Dag Dirlq Job, Richard, Simon en Sjoerd
Het is een komen en vooral een gaan in de redactie.
Een pionier, Sjoerd Wiarda, treedt terug. Hij hoorde met Helen Pelder, Michel
Oltheten en Job van Dansik tot de bende van vier die de Lotusvijver in 1995
oprichtten. De eerstejaren deed Sjoerd de vormgeving, een zware taak. De laatste
jaren adviseerde hij graag en veel. Wij zijn hem dankbaar voor zijn grote inbreng.
Dat geldt ook voor die andere pionier, Job van Dansik. Hij treedt gedeeltelijk
terug. Hij blijft voorlopig de financi61e administratie doen, maar hij wil ervan af.
Wie wil hem opvolgen? Zonder een deskundige en trouwe penningmeester als Job
zouden we nergens zijn.
Na jarenlange trouwe dienst (sinds I999) houdt ook Dirk Beemster ermee op.
Hij merkte dat hd steeds meer achter de computer zat, en dat beviel hem niets.
Dat de Lotusvijver er bij vlagen briljant uitziet, is te danken aan Dirks expertise.
De fouten komen op rekening van onze soms stormachtige en vaak gebrekkige
communicatie. We weten dat Di* het schrijven niet kan laten. Hij is de
topschrijver van de Lotusvijver. We verheugen ons op de stukken die komen.

Simon is verhuisd van Den Haag naar Uithuizen, vandaar zijn functiewisseling.
ons bedrijf e nieuw leven ingeblazen. Hij is
goede
zeker nog niet verloren voor de
zaak.
fuchards verblijf in de redactie was van korte duur. Hij houdt er om persoonlijke
redenen mee op. Hij blijft vast actief voor de Lotusvijver. En misschien keert hij
over een tijdje wel terug.

Hij wordt correspondent. Simon heeft

Welkom Robert, Henrike en Marnix
Wij zijn erg blij dat Robe( van de Roer de vormgeving en het maken, bewerken
en redigeren van foto's op zich wil nernen. Robert is een professional.
Met Henrike Reef en Mamix Vermaercke doet de functie van correspondent zijn
intrede. Henrike woont in Enschede, Marnix in Gent (Vlaanderen). Samen met
Simon (Uithuizen) zorgen zij voor de regionale inbreng in de Lotusvijver. Zij
denken op afstand mee met de redactie. Henrike had al eens kritisch opgemerkt dat
de redactie een mannenclub was, Marnlx schreef vorig jaar nog in de Lotusvijver.
Mamix' correspondentschap markeert ook een koerswending naar het Zuiden,
waar Dana Sangha en Maha Karuna huizen. De Lotusvijver wil naast Kanzeon
Sangha en Zen River ook deze medebeoefenaars van de Weg aanspreken.

Genpo Roshi in Ameland
Genpo Roshi heeft vanwege ziekte
hij heeft keelkanker en onderging
bestraling
de Big Mind sesshin in april in de Tiltenberg niet kunnen bijwonen.
Daardoor kon Nico Tydeman toen geen Sensei worden. Er is echter een nieuwe
Big Mind sesshin gepland: van 4 tot 18 januari 2004 op Ameland. De Tiltenberg is
immers dicht: waar anders kunnen nu nog massale bdeenkomstan plaatsvinden?

-

-

ZIN neemt zenprogramma's Tiltenberg over
ZIN, ideele ondernerning gevestigd te Vughl neemt de zenprogramma's van de
Tiltenberg over. Dit werd bekend gemaakt tijdens de sluitingsdag op 23 maart.
Lees het verslag elders in dit nummer.

MatctlomEtrL
Dit nummer gaat over verlichting, een riskant onderwerp: wordt ons door vele leraren
niet geadviseerd om hier n{et over te praten? Wij kregen van een enkeling zelfs een
kribbige reactie: 'Wat is er loos met jullie, redactieleden van de Lonrsvijver, datjullieje
lezerspubliek met dergelijke wagen gaan bestoken? Writersblock? Een collectieve spirituele
crisis? Acuut gebrek aan creativiteit? Hoe kunnen jullie nu vragen iets overje eigen kenshoervaring te vertellan, zonder dat de betreffende persoon genoodzaakt wordt zich te moeten
hullen in "de stank van zen"?'
Dit vroegen wij:
Wat betekent yerlichting voorjou? Is het iets dat jewilt bereiken? Hebje ooit een glimp
verlichting, of zelfs meer, opgevangen? Hoe zouje die ervoring omschrijten? Ofvindje het
ncutreven van yerlic hting egocentris che fiatwekul ?

Beoordeel zelfhet resultaat. Korte en lange antwoorden, intellectueel en podtisch,
ontroerend en nuchter, serieus en humoristisch, uit Nederland en uit Vlaanderen. Dit alles
vootafgegaan door een handzaam overzicht van benaderingen van 'verlichting'. We geven
zonder meer toe datje niet echt over verlichting kunt schrijven, maar dat is toch geen reden
om er niet over te schrijven? De Lotusvijver staat voor niets.
De vaste rubrieken Zenzonderze\ LeZery Daar zit ik mee en Mijn huisaltaar zijn ook
boeiend, al zeggen we het zelf.

