld was het ook andm.

Als snoep
Een boterhammetje met gesmolten
kaas. Want dat had je'rn gewaagd.
Wat wil je aen Q. Een boterham met
kaas of met pindakaas ? Gahsj !,had hij
geantwoord. Wat zeg je, Q.? Gashj.
En toenje de kaas op hetbrood had
gedaan, woeg je of hij het warm of
koud wilde. Wahm, had hij geant-
woord. Dus werd het warrn. En ook
de ketchup smaakt lel&er volgax Q.
Vindt Q. de groene ketchup lekker of
vies, Q? Lekks dus. En de laatste
hapjes gaan in 6en keer, want anders
is hij ze kwijt en moet hij zonder dat
naar bed. De melk gaat in vier slok-
ken simpel rnee. Zo simpel en van-
zelfsprekend als jlj al die tijd al. Van
oven naar tafel, van tafelnaar aa*
recht. Van het kasde naar de muur.
Met 6€n centrum dat stralend en
klolkend aan tafel zit. Q. gaatnam
bed- Zeg maar'dag'. Hij zegt drg m
geeft een hand, een handje zo klein.

'Watgaf jevaderjou, datjij Q.wilt
doorgerren?'

Hoe dan ookklaarstaan. Daarging een

enorm gevoel wn veiligheid vanuit. Een
makfulijke uraag eigenlijk...

'En wat van hem, zou je Q. willen
besparen?'
Niet zien watje eigen aandeel is. Hij heefi
geen gevoel voor introspedie. Terwijl hij
zo zijn best doet, laat hij een spoor tan
bagger na. Niet dat ik denk dat ik niet
zo'n baggerspoor achterlaat. Op gebied

van'niet luisteren' bijvoorbeeld. Ik haal
zo yaak alleen het mijne eruit. Ik yer-

vorm informatie. Soms denk ik: 'je bmt
ook maar een prutser'. Dan probeer ik
Q, dingen u laten doen die eigenlijk goed

wor mijzelf zouden zijn. Op tijd naar
bed gaan, bijworbeeld. Danfaciliteer ik.

'Wat doet het jou als jouw faciliteren
niet het verwachte effect geeft?'

Dat kan haast niet. Dan rind ik dat de

ander weinig resp€ct betoont voor zijn
omgeving. Als je iets aanreikt. En dat
de ander dat dan niet ziet. Ik maak niet
vaak een dergelijkr botheid mee. Alleen
in intense relaties komt zoiets voox Die
kunnen dat dragen. Bij ons. Ik merk.
Met Emkc gebeurt dat zelden. Ik zou mij
dan ook onbegrepen voelen. Ik doe iets
en het wordt niet aanyaard. Misschien
heeft die ander mijn faciliteren niet
nodig. Maar ik verwacht ook niet dat

Q. meegaat. Ik voel dat ik het ben die
iets aanreikt. En wat barefi mijn vadc4

ik weet dat het mijn vaders uerwachting
wa' 

simon de Boer

Wilt u ook een portret laten maken?
Schrijf naar boside@ zonna.nl ofneem
contact op met de redactie.
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Door de Parle-
mentaire Enqu6te
is eind 2002 de
Srebre-nica-affaire
weer volop in de
belangstelling ko-
men te staan. De
val van het Paarse
kabinet als gevolg
van het NIOD-
ralrport ligt alweer
wat verder terug.
Centrale waag
daafiii 1v3s; als

Dutchbat zich
agressiever had
opgesteld en de

YN had kunnen
overhalen militai-
re ondersteuning
te leveren, zouden
de aanstormende
Serviirs dan tot
staan zijn ge-
bracht? En de le-
Yens van duizen-
den Bosnische
marmen gespaard?

GEWELDIG?
Hoe legitiem is het
beheerst gebruiken
uan geweld? Dat is
voor mij de achter-
ligendevraag. Deze

heefi zich met deze

ffiire opnieuw aan
ons opgedrongen.

Saillant detail: Mient Jan Faberi secre-

taris yan het Interkerkelijk Vredes-
beraad, trok begin 2002 weu flink van
leer owr de passiew en prcceduregerichte

houdingyan Dutchbat in juli 1995.ln
de jaren tachtig werde hij, zoak je weet,

het verzet aan tegen de plaatsing'van
kruisrakctten door de NAVO.

Het doseren van geweld is een pre-
cair,e aangelegenheid, dat blijkt hier-
uit maarweer. Als het om het afwe-
geln gaat van 'sterrig maar beheerst
opffeden'ende middelen die daarbli
gebruikt moeten worden, is het
ge,raar Yan een tweeslachtige hou-
ding in de politiek niet denkbeeldig.
Maar zijn wij niet allen medever-
annvoordelijk voor wat er in Srebre-
nica (niet) gebeurde? Alles hangt
toch met alles samen?