Met ingang van dit nummer verandert niet alleer de redactie (zie het colofon) maar ook de
formule van de Lotusvijver. Wij streven naar meer inbreng van lezers (geluk), wouwen
(gelukt), meer servicegerichte bijdragen (gelukt met de bijdragen over vegetarisch eten
en over websites) en een blijvend aandeel van persoonlijke getinte stukken waarin lezers
zich kunnen herkennen ('me too'). Ook gelukt, de verslagen van sesshins en andere
zenbijeenkomsten in aanmerking genomen. We besteden in die verslagen ruime aandacht
aan de beheurde sluiting van de Tiltenberg.
Bovendien proberen wij de Lotusvijver meer dan voorheen samen te stellen ook voor
andere volgers van de Weg dan die zijn verzameld in Kanzeon Sangha en Zen River. Naast
de Noordelijke de Zuidelijke Patriarchen. Dana Sangha, Maha Karuna, here we come!

De kwoot van het kwartaal
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David Brazier's Het nieuwe boeddhisme is een inspirerend boek. Het nieuwe, geBngageerde, boeddhisme dat hij
aanprijst is allesbehalve nieuw, beweert hij zelf. De historische Boeddha streefde 2500 jaar geleden immers al
naar een vreedzame spirituele en maatschappelijke omwenteling. Zijn doel was het opheffen van het lijden van de
wereld en het stichten van 'zuivere landen', hier en nu. Hij was niet alleen een rebels spiritueel leider, maar ook een
praktisch mens, die een methode ontwikkelde om deze omwenteling te bewerkstelligen. Hij ontwierp een training
waar geen eind aan komt en die mensen zoals u en ik opleidt tot athats en bodhisattvaS. Deze verlichte mensen
vormen de avantgarde van zijn 'fluwelen revolutie'. In de loop van de geschiedenis verloor het oorspronkelijke
Boeddhisme zijn 'wilde haren', omdat de sangha zich aanpaste aan de gevestigde orde en in sommige gevallen z6lf
gevestigde orde werd. De boeddhistische training werd een doel op zich met 'verlichting' als streven.
Deze Lotusvijver gaat over 'verlichting', maar waar hebben we het eigenlijk over? In de hoofdstukken zes en
zeven van zijn boek onderscheidt David Brazier maar'liefst acht verschillende smaken, op te splitsen in twee
soorten. De eerste vier smaken zijn Indiaas van oorsprong en de overige vier Chinees-Japans.

Made in India

'Life sucks,' antwoordde Genpo Roshi op de waag
van een zenstudent: 'Wat betekent de edele waarheid
nummer €6n?' Smaak 6€n, verlichting als ontsnapp ing

(vlucht), gaat daarover. Leven is lijden en wordt
eindeloos lijden, als we er niet in slagen afte rekenen

met onze zucht naar 'sex, drugs en rock and roll'.
Door oefening kunnen we deze drang 'uitdoven',
vetlossen we onszelfvan het lijden en doorbreken we
cirkelgang van dood en leven. Het is een lange weg
en zware weg te gaan, maar bezaaid met succesjes en

Boeddhisme. Verlichting 66n en twee zijn het halve
werk, nummer drie is het dchte we*: het eeuwig
leven! De Boeddha stuurt ons echt niet op een lange
en zware reis, tenzij er eeuwig leven achter de horizon
gloort. Danlzij een juiste instelling en de beoefening
van mededogen kunnen we uiteindelijk zelfBoeddha,
een soort'God', worden. Zelf was hij dat ook, maar
om ons te helpen deed de linhniechel of hij mens
was. Zijn hulpjes zijn de bodhisattva's.

de

dat maakt het dagelijks lijden dragelijker.

Nummer vier is tantrische verlichting, w€6r zoiets
lastigs om uit te leggen. De Boeddha raadde ons aan
de weg van het midden te volgen. De aanhangers van

Verlichting als (het realiseren) '/eegle'is smaak twee.
In de Nederlandse vertaling van Brazier's boek heet
dit: 'realisatie van de leegte van alle verschijnselen.'
Begrijpje dit nie! dan benje ook niet verlichr. Lullig,
maar daar draait het bij smaak twee om. In de tijd van
de historische Boeddha heerste de opvatting dat alles
een eeuwige esseftie (atman, ziel) heeft. Een illusie
zei hij, want zoiets als een onsterfelijke ziel bestaat
nier. Geloofje wel in dat beslaan, dan zul je nooit
verlicht raken. Er is immers n iets buiten je bewustzijn.
Dit is een rare redenering voor ons westerlingen van
de 21-ste eeuw. Maar, is het uitgangspunt, er bestaat
een werkelijkheid die niet is zoals wij het zien, die
we niet in woorden kunnen vatten en verklaren. Om
verlicht te raken moeten we onze gebruikelijke manier
van denken en zien veranderen. 'Alles is veranderlijk'
en 'alles hangt met elkaar samen' zijn boeddhistische
axioma's. Als je deze waarheden doorgrondt heb je

verlichting bereitt.

Smaak drie: verlichting als eeuwig leven, is erg
geliefd in het Verre Oosten, niet bij ons in het Westen.
Zo'n 2000 geleden begon deze vorm van verlichting
populair te worden en is een belangrijke stap in het

Tantra beweren dat rilles tot verlichting kan leiden,
zelfs de al eerder genoemde 'sex, drugs en rock
and roll'. Dit kan alleen dankzij gedisciplineerde
training onder deskundige leiding van een goeroe,
die tegelijkertijd 'tovenaar' en bodhisattva is. Ook
menen de aanhangers van Tantra dat het mogelijk is
om wedergeboorte in een volgend leven te stuen. Dat
Tantra in verkeerde handen kan leiden tot het uitleven
van de meest lage lusten is een groot risico.

Niet God genoeg
Het Boeddhisme is een product uit de Indiase
'keuken' en was verwikkeld in concurrentiesftijd
met het Hindoeiisme. De Boeddha kreeg steeds meer
goddeldke trekj es, want minder dan God was niet goed
genoeg. Het opheffen van lijden en het doorbreken
van de cirkelgang van leven en dood is peanuts: het
eeuwig leven, daar gaat het om! Verlichting werd een
doel op zichzelf, in de ogen van Sakyamuni Boeddha
is dat de zoveelste ego-trip. ln de oudste teksten
geraakten mensen om de haverklap verlicht, daama
werd dat steeds moeilijker gevonden. Dat is niet zo
verwonderlijk als Brazier doet voorkomen. Luidt een
simpele economische wet niet dat hoe schaarser een

goed, hoe hoger de waarde? Omdat het Boeddhisme
zich aanpaste aan de heersende cultuur keeg het ook
vaste voet aan de grond in China en Japan.

effectiever moordenaar te worden. Met een volledig
gezuiverde geest kun je onder elke omstandigheid
met beslistheid handelen.'

Made in China

Verlichting als geloof is smaak nummer acht. In het
Westen is deze smaak geen kaskraker, want het lijkt
te veel op het Protestantisme. Waarom deze vorm van

Verlichting als het realiseren van de Boeddhanatuur

is

smaak

vijf, Het

Confucianisme

en

Taoisme

ontstonden lang voordat het Boeddhisme in China
voet aan de grond kreeg. Alles heeft 'tao', ofhet nu
om thee zetten gaat, het leiden van een groot bedrijf
of om spiritualiteit. Het was een gouden greep 'tao'
te vertalen als 'boeddhanatuur'. Waar het om draait
is dit wezenskenmerk van ieder levend wezen te
verwerkelijken. Sommigen gaan zover te beweren dat
wij al boeddha's zijn, jammergenoeg zijn we daar niet
van doordrongen. Deze ideeOn sloegen enorm aan en
methodes om de boeddhanatuff te realiseren werden
ontwikkeld. Omdat de geest spelbreker is in dit hele
verhaal, moeten we die eronder zien te krijgen.
Plotselinge verlichting bestaat wel degelijk, maar
a.1s we daar hard ons best voor doen lukt het niet.
Kortom, voor een pantoffeldiertje is het eenvoudiger
om verlicht te raken dan voor een zenstudentl

Om een boeddha te worden moeten we naar de
wereld kijken zoals de Boeddha dat deed: op een
non-duale manier. Dat wil zeggen: het onderscheid
tussen waarnemer en waargenomene vah weg,
waardoor alles 66n is. Hierdoor is direct contact met
de Ware Aard der dingen 11ret Absolute, het Ene, de

Werkelijkheid enzovoofis) mogelijk. De vorm van
verlichting die hierbij hoort heet: verlichting als nondualiteit. De ervaring die dit oplevert heet kensho of
satori. Plotselinge verlichting kan opkeden door

allerlei schijnbaar paradoxale gebeurtenissen zoals
een afgesneden vingertopje, een steentje tegen een
bamboestok, een theekop.je dat breekl of een lel met
een end hout.
Smaak zeven heet verlichting als onverstoorbaarheid

(niet-handelen). Alle wezens zijn eigenlijk al verlicht,

maar om dat te doorzien ert te verwezenlijken is

training in niet-handelen nodig. 'Terwijl je rustig
zit en niets doet, treedt de lente in en groeit het gras
helemaal vanzelf,' citeert Brazier. Maar onder dat
gras bespeurt hU een nest adders, omdat veel mensen