lnstinctief of bewust reageren?
Het extrapoleren v;u1 twee uiterste
mogelijkheden, zoals: het uit nood-
zaakmoeten doden enje daarverre
van houden, kan het bewustzijn
scherper maken. Ook als boeddhist
ontkom ik erniet aan keuzes te ma-

ken in actuele situaties. Het is wel
verstandig je opstelling tegenover
geweld yanuit verschillende posities
te bezien. Wat doe ik met al mijn
goede bedoelingen, als iemand mij
lijfelijk aanvalt? Het kan voorko-
men, dat ik puur instinctief reageer.
Datleidtvaaktot de meest adequate
reactie, maar soms ook tot desa-
streuze gevolgen, als mijn reacties
zonder mededogen zijn. Er is dan
geen sprake meer vtm een bewuste
keuze. Ik reageer vanuit mijn intu-
itie, wat in bepaalde zenwegen zelfs
wordt aangeleerd. Denk aan: Ken-
do, Judo, Aikido, Budo(weg= ds).
Inveel ger"allenis echter een bewus-
te keuze mogelijk, zoals in het geval
ran Thich Nhat Hanh, die tijdens
de oorlog in Vienramweigerde zich
te conformerer aan de posities van
de elkaar beoorlogende partijen. Hi
zette zichvolledig in om slachtoffers
bfr zowel voor- als tegenstanders van
de nvee strijdende partijen te helpen.
Voor hem waren zij in de allereerste
pLaats mensen.

Zij hadden niet gekozen voor de ellende,

waarin zij beland warefl efi wensten
'alleen maar' te oveieven: eten, eefl

plaats om de nacht door te brengen en

dc yale ochtendschemering af te wach-
ten.

Zijn compassie werd jammer ge-
noeg door de communistqr niet ge-

tolereerd (en door de Amerikanen
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toen nietbegrepen), zodathij in de
gevangenis werd gezet. Aan zijn
voorbeeld zie ik, dat ook het acrief
pacifist b$ven in bepaalde gwallen
bergen kan verzetten.
Vaak is er ook sprake van wat ik het
'Pilatus-effect'noem. Door mij er-
yan te distanti€ren, denk ik niet ver-
antwoordelijk voor de gevolgen van
geweldte zijn. Mispoes! Een derge-
lijke geweldloosheid roept soms
juistgeweld op. Datstemtmij droe-
irg. Zo w a d een van mijn kinderen
op school regelmatig gepest, omdat
hij niet op provocaties wilde re-
ageren. Sommige klasgenoten wil-
derr juist graag een reactie uitlokken.

Koan
Er is geen oplossing, dan je bewust
te worden van tegenstellingen en
deze te overs 

ij 
gen/ tntegreren. Mis-

schien is het goed mij eens op de
volgende koan te bezinnen: ,Hoe

leef ik met geweldloos geweld en
gewelddadige geweldloosheid., Of
benikdaarmee helemaal op dever-
keerde weg en moet het zijn: ,Hoe

leef ik geweldig weedzaam en met
weedzaam geweld?'

Of heb ik er helemaal niets van be-
grepen en moet ik Sensei nog maar
eens raadplegen? Ik begin het laatste
te gelorren.

Toch is er een waarheid, die ik be-
gijp: boeddhisme is geweldig!

Richard Lichtendahl

13
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HET PAD VAN EEN HEER VAN SIAND
tPim, pam, pet' was geen schrieperig soort partijpolitiek zoals heden ten
dage, maat een cubollig famitiespel. Een bier was nog echt een heer en
:.: 

yrm stand. Dat spreekt voor zich. Ollie B. Bommeiwas mijn held en
Marten Toonder zijn duider. De zeventiger en tachtigerjaren waren echter
geen poel van jolijt. Anders dan nu was tandengekners en geweeklaag
aseflce in ondernemend Nederland. Toonders ,Bovenbazen, I geeft. daar
een aardig tijdsbeeld van. volgt u mij op het pad van de Bomiel?

winter,/lente 2003
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Om zich te beschermen tegen de heb-
zuchtige omwereld wonen de Bovenba-
zen, negen in getal, in groepsverband in
de Gouden Bergen, omringd door wolfs-
klemmen en schietgewer er.. Deze ,bo-

venste tien' leiderr een kommervol be-
staan en verlnzen zich met het ruilen
van hun aandelenpakket. ,Iemand die
alles heeft, is nooit meer blij wanneer
hij wat ontvangt. In plaats daarran moet
hij altijd bang zljn dat hij iets verliest,
want dat is de enige mogelijkheid die er
voor hem overblijft', is het credo van
deze negen oerkapitalistische staltcerds.
Hoog tijd dus dat'hun stille strijd einde_
li.1"k eens onvertloemd in het daglicht
wordt gebracht', vindt Toonder.
De entrepreneurs vervelen zich stierlijk,
schrijft Bommels duider in de .Boven-

boael' -|vIaar 
dan ontstaat leven in de

brouwerij, Bommel wint namelijk een
weddenschap van Tom poes. Daardoor
overschrijdt zijn geld een kritische mas_
sa, treedt fusie op en moet het ge'rsoleerd
worden. Ollies bezit verandert in een be_
wegingsloze massa. Bovenbaas Amos
W Steinhacker (AWS) - hij bezit ,de olie
en vijfrregende van de ritssluitingen, _

nodigt de heer van stand uit zich aan te
sluiten bij het negental duitenpletters.
Zonder twiifel is het Bommels ego dat
hem noopt om met deze poenscheppers
in ze te gaan, m.ur dit terzijde. AWS

houdt OBB (Ollie B. Bommel) de spel-
regels vaa het lidmaatschap voor: ,Geef

nooit geld weg. Werk s[f tage in de hand,
want dat bevordert de productie. Bevor-
der de verveling; dat schept behoefte a an
nizuwe dingen. Roei de natuur uit, want
natuw is onze grootste vijand. Die ver-
nieufi zicltzeTf, voel je wel.,Karmisch
een niet 6chtjofel srandpunt, toch?