'onverstoorbaarheid' verwarren met passiviteit en

onverschilligheid. Boeddha's discipelen leeftlen
niet in ivoren torens, integendeel. Net als hijzelf,
sffeefden zij naar een betere wereld en dankzd onder
andere die 'onverstoorbaarheid' verdroegen ze heel

wat tegenslagen. Deze vorm verlichting kan ook
leiden tot doelen die verre van mededogend zijn. De
auteur waarschuwt: 'We komen hier dus een vorm
van verlichting iegen die iemand in staat stelt een

Boeddhisme omhelzen als het Protestantisme ook
voldoet? Deze vorm van verlichting likt de minste
inspanning te vragen. Wil je verlicht worden, dan
moet je een volledig vertrouwen en geloofhebben in
de Boeddha en in de bijstand van de bodhisattva's.
Ging het bij smaak drie er om z6lfeen bodhisattva te
willen zijn, hier is het zaak hulp van deze verlichte

lieden

te krijgen. Het christelijke begrip van

de

'genade Cods' kijkt hier om de hoek, zo lijkt het.
Als het geloof en het vertrouwen maar groot genoeg
zijn, treed je binnen in het Zuivere Land (Pure Lond,
Buddha Land) dat binnen het bereik is van dit leven.
Misschien leefje al in het Zuivere Land!

Wat nu?
In het slotwoord van zijn boek laat David Brazier bij
de lezer geen ruimte voor twUfel of onduidelijkheid.
'De verlichte persoon is nietbepaald iemand die alleen
maar praat, zonder feitelijk iets te doen. De Boeddha
zat niet alleen maar, hij liep ook. Hij liep door heel

Noord-India van land naar land en onderwees,
vestigde een nieuw soort gemeenschap en kwam
met een altematieve vofln van sociaal leiderschap.'
De schrijver vetvolgt zijn pleidooi: 'Als we kunnen
groeien in de beoefening van de waarheid en in de
kracht van mededogen, dan zullen we ongetwijfeld
overwinnen, en het zuivere land zal groeien om alle
bezitslozen van deze wereld te herbergen. Dat is het
manifest van het nieuwe boeddhisme.' 'Neen op uw
kussen en handel/'lijkt hij te zeggen.
Kees Moerbeek
David Brazier. Het nieuwe boeddhisme; Suggesties voor
een andere leefwijze, Asoka, Rotterdam, 2003

Na het feest komt de afwas
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is wel een riskant onderwerp: wordt ons door vele
leraren niet geadviseerd om hier niet over te praten?
Ooit kwam ik een stukje tegen waarin de lezer werd
afgeraden het hoofdsnrk van The Three Pilars ofZen

te lezen. Hierin wordt van verschillende leerlingen
het proces waarin zij tot verlichting kwamen uitvoerig
beschreven: Met als mgument dat je dit als lezer alle

gelegenheid geeft om vaste ideeen over verlichting te
krijgen. Deze zouden je later alleen maar in de weg
zitten in je eigen proces.
Welnu, jaren geleden heb ik dit hoofdstuk gelezen,
terwijl ik de ganoemde waarschuwing pas veel later
tegenkwam. In die tijd vond ik dat een goede raad,
omdat ik zelf inderdaad de nodige beelden had

gemaakt die niet strookten met mijn werkelijkheid.

Nu denk ik dat het niet zoveel uitgemaakt zou
hebben. Ik ben het hoofdstuk grotendeels vergeten.
Mijn eigen ervaringen zijn uitgegroeid tot vaste
ideeEn over wat verlichting al of niet zou zijn... Al
met al een zeer boeiend proces: lezen of niet lezen,
het maakl voor mij niet uit. Mdn verstand gaat toch
met alles aan de haal. Observeren en loslaten is voor
mij de dagelijkse praktijk geworden, of ik het wil of
niet. Deze gaat verder dan mijn fantasie€n over en
ervaring met verlichting.
Tussen mijn dagelijkse bezigheden als werken, ons
huishouden draaiende houden en het mee opvoeden

van mijn kindertjes, lees

ik het

boek van Jack

Komfield Na het feest komt de afwas. ln het Engels
heethet Afier Ecstosy, the Laundry. Dit gaat over de
hoge pieken en de diepe dalen die bij verlichting
horen; verlichting volgens verschillende religies
en meditatiedisciplines. De afuas staat - heel kott
samengevat - voor ons dagelijks leven. Een grote
aanrader.

Verlichting heeft een grote betekenis voor mij. De
ervmingen die ik ermee heb en die ik met mdn leraar
heb gedeeld, zijn een struikelblok. Ik wil ze herhalen
maar dat werkt natuurlijk niet. Tegelijkertijd njn ze
een inspiratiebron: het bestaat voor mij, en, ddt is het
waar ze het over hebben. Ik wil hier nadrukkelijk niet
verder over uitweiden omdat ik dan meteen verzand

in woordan die het niet halen bij het gevoel -

de

ervaring. Ondanks de grote betekenis heeft het niet
dezelfde prioriteit van mijn gezinsleven.