Tegenstrijdigheid
Hoe va-lt deze tegenstrijdigheid in het
gedrag van heer Olivier te verklaren?
Kennen we hem niet als de heer voor
wie geld geen ro1 speelt? In ,de Sloven,
verklaart hij zelfs: ,Zonder bezit geen
zargen, zeimijn goede vader altij d. Daar
heb ik mij altijd aan gehouden en daar-
omheb ikheel watlich{es op hetlevens-
pad van anderen kuonen brengen., Bom-
mel komt op voor de zwakkeren in de
samenleving bewijst: 'We hebben het
goede voor, daar kan je vanop aan. Het
gaat om (. . .) je arbeidsvoorwaarden, als
je begrijpt wat ik bedoel. Zegnu maar
waar die uitbuiter woont.' En wat dacht
u hiervran? 'Grote dingen zijn nooit ge-
daan omdat men ha prettig vond. Altijd
moet er een heer met geestelUk over-
wicht aan te pas komen; zeg nu zelf., Is
de tegenstrijdigheid in 's beren gedrag
mogelijk bedoeld om ons op het belang
van het achtvoudige pad te wijzan?
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DDT
Gele nerfknagers teisteren Pee Pasti-
nakels aanplant, vervolgt het relaas van
Marterr Toonder. Onze held, die 'alle
DDT van de wereld' bezit, wil Pastina-
kel oprecht van dienst zijn. Hij heeft
evenwel weinig vefiouwen Pee's roof-
spinnen, de bruine sluipers. 'Mjn taak
is duidelijk; ergaat een frisse wind door
de DDT waaien! De insecten zullen op-
kijken!' Het 'heeilijke' gespuit veran-
dert Pastinakels terrein in een woeste-
nij, want niet alleerr de nerfloragers en
hun biologische vijanden de sluipers
leggen ha af. Ollie ziet zijn fout in, heeft
spijt en neemt zich voor spinnen uit on-
besma gebied te halen. Bownbaas AWS
steekt daar echter een sto(ie voor: 'De
natuur werkt gratis! En gratis is een
vloek! Een gruwel! Niet de natuur moet

'Waarom is er op de wereld
zoveel lijden?' klaagde een

leerling die erg van streek
was. 'Daarvoor is geen

enkele reden,' antwoordde
Suzuki Roshi

produceren! Wij moeten produceren!
Wij! ffizelf!' De kerwerse Bovenbaas

Ollie stort zich op een nieuw initiatief,
dat wil zeryerL een fabriek 'vol electro-
rische srufes voor de aanmaak van me-
chanische spinnen.' De robotspin stort
zich tijdens de proefrreming niet op een
vlieg, maar op Bommel's linlerhand.
Resultaat een crisis in de DDT. Boren-
dien verliest Ollies butler Joost zijn
anurverdiende, in DDT-aandelen beleg-

,le spaargeld.'Het gaat niet. Het zou de

geldmadc in gevaar brangerr,' reageert

de heer van stand op de waag van Joost
om schadeloosstelling. AWS, die je toch
al niet kunt betrappen op enig gevoel van
mededogen voor het lot van minver-
mogenden als de butler, blijft laconiek
onder dit alles: 'Een bovenbaas zuigt
gewoon nizuw kapitaal aan.'
Na dit debacle ruilt Bommel z{jnDDT-
aandelen in voor aandelen van het 'Ge-.l
nerale Energie Syndicaat'. Het kan niet
stuh want de 'energiestr.r(ies (aandelen
red.) staan goed'. Er is zelfs een nizuwe
energiebron ontdekc het Solium. EEn
gram van dat elerneflt kan een jaarlartg
voonien in de energiebehoefte van eear

stad als Rommeldam, vertelt professor
Prlwytzkofski. Zo'rt grankost wel twee
kilometers vermalen landschap, maar
'men moet wat overhebben voor de

vooruitgang', antwoordt onze heer op
de kritiek van Tom Poes. Klinkt niet ectrt

overtuigend en karmisch is het ook al
niet kosher, maar laat ik niette zeer ver-
vallen in prekerige vermoedens. Kwetal
vertelt de beer dat hij wil verhuizen,
want de soliumwinning verfiazJ;t zljn
bos tot een woestijn. Heer Olivier ver-
trekt gedeprimeerd. Tom Poes, die hem
volgde, heeft echter wel belangstelling
voor Kwetal's nizuwe vinding. Zijnfut-
voeder is een 'ezuwigbeweger, die alt{id
blijft draaien.' Een reusachtige fuwoeder
kan alle energie leveren zonder er land-
schappen voor te hoeven vermalerL coll-
cludeert Tbm snel. Bil zijn afscheidroept
hij de grijsaard geruststellend toe: 'Heer
O17te zal zotgert, dat de woestijn nia
verder komt.'

Ragfijn spel
Het was onverstandig de energieaan-
delen over te doen aan brekebeen Bom-
mel, concluderen de andere Bovenbazen
inmiddels. Borrenbaas Steinhacker is des

duivels als hij hoort van de uitvinding
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n het perpetuum mobile en dat de
' beer de eigenaar is. De tien Bovenbazen

beleggen een crisisberaad: alom ontred-

" dering. Dit is het einde van het solium,
van de olie en steenkool! Conclusie: de
uitvinding moet in een kluis verdwijnen,
de forrrnrle 6n de uitvinder moeten ver-
niaigd worden! Ollie B. Bommel verlaat
bednrkt het crisisberaad en eenmaal te-

rug op Bommelstein neemt hij de benen
om Kwetal te venvittigen overha nade-
rende ontij. Een gorilla van de Boven-
bazen volgt hem om zo achter het adres
van de uiwinder te komen. Kweta1
maakt zich echter ijlings uit de voeten
en in het bijzijn van Tom Poes werpt de

. heer zictr op als uitvinder van de futvoe-

..der
'' Het wantrouwen van de Bovenbazen

groeit. Zij wez,et dat de Bommel een

i 'r4gfijn spel' speelt om Baas Bovenbaas

] teworden. Omhemklerntezettengeven
$' z\,totverbazrngvandevalbonden,hrin

werknemers een loonsverhoging van
l0o/o. Omdat zij ook die loonsverhoging
willen, komen de soliumwerkers tegen

onze Olivier in staking. Zij belagen hun
hongerige werkgever, die door een of
andere machinatie van het negental
geen beschikking meer heeft over 'ge-

reed geld'. De fuwoeder is veilig opge-

sloten in de kluis, maar omdat er geen

fut in geld zit, draait het niet. Tbm Poes

heeft een list verzonnen. Als de gram
solium in de kluis gesffooid wordt, gaat
de futvoeder draaien en komt heer Oli-
viers geld in beweging en zo gebzurt het.
Ollie en Tom bevinden zich in eerr nete-
lige positie. Ze zijr in Bommels k1uis,
de futvoeder draait inmiddels op volle
toeren en de massieve geldbol staat op
ontploffen. Voor de kluisde.ir staan de

stakende soliumwerkers en de gorilla
van de Bovenbazen. 'Op dat ogenblik
werd de middelpuntzoekende kracht
van het grootkapitaal opgeheverr door
de middelpuntvliedende kracht van
Kwetals wiel. Met een daverende knal
springt de geldbal uit elkaar. De kluis
barst en de inhoud spuit als een gouden
vloedgolf de lucht in.' Vreugde alom,
behalve bij de Bovenbazen die z;.ct. af-
w agenhoe ze zich zo konden vergissen :

TVaar wilde hij (OBB, red.) heen met
zijn meesterlijke zetten?' Het bewijden
van alle levende wezens, wellicht?

Dukkha
'Eind goed al goed' , denkt u wellictrt op-
gelucht. De geldregen raakt snel in ver-
getelheid, omdat alles duurder begint te
worden. Toonder vermoedt dat de Bo-
verrbazeln daar achter zitten: '(...) min-
vermogenden vinden nog wel eens geld
op straat en rapen het op, zonder tebe-
grijpen, dat het waarschijnlijk door een

bovenbaas verlorerr is, die het terug wil
hebben. Ach ja, het leven vaJr de boven-
ste tien is een voortdurende strijd om
het hoofdboven water te houden.' Heer
Bommel gaatwederom met fier opgehe-

ven hoofd door het leven en is blii dat
hij weer een heer is, voor wie geld geen

rol speelt. Hij is extra blij omdat Joost
terug is op Bommelstein. Als reden geeft

de butler de prijsstijging ma 15% op.
Er gaat niets boven 'een nette betrek-
king, met voeding en bewassing, heer
Olivier!' En Kwetal? Bommel trefthem

17
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Onstuimig zat ik op miin stoet gekleefd, en zijn edele strijd werd de mijne.

hamerendop zijn aambeeld. Hij zou de
fuwoeder kuonen reparererr, maar Ollie
wijst dit af. Verderop, op de plek waar
het woud vermalen was, naast de
vervallen fabriek is Pee Pastinakel be-
zig de grond om te woelen.

'Zonder bezit
geen zorgen' , zei
mijn goede vader

attljd
Alles is wel, maar toch een punt van
lcitiek op Toonders zublieme relaas. Ik

mis aan het slot varr deze soetra een
illustratie van Ollie B. Bommel, Ticm
Poes en jufrouwDoddel op hun kussen-
qie in de zendo van Bommelstein. Al-
daatbreken z4 hrm her-sens en ego over
de waagz van Shunryu Suzuki: ,,.Waar-

om is er op de wereld zoveel lijden?,
Haagde een leerling die erg van streek',
was. 'Daarvoor is geen enkele reden,' ,

Kea Moerbeek

1 Marten Toonder, Getd speel geen rol, de
vrindhandel, de sloven, de bovenbaian, De Bezige
Bij Amsterdam, 1971
2 Shunryu Suzuki, Jul/re zijn a emaal verticht,
Att€mira-Becht, Haarlem, 2002
Bommelplaage
Marten Toonder, Het uiterste gevraagd, Am_
sterdam, De Bezige Bii, 1984



HOOR EN LEES VOOR
De Lotuwijverbestond in september 2002 zeveneneenhalf jaat. Dat hebben

we op zaterdagmiddag 14 september 2002 gevierd met een feestje in stijl.