Sinds onze kinderen er zijn is mijn leven danig
veranderd. Dingen als planning en timing staan na,rst
honderden andere boven aan mijn prioriteitenlijst. Ik
weet niet hoe vaak mijn zoon iets op de grond gooit.
Ik moet erom lachen. Ook kan ik er weselijk nijdig en

ongeduldig van worden. Onlangs kreeg ik een helder
moment. Sinds die dag raap ik geen speelgoed meer
op. geen lapjes, broodkorsten en troep. Sinds die dag
buig ik voor mijn kinderen. Mijn rug doet evengoed
pijn en de zin ervan ortgaat mij nog steeds volledig.
Soms is het ook goed voor mijn ka.lmte, geduld en

wiendelijkheid.

Frms Seishin Meijer

De stank va,nZen
Het is weliswaar al heel wat jaren geleden, maar
het is waar dat ik ooit - al woeg op mijn zenweg een soort kensho-ervaring heb mogen beleven, die

voor mij zeer indrukwekkend was. We praten over
de pionierstijd van zen in Nederland, alweer zo'n
slordige kwart eeuw geleden; Prabhasha Roshi of
Cenpo Roshi waren nog niet in beeld, de Tiltenberg
was schoorvoetend aan het experimenteren met heuse
zenweken (de zenleraren moesten toen nog wel van

katholieke snit zijn, bijvoorbeeld pater Lasalle of de
Japanse pater Kadowaki) en op de Theresiahoeve in
Langenboom gaf Nico Tydeman - vers terug van zijn
haining bij Baker Roshi - zijn eerste weeksesshins.

Halverwege

mijn derde

weeksesshin met Nico

gebeurde er - onder invloed van zijn bezielde en
bezielende uitleg over Dogen's Fukan Zazen Gi iets beslissends: mijn nogal hevige bestaanswanhoop
van toen (en ik bedoel dat niet ironisch!), mondde
volkomen onverwacht uit in een overweldigende
ervaring van absolute wijheid! Alles viel spontaan op
zijn plaats. De maanden die volgden waren vervuld
van een groot gevoel van dankbaarheid en wijheid,
in combinatie met een euforisch soort opwinding an
weugde.

immers niet hierover praten zonder te vervallen in het
genereren van illusies, het intrappen van open deuren
ofhet uitwisselen van platitudes. Zo gauw je het hebt
over je eigen kensho, ben je natuurlijk al bezig met
het herkauwen van het verleden. Ervaringen - hoe

indrukwekkend ook - zijn tenslotte altijd oud, zijn
aitijd verleden, en alleen daarom al - vanuit zenoogpunt - nu, op dit moment, niet echt relevant meer.

Uiteraard

vind

ook als

schamierpunt

in mUn

persoonlijke

ontwiktrieling. Nadien heb ik nooit meer zoiets mogen
beleven, althans niet in die mate van hevigheid, maar
mijn inzet op het zitkussen is er niet minder om. Mijn
motivatie om 'zendodrijver' te zijn, gaat nog steeds
op deze voor mij zo betekenisvolle gebeurtenis terug.
Toch heb ik minstens tien jaar nodig gehad voordat

ik mijzelf weer bewijd had van deze bevrijdende
ervaring. Ik had nu immers iets gerealiseerd wat
voor mdzelf het ultieme bewijs was van de juisttreid
van de uitgangspunten van zen! En dat smaakte naar
mddr! Daar kanje knap last van hebben gaande de rit.
Zolang ik op zoek bleef naar een herhaling van deze

enerverende ervaring, had ik in feite een geweldig
probleem. En nu zit ik nota bene de oefening van
anderen - lezers van de Lotusvijver - te vergiftigen
met de kwalijke dampen van mijn kensho-ervaring,
de stank van zen.
Het is niet voorniets datje eigenlijk niet geacht wordt
over je eigen kensho-ervaringen te spreken. Je kunt

het nasfiever van veriichting

absolute onzin van een dergelijk streven! Misschien
zou _je een kensho-ervaring zelfs aldus kunnen

defini€ren: 'het feiteliik realiseren dat de "zoheid"
van dit moment, a priori al helemaal iif en perfect is'.
Daar past geen streven naar iets anders dan 'wat is'
meer bij. Stevig zazen doen en daaraan vervolgens

allerlei verwachtingen ophangen, bijvoorbeeld
'verlichting', is uiteindelijk niets anders dan een

je aanvankelijke probleem, of,
liever gezegd, van het continueren daarvan. Het is
vergelijkbaar met gas geven terwijl je je auto nog op
symptoom van

de handrem laat staan.