Eerst thee met taartjes en aan het eind van de mid,lagrrroziek en een toast'

Oude bekenden, ook van buiten Den Haag, troffen elkaar. De middag le-

verde ook financieel een positief saldo op. Hoogtepunt van de middag was

het onderling voordragen van favoriete Lotuwijverartikelen en andere

literaria. Hoor en lees voor. Dit leverde zeer ge'vaieerde en verrassende

keuzen op: Bellenlellen (Pjotr), ZittendZootle (Dirk), Elsschot (Elsschot),

Dagpauwoogie (Helen), Transparante waanzin (Dfuk), polzie (Wout),

Politiek (Kees M.), Gedicht (Richard), Mystiek @irk). Je ziet het: de meest

gezochte in dit alles was Dirk Beemster. Hij besloot dan ook de middag,

samen met zijnvriendin Marianne Groot , met pianospelenzang.

Robert van de Roer/Jelle Seidel
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ONTDEK JE PLEKJE

Wilt u uw Oorqpronkelijk Gezicht
ontdekken of uw Zelf reiliseren?
Verleidelijk toch? Wie wil dat niet.
Jan Kersschot doet in zljn 230 blad-
zijden dikfte boek Ein Zijn, Thuis-
komen bij je-Zelf, een poging om de
lezer eenglimp te laten zienvan het
(naakte) Bewustzijn, de Bron, het
Zelf , h* Oneindige, de Eenheid, het
Zijn en het Oorspronkelijke Ge-
zicht. Misschien mis ik een paar
lovalifi caties, maar volgens mij zijn
het allemaal benamingen voor het-
zelfde, namelijk de Boeddhanaruu.

Wie denkt eeningewijde te moeten
zijn om de inhoud van her boek te
kunnen volgen, vergist zich. Maar
het leest niet als een detective of
roman uit de bouquetreeks, het b[fft
leewoer dat zwaar op de maag ligt.
Wie weest zich tijdens hetlezen
stevig aan zijn stoel vast te moeten
klampen om maar niet weg te zwe-
ven, vergist zich ook. Jan Kersschot
is duidelijk om in contact te komen
methet Zrlf hoef jegeenexotische
dingen te doen. Feitelijk hebben we
met dat Zelf alcontact, alTeenzijn
we ons dat niet bewust en doen we

er te'.veinig mee. Het boek legt uit
waarom en geeft een remedie. Ook
bevat het praktische oefeningen om
een glimp van dat Oorspronkelijke
Gezicht te ontdekken.

Toen we nog als foetus in debaar-
moeder leefden, wargn we ons nog
niet bewust van het verschil tussen
ons en onze omgeving, zo vertelt Jan 

1

Kersschot. AIs pasgeboren baby,s,
waren we nog louter bewustzijn.
Onze aandacht was open. We plak-
ten noggeerr etikedes op de dingen
die we waarnamen: een babyvoedg
een moederborst en onbegrljpelijk
gebrabbel 'gossiepossie wat ben jii
een lel'd(er ding!' Aan dit Hof yan
Eden kwam rap een einde. Om een
lang verhaal kort te maken. Om te
ovedeven ontwilikeldsn we een ,ik,.

Dat lijkteen soort centrale computer
met plaaf,es van de werkelijlfreid,
sterk ingekleurd door waarnemin-
gen, meningen en oordelen van ou-
ders, van andere 'opvoeders' en
onze eigen ervaringen. Alles wat we
in ons leven ervarenwordt ingepast
in dit wereld- en zelfbeeld. Kers-
schot omscffift het als de ,rol die
we spelen in de film spelen die we
"mijn leven" noemgn.' Dit,ego, ge- r

drmgt zich als de kapitein van ons
geest-lichaam. Zijn stuurhut is ons "
brein. Hij krijgt steeds meer arro-
gante en dictatoriale tre\ies, is een
brombeer en vergalt bii tijd en wijle
ons leven en datvan eenander. Het
kan niet uitblijven dat het schip op
de klippen dreigt te lopen. Om die
klippen te omzeilen, of om er af te

n
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komen eenmaal Yastgelopen, gaat
de kapitein op zoeknaar deHof van
Eden. De zoeker denk het te vinden
in sex, drugs, rock&roll, inpolitiek,
lsligie, spiritualiteit, new age, in de
Lotusvijver, noem maar op... en
huppekee alles gaat in debiobakdie
'ego' heet. Een doodlopende weg
want het werkt Yoor geen meter.

Eigenlijk zljn wq menserr niet an-
ders dan vergeetachtige brildragers,
op zoek rraar o'nzebil, zo lijkt de
auteur te beweren. H.et Zelf, ].:,et

Oorspronketjke Gezicht, de (naak-
te) Werkelijkheid enzovoorts, we
'zitten, er met onze neus bovenop!
Waarhet omgaatis de horizonvan
ons 'ik'te Yerruimen omhetZelf te
realiseren. Daar zijngeen rare stra-
patsen of alledei spirituele rimram
voor nodig, zoals ik al eerder schreef.
Ook hoeft het' ik' riet radicaal afge-

broken te worden, maar het moet
wel zljn plaats weten. Jan Kers-
schot 'Het ego is een heel natuurlijk
en nuttig deel van het menselijk
leven enwe dienenteweten dathet
niaperdefinitie "fout" is. Omprak-
tische redenen hebben we het nodig.
Het is alleen beperkt en het is onze
onterechte identificatie ermee die
ons ervan weerhoudt het oneindige
te zien. Zolang we geloven in de
dagdroom van onze menselijke ge-

stalte zal het ego nooit helemaal
oplossen.' Ik kan er niet om heen,
door de hrieqjes, zittenop dat kus-

seng'e en met een grimlach naar de
bekende oploskoffie-commercial:
'Een moment voor je-Zelf., een
moment voor je Boeddha!'