Tbon Fugers

Geleidelijk aan hemam mijn gewone leven weer
zijn normale loop maar eigenlijk ben ik daarna
nooit meer helemaal de oude geworden...(Ik zeg dat
overigens niet met spijt in het hart.) Nog steeds zie
ik deze gebeurtenis als de meest betekenisvolle en
vervutllende ervaring in mijn leven, en tegelijkertijd

ik

egocentrische flauwekul! Als mijn eigen zen-ervarilg
tot nu toe iets heeft duidelijk gemaakt is het wel de

Grenzenloos
Tijdens het zitten heb

ik

enkele malen

een

'verlichtingservaring' gehad. Maar het wordt wel een
slap aftreksel als ik dat in woorden weergeef. Het was
dan alsof ik grenzenloos was, alsof mijn ware natuur
zich onthulde.

Het is er natuurlijk

altij( 'right for your

eyes',
zoals Genpo Roshi eens zei. Ik ga er echter steeds
weer vafldaan en zoek telkens weer naar de bril die
ik op m'n hoofd heb. Intussen vind ik het een hele
verlichting dat het stiller in mezelf is geworden
doordat de gedachteketens zich niet meer zo
dwangmatig aaneenrijgen.

Wm Davidse

Doe het zelf verlichting
Ik vind verlichting iedere dag. Heel kleine stapjes,
heel kleine lichpuntjes, die samen de weg vormen
naar bewustzijn. Drie stappen vooruit en twee naar
achteren. En regelmatig op de bek. Verlichting is in
de praktijk niet leuk. Je realiseert je van alles over
jezelfl, je ego. En dat van andere mensen. En ik
realiseer me ook maar al te vaak dat ik er niets mee
kan. N iets met de realisatie van mijn eigen ego. niets
met de realisatie over anderen. Dit inzicht geeft na
nog een blunderende stap voorwaarts, achterwaarts
of opzij eindelijk rust en acceptatie. Het maakt niet
uit. Er verandert niets. Het lukt iets beter om anderen
en mezelf te zien. Werkelijk kiezen gaat makkelijker.
Grote fouten maken ook. Met als extra bonus dat
je het beter weet. Het enige wat ik kan is werkelijk
mijn best doen en proberen zo weinig mogelijk te
beschadigen. Iedere dag, ieder uur, ieder moment.
Doe-het-zelf vertichting.
Saskia ter Kuile

Je kan nu ook verlichting bereiken via het internet.

Het volstaat om

w*w.angelfire.com/electronicl
bodhidharma/zen30.html in te tikken en je wordt

als Thirty minutes to
enlighterunent en A definitive guide to the realbation

meteen ingewijd. Titels

of nirvana laten er geen twijfel over bestaan:

de
andere oever ligt voor elk van ons binnen handbereik.
Lectuur van de webpagina's brengt inzicht in de
diverse stadia van verlichting, zoals daar zijn:

-

Verlichting: de noodzakelijke voorwaarde voor
satori. Het is de kennis van het menselijke lijden,
van de oorzaken van dat lijden en van de manier om
er een einde aan te maken (de vier edele waarheden
dus).

- Satori: de noodzakelijke voorwaarde voor nirvana.
Satori realiseer je door de vaste wil te ontwikkelen
om alle oorzaken van verwarring uit je geest te
bannen en dat doeje uit mededogen voor alle levende

wezens. Satori is een uiterst persoonlijke zaak waw
je uiteraard niet mee te koop loopt, anders is het geen
satori.

- Nirvana: de toestand waarin de geest vrij is van
elke oorzaak van lijden of conflict. De geest is
helemaal 66n met de Tao, ongehinderd door oordelen,,
vergelijkingen of het maken van enig onderscheid.
De geest is ddn met de tienduizend dingen.

Ach, je kunt natuurlijk niet zeggen da1 ze ongelijk
hebben ... maar je moet die inzichten natuurlijk
wel nog in praktdk brengen. Voor mij is dat precies
verlichting: steeds opnieuw beginnen, eindeloze
oefening, tot er geen onderscheid meer is tussen
het zitten en iille activiteiten van 6lke dag. Wat een
oefening!

Drie maal Gent
Bij mij gaat het licht

aan als

ik

Marn ix D o s h in Yermaerc ke

ervaar dat ik

onontkoombaar en onophoudelijk in relatie ben, hoe
aantrekkelijk en gezellig, veilig en uniek, individueel
en verheven mijn illusoire kluizenaarshol dikwijls
ook aanvoelt.

Nelly Bwschots

Naaiend aan mij rakusu, 66n en al naaiend, alleen
maar naaien ... tot ik in mijn vinger prik. Auw! De
weg naar verlichting kan pijn doen.

Marnix Dos hin Vermaercke

Doorbraak

Wat is voor mij verlichting?
lk voel md lichter worden als ik hulp krijg bij iets
waar ik mee bezig ben zonder dat ik daarop had

de begrenzing viel weg

als de bodem uit een kom

gerekend. Maakt niet uit van wie. Van mijzelf of van

iemand anders. Dat is voor mij verlichting. Grote
verlichting is zoiets als hulp geven zonder dat ik
dat zozeer voor ogen had. Iets geven dat helemaal

tijd hield op
ruimte verdween

in die onherroepelijke onmetelijkheid
van ruimte-tijd
ontm oetten
het beginloze begin
en het eindeloze einde
elkaar als oude vrienden
en lachten ze het hele bestaan toe

aankomtl De juiste maat. Het juiste moment. Zo sterk
dat dit het voorgaande even teniet doet. Och marl
lichter kan ik mij gewoon niet voelen.