Kees Moerbeek

Jan Kersschot: EOn Zijn, Thuiskomen bii je-Zelt,

Ankh Hermes, Deventer 2002
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OPENING ZEN RIVER UITHUIZEN

Op zondag ?lnovember 2002 vond, de inwijding vatZer- River te Uit-
huizen plaats, de nieuwe vestiging van Tenkei gensei en de zijnen. De
Lotusvijver was erbli.

Het is een U-vormig gebouwencom-
plex op een flink stuk grond aan de
Oldorpsterwegno. 1, net buiten de
stad. Er was tussen elf en drie uur
een ontvangst en een receptie, een
inwijdingsdienst en een lunch. Tach-
tig tot honderd sanghaleden, part-
ners en belangstellenden waren ko-
men opdagen. De zeer ruime par-
keergelegenheid buiten het complex
stond vol auto's. Wij konden onze
auto al bijna niet meer kwijt. In de
tussenhal links van de garderobe,
direct na binnenkomst in de hoofd-
vleugel, was een stelling rreergezelr.

om alle cadeaus te etaleren. Er wa-
ren de gebruikelijke praktische en
minder praktische geschenken. Ook
waren er vele kaarten en felicitaties
lan bekenden en minder bekenden.

Alles zag er, rekening houdend met
de eerdere bestemming van de ge-

bouwen als opvangcentrum voor
asielzoekers, schoon en bruikbaar
uit. De zendo was al ne$es inge-
richt, de ruime en goed toegeruste
keuken was gebruiksklaar, tenvijl de
diverse logeerkamers op orde wa-
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ren. Aan de diverse tuinen en boom-
gaarden moest nog het nodige wor-
den gedaan. Van de kippen in het
kippenhok achter het complex moet
de eierproductie nog op garlrg ge-

bracht worden. Wie weet, gaat dat
varzelf als de meimaand straks aan-

breekt. De vaste bezettingvan door-
gaans adrt tot tien mensen had in
een dag of tien veel voor elkaar ge-

kregen. Ze moeten wel dag en nacht
gewerkthebben.

De mogelijkheden van het centrum
zljn legio. Schuin tegenover de zen-
do op het parterre is er een kleinere
zertdo, voor gesprelften en instruc-
ties. Er is een ruime eet- en gezel-

schapsruimte en op de eerste etage

een flinke zaal vooryoga en andere
activiteiten. Tussen oud- en nizuw-
bouw is er een serreachtige gang, die

uitstekend geschikt is *r. oor het ser-

veren van maaltijden. Daar heb je
de ruimte om staande wat te eten

en te praten.

Tenkei Sensei, zijn wouw Tammy
en de monniken Peter den Hol-
lander en Anjo Kasman waren moe
maar voldaan. Sensei sprak aan het
eind van de receptie nog een kort
dankwoorduit voor iedereen die, op,
welke wijze dan oolq had meege-

holpen aan hetbereikte doe1. Sersei
vemuchtte, dat Tammyenhij nu, na
al hun omzwervingen, hun koffers
eindetijk konden uitpakken en weg-

bergen op de (ruime) zolder.
De ceremonie in de ovsvolle zendo

duurde ongeveer een half uur en
verliep in een blije en gepaste sfeer.

Sensei liep, terr,vijl de aanwezigen in
de Zendo de nameri^van alle aartsra-

derenvanaf de Boeddha aanriepen,

met een soort wijwaterk\ivaslle het
complex rond om alles met water
te besprenkelan en te zuivererr. Na
deze offici€le plechtigheid kon ie-

dereen zichzelf bedienenvan door
Tammy bereide vegetarische gerech-

ten. Daar hoorde ook een glas wijn
of flesje bierbij.

Het plan van Tenkei Ser:sei om een

zencentrum te stichten is nu verwe- -

zenlijkt. Het programma voor 2003

staat al vast. De redactie wenst de

stichters van Zen River vele succes-

vollejaren toe.

Richald Lichtendahl

A



CAN I SPEAK TO THE CONTROLLER

PLE
'Meester, bent a thuis? ....Ja, .,....,
Meeste4 bent u wakker? ......,1a!
.....Wd, laat a niet bevafigen door al
die anderen.....Nee!'

'We scffiven zat*dzg22 raLovem-

ber, viif over half Yijf in de mid-
dag. Kanzeon Centre, South Tem-
ple, Salt Lake City. Genpo Roshi
citeert zenrneester Zuigan in de
finale van zijn vierde en laatste
zaterdagworkshop dBig Mind' van
zijn (Monthlong200?'.

Genpo spreekt tot zo'n kleine vijftig
meesters waarvan de meeste zich
nogrlrar.ir zo'n vijftien minuten re-
aliseren dat z|j nderdaad meester
zijn. Verwonderde maar toch ook
begrijpende blikken vorrnen zijn
beloning. We werken ons nog even
door the 'great fool' heen en in
bescheiden euforie gaan we uiteen.
Dat wil ze{;gier.i ik blijf nog even
zitten. Want de Big Mind-Month-
long' zit er op. Ikben doodmoe. Van
het Engels. En verward. Van het
positieschuiven in mijn geest. En
benauwd. Over wat komen gaat.