Simon de Boer

hier barstte de taal
en werd logica ontmaskerd
als de dief
van onze wezenlijke onbegrensdheid
alles werd doordrenkt
van gedachtenoverschrijdend inzicht
sindsdien brandt een waag in mijn hart
'waar is het naartoe?'

Rogel Dias

Haiku's
een vliegie strijkt neer
terwijl ik een zen-boek lees

verlichting zoekend?.
herinneringen
kleven als lagen stof
op al mijn zintuigen

Rogel Dias

OvenzrcHr vAN wEBsrrEs ovER zEN (1)
Dicht bij huis
De enige website over zen die ik 'gebookmarked'
heb is meteen de site die het dichtst bij huis is. Het is
www.kanzeon.nl van de zendo van Kees van de Bunt.
De site is voor mij zo interessant omdat er iedere
week een nieuw 'citaat van de week' verschijnt. Zo'n
citaat is dan vaak aanleiding voor een gesprek op de
avonden dat in de zendo gesproken wordt. Op de site
wordt door deze verzameling citaten een keten van
meer of m inder aan zen gerelateerde onderwerpen

is er een 'quote of the month' van Tenkei Sensei.
Voor wie graag verdwaalt is de site van Zen River
opgenomen in een zogenaamde WebRing.
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opgebouwd. Een uitdaging waar alle websites over
zen mee kampen, is hoe die 'links' vervolgens aan te
bieden aan de bezoeker.
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Paris (Montreuil)
Een beknopte site van Dana Sangha in Parijs:
vt+w.danasangha.org. Deze site is in vier talen
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beschikbaar, waaronder Vlaarns en Nederlands. De
site lijkt vooral bedoeld om de weg (verder) te wijzen
naar zitgroepen in verschillende landen en om de
kalender online beschikbaar te hebben.
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Het ontwerp van de site scoort bij mij ook erg
hoog, omdat ik houd van een strakke layout zonder
opsmuk. Navigatie door de site kan via de linkjes
op de onderste regel van iedere pagina, via welke
een complete verzameling adressen gevonden kan
worden, en een overweldigende hoeveelheid 1inks.

Er gaat niets boven Groningen
Ook dicht bij huis
in figuurlijke zin

-

-

is

www.zenriver.nl. Een heel fleurige site, met een
bloemrijke foto op de welkomstpagina. Ook op deze
site heeft iedere pagina onderaan een rijtje links
voor navigatie naar alle belangrijke onderdelen van
de site. Naast de gebruikelijke onderdelen is er een
aanbevolen literatuurlijst, de verzameling sutra's die
in sewices worden gebruikt en een humoristische
introductie in zendo-etiquette.
Ik gebruik de site vooral om af en toe het programma
van studieweekeinden en sesshins te checken. Als
extra attractie om nog eens op de site terug te komen
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Robert van de Roer

Erru vERDoRDE TAK
Op zondag 1 6 maart eindigt de Sesshin van Nico
Tydeman met een laatste zit die plotseling en
zonder aankondiging wordt beheerst door harde
klassieke muziek. Schaamteloos wordt een door

vijftig deelnemers met grote toewijding in vier dagen
opgebouwd monument van stilte en contemplatie met
de grond gelijk gemaakt.

Je hangt aan een tak boven een ravijn. Onder je
een hongerig roofdier, dat met ontblote tanden en
wellustig flikkerende ogen onrustig wacht tot de tak
het zal begeven. Johan Sebastiaan Bach is door Nico
ingeschakeld om je laatste houvast door te zagen.
Ontluisterd geniet ik van de hemelse klanken.

A1s alles eens gaat, waar btijf ik dan? De worm of
de as die ik ooit zal zijn heeft volgens Genpo ook de
boeddhanatuur, dus waar maak ik me zorgen ovet wat
doe ik hier eigenlijk? [s Bach in de zendo eigenlijk
wel zo anders dan geen Bach in de zendo? Deed Bach
in muziek, of deed Bach in stilte? Beweegt de wind
de vlag, beweegt de vlag de wind, beweegt de vlag,
ben ik de vlag, ben ik de wind, geen van beide, of

vader zijn zoon streelt. Niet te teder. Stofzuigen is een
wederkerige actie. tk geef onverdeelde aandacht aan
de ruimte en die geeft mij er rust en bescherming voor
terug. Bewij dende communicatie.