Want hoe krijg ik deze schat neqjes

mee naar Nederland? Hoe doe ik
r echt aan deze grote kennis in mijn
kleine leventje?

winter,/lente 2003

Opzet
Genpo Roshi experimenteert sinds
eind jaren negentig met Big Mind.
Sinds vorig jaar doet hij dat onder
meer in een training van 6en maand.
In zo'n maand faciliteert hij drie uur
per dag een groep studenten met
een mix van dharmatalk en een reis
door ieders eigen hoofd langs stem-
men die, omdat ze daartoe door
Ganpo worden uitgenodigd, zich
zonder enige terughoudendheid
laten gelden. Genpo comb ineert zo
de overdracht van oosterse kennis
Ydn zert met westers inzicht in de
werking van de geest. I{ij boekt wer-
kelijk opzienbarende resultaten.
Koans, waarvan je als rechtgeaard
zenstudent dacht datje daar toch
zo'n slordige tien jaar op moest
zitten, worden door nizuwelingen
met een grijns en wat verwondering
over de verwonderingvan oudged-
ienden, doorgeprikt. Voorbijgan-
gers van de straat boeken, mits niet
bedolven onder al teveel kopzorgen,
doorgaans meer resultaat dar. ge-

oefende zen-gast€n.
Naast drie uur Big Mind in de na-
middag, moesten we 's ochtends
gewoon zitten en kregen we in de
voormidd^g onderricht in de wer-
king van de onon&oombare sabota-
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geYan ons ego-systeem. 's Avonds
\^ias het zitten en luisteren naar de
lessen van docenten in opleiding.
Op zaterdagwerden er worlshops
voor beginners gegeven. Wij als
maandstudenten schoven dan aan
om te zien hoe nieuwkomers zich
in een handomdraai door diepe da-
len en langs verlichte pieken van
'z{jni bewogen. Allen aan de hand
van de meester die met compassie
enzichbazr plezier de dans leidde
en niet naliet om steeds opnieuwte
melden dat eenvogel nveevlzugels
heeft en zen dri.e pijlers: inzicht,
zitten en het onderhoud met de
meester.

Van tweedn 66n
Rond het middaguur kwam dage-
lijks de klap van onderen. Met'Brid-
gng the I - System' van Professor
Stan Blockwerd ons haarfijnuitge-
legd hoe vernuftig ons ik-systeem
het elke keer weer voor elkaar krijgt
de illusie vtul een eigen 'ik', afge-
zonderd van al het andere, in stand
te houden. Van mijn geboorte af aan
heb ik eerl 'ik'gecre€erd om mij te
handhaven in de wereld. Dit 'ik' past
zielt amr, slooft zich uit, verdedigt
zich methand en tand en slikt ieder
nizuw idee waar het mogelijk zijn
voordeel mee kan doen. Alles om
maar overeind te blijven. Zelfs azr'
lovenswaardige zaken als naasten-
hulp, solidariteit of eerlijke ruil zit
een luchqje. Mijn 'ik' doet er alleen
maat aan mee, als mijn 'ik' daar
eigen garen bij spint of in elk geval
het perspectie f daarop bhjftbestaan.

Hoeveel relatieadviesboek en zqn er
niet geschreven over het basisprin-
cipe van geven en nemetr hrssen
twee 'ilcken'? Terwij1 alleen het los-
laten van het eigen'ik', de toegang
verschaft tot waarachtige harmonie
tussenu en mij.

Professor Block, vanaf dag twee
voor ons en iedereeal'Stan', maakte
ons duidelijk dat er twee zaken zijn ,

waar ons 'ik' niet tegen is opgewa+
sen. Edn is inzicht in hoe ons 'ik'
werkt. Daar weet ik inmiddels alles
van. Maar veel belangrijker nog is
punt twee. Het gaat om 'in het mo-
ment zijn . En dat is een kwestievan
oefenen. En dat oefenen, dat hebben
we gedaanl We hebben kaarten ge-
maak van onze gedachten. Wat wij
ons wensten en wat wij daarmee
uitsloten. We hebben kaarten ge-
maakt van hoe wij onszelf het liefste
zagfi . Wat we daarin begeerden en
wat we daarmee afstootten. We heb-
ben kaa4jes gemaakt van onze dro-
men. .. En elke keer opnieuw bleek
dat'ik', ik bedoel ik, overloop van
begeerten, voorkeuren, oordelen en
krorikelige gedachten. De 66n na de
ander. Het houdt gewoon nooit op.
Het is werkelijk onbegonnen werk '

om daar doorheen te breken.
Ach' zei Stan dan,' Het is gewoon eefi
kwestie yan weer terug gaan in het
moment...Hoor de geluiden, zie de
beelden, ervaar je lichaam en wees je
bewust van je gedachtestromtn... Veel
meer is 't eigenlijk niet'.
En dan deed hij ons voor hoe het
hem keer op keer niet lukte. Of ci-

B€ the Big Bommelmind
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teerde hij een oude meester: 'Het is
water dragen en houthakken,' of
ook wel'rljst pellen, rijst pellen, rijst
pellen.'
Dat was dus de klap van onderen.
De klap uit de wereld van weten-
schap en relatieve waarden. Om drie
uurkwam de klapvanbovenen alle
andere richtingen. Genpo legde niet
uit. Hij woeg je je stoel te verschui-
ven, je ego even aan de kant te doen
en zei daar dan' alsjebliefi ' bij omdat
hij wist dat 'alsjeblieft' heel goed
werkt als je iemand iets vraagt.

Controller
Hij gng dan zo zitten op zljn rc-
gisseursstoel, woeg of er nog wag€n
waren en vertelde dan en vertelde
en vertelde verder. tlren en uren
achter elkaar. Over verlichting. Over
gevangenissen. Over oude meesters
en onnozele monniken. Over ons en
over zijn hondje. Over zijn decenniia
lange eenzame tocht temidden vrm
tientallen studenten die luisterden
en oefender, maar nooit werkelijk
begrepen. aver zijr_ agressie. Zijn
frustratie. Over naljver. En over zijn
vrouw OverMaezumi en ziin Gen-
po's dharmabroer Bernie Glass-
man. Over jaartaflen (mijn god, wat
is die manprecies in jaartallenl). En
over de intimiteit van de relatie tus-
sen een meester en zijn opvolger. En
elke keer als ik werkelijk dacht we
hier ma gewoon een boeierrde ego-
trip te makenhaddenvan eenuitge-
rangeerde zenmeester, dan kwam ie
uit de hoek met....ja, waarmee
eigenlijk? Dan merkte tk dat deze

man het vermogen heeft omin €6n
en hetzelfde moment volledig be-
tro}*en en volledig onverschillig te
zijn. En dan niet sven yoor een uur-
t1e of zo. Maar 'twenty four seven',
zoals ze in Amerika zegela De hele
dag door. En dan was het ...

'Itt''s do some work. Can I speak to the

controller please?

We oefenden gedurende de maand
regelmatig in twee- err drietallen en
hier in Nederland wil ik er graag
mee verder. Plannen voor eerrFlaags
oefengroepje en een plaform van
mensen in Nederland die er mee
willen gaan werken cirkelen wat
rond. Ik twijfet sterk of het hele
systeem werkelijk ergens oysr gaat.
ldaarhoe sterk oolg ze is niet sterker
dan de twijfel aan mjjzelf. En ik
geloof al heel lang dat ikbesta.

Simon de Boer

Bovenstaand artikel is de eerste
helft van een langer artikel. In de
volgende Lotusvijver wordt het
tweede deel afgedrukt. Kunt u
zolang niet wachten? Maak dat
dan kenbaar op het e-mailadres
hieronder, dan ontvangt u het
artikel per e-mail.

Simon zoekt kandidaten om mee
te oefenen. Belangstelling? Mail
boside@zonnet.nl
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ik'rnijn eerste

{ie iedereen
;.!!j zijn blik
een moskee:

?'waagik
inese die me

bananen-
kortaf^
e zo:nerko-
al weer tijd

zegen.Te
weg, tetr{rijl

niet in Fries-
ben. Men-

me nu altijd en
DenHaagben, doe

merenandersom.

I wa4r liefde en mede-
Yentoon voert, zijn

ichi de enige plekken Dan de oprijlaan
waarikmijkanhand- ngaag.MonnikLiz

Ik ben ed en blijf er de
december. :

'Nu is het genoeg ikstation Uithuizen is gcen
n telefoontoestel te beken- Op hetbuffet lvaar
'el staag er een taxibusje te
n op reieigers naar Doodstil
nge chauffeur is zo vri€nde-
r mobielqje te lenen. Hoe
r'n aplnraat? Ikken de practrt-

n die het voortbrengt, ik
mij, zelfs Roshi's mobie$ e

vlenschen werden Bnider)
i tijdbns zazen-perioden ons

de Rohatsuwerd aang
aantaldeftigeHaagse r

den toen gesctebtt trun
diteen zentempel
reel.
'Vlees in een klooster,
shockerend?Zijnwij er
alle lwende*,ezendte
eerste gelofte Saat o11er

'Lieverd, dat&eenHir

deedqpt'waken.
,$
1r
moet'iklopen?'

opvatring. S$veel tC
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Kanzeon
Nederl

Sangha
and

Secretariaat:
Krayen hoffstra at t51-,
1018 RG Amsterdam

020-6276493

Wekelijkse zazen bijeenkbmsten

Amsterdam Nico Tydeman 020$276493/

6851983; ma. Vm vr. 8.00 - 9.00,

di. 20.00 22.00 do. 20.OQ'22.00

Apeldoom Christlaan wui!ff O5*5477257i

di.20.30 - 22.oo

Den Bosch Stefan Co9{,ens O73&27OOgi

di. 20.00 - 22.00, do.2O.3O - 22.OO

Den Haa{ Kees van de Bunl O7G35O46Oli

ma.27.00 - 22.45, wo. 7.Oo - 8.00,

9.30 - 11.1s, 19.OO -20.45, 2l.OO - 22.45,

vr. 9.3O - 11.15

De!-Ljeag Helen Pelder 07G36O43O5

wo.20.O0 - 22.00

Enschede Toon Fugerc O7+2434557i

ma. 20.00 - 22.30

Hoorn Dirk Beemsle( O229277855i

ma. 20.00 - 21-30, di. 20.00 - 2130,

do. 20.00 - 21.30

Rotterdam Bert Verwijs 078$3776@l

ma. 18.15 - 20.00, 20.15 - 22.OO

Zuuhcn Hans Fische( 05755466r'.7

rro. 20.00 - 22.00
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