's Ochtends om half zevet zit ik in afirachting
van de eemte zit van deze laatste dag in de open
gang die nair de zendo leidt. Het waterige daglicht
valt aarzelend in de binnentuin en maakt vorm tot
silhouet. Ik probeer te kijken als was het mijn eerste
kennismaking met deze plek en constateer dan dat ik

hier nooit eerder ben geweest. Verderop in de gang
lopen donkere gestaltes met gebogen hoofd rustig op
en neer. Het is alsof de stilte die er heerst door hen
wordt voorlgebracht. Plotseling flitst er een scdne uit
een Amerikaalse film door mijn hoofd.
'Dead man walking!' galnt het luid door mijn hoofd,
pal daarop gevolgd door 'Zij die gaan sterven, groeten
u.' Ik zie gladiatoren die onder in de gewelven van
het amfitheater lijdzaam op aanvang van hun laatste

voorstelling wachten. Ook moet ik denken aan de
woorden van Hui Neng: 'Hij die bij zijn leven sterft,
sterft niet als hij doodgaat.'
Vijftig mensen die avijgend gestalte geven aan wat
misschien wel de paradox der paradoxen is: sterven
om te leven. Een continu proces breekbaar in beeld
gebracht. Twijfel wordt krachtig levend gehouden
door de stelling dat we in werkelijkheid al verlicht
zijn. Alleen de vele drempels die het zicht benemen
dienen geslecht. Dat maah ons tot slopers. Of zijn we
vijftig ruiters die verbeten naar hun paard zoeken, de

allebei...

safu als zadel?

Bij het begin van deze sesshin hebben wij een koan
gekregen om op te kauwen. Verlichting is illusie,

Tegenover mij aan de overzijde van de gang, staat
iemand tegen een pilaar geleund en kijkt de tuin
in. De duistemis voegt die twee vomten samen tot
een grillige homp materie. Onmiddellijk gaan mdn
hersenen aan de slag om dit onbekende beeld te
ontleden. Mijn controlefreak zal niet rusten voor
hij het heeft herkend en benoemd. Herkennen en
benoemen, dat mij vaak ten dienste is, tegelijkertijd
echter, gestuurd door angst, mijn denken beheerst en
me zijn wil oplegt. Me weliswaar wil laten overleven,
maar ondertussen dat leven ernstig beperkt. Opzichter
over mijn zintuigeq baas van mijn gevoel, trouwe
vriend en aartsvij and.

illusie is verlichting.
Samu bldkt voor mij een goed moment om me met
deze mind-keaker bezig te houden. De koan op de
juiste plek tussen mijn oren krijgen valt mU zwaar.
Niet te frontaal. niet te ver weg. (De uitkomst van
dit geklungel is vaak dat door dit zappen adem noch
koan tot hun recht komen). Voorzichtig zuig ik op
de spiegelende woorden waaruit dit wrange snoepje
bestaat; langzaam zrvellen ze op tot beklemmende
proporties. Maar het ballonnetje knapt niet, het
verdwijnt.
Stofzuigen. De beste manier om een ruimte te leren
kennen. De bibliotheek van de Tiltenberg is bii mii
om verschillende redenen favoriet. De boeken, de
lichtval, de kleden op de parketvloer. De verstilde
composities van dode bladeren rond de planten. ledere
dag kies ik een stilleventje dat mag blijven bestaan tot

de volgende samu. Stofzuigen is strelen. Zoals een

De sesshin als middel om stukje bij beetje dat andere,
nog zo weinig bekende deel in mij te leren kennen.
Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan rest mij niet
anders dan, begeleid door de wondere klanken van
Bach, me een vinger of arm af te snijden, met demk
aan Nico.

Peter de Vogel

DT MAN MET DE ZWARTE HoND
Drie jaar had de Tiltenberg gekregen om financieel zelfstandig te worden. Dat is mislukt. De Graalbeweging
heeft de Tiltenberg uiteindelijk verkocht aan het bisdom Haarlem, dflt er zijn priesteropleiding vestigt. Van
een in oorsprong katholiek vrouwenbolwerk wordt de Tiltenberg nu een katholiek mannenbolwerk. In de
tussentfid was er zen, veel zen. Ik ben dit jaar nog drie keer maar de Tiltenberg geweest: voor, op en na de
afscheidsdag op 23 maart 2003. Elke keer een andere sensatie.

gaan.

Meindert van den Heuvel, codrdinator van de

Graalbeweging en niet de vrouwenspiritualiteit, maar
de bijeenkomst over zenboeddhisme, voorafgegaan
door een uiteenzetting van Diana Vemooij, directeur
van de stichting die de Tiltenberg zou verzelfstandigen.

zenpmgramma's, liep met gebogen hoofd rond. Was
dit nog steeds onze plek? Een vriendelijke damesstaf.
daar niet yan, maar dienaressen van vele richtingen

en scholen naast de onze. Voor de eerstelingen
maakte het echter weinig uit. Wie is dat, Cenpo
Roshi? Uiflruizen, here we come!

kruidenthee. Bier, boeken, bachremedies. Veelhoning.

in de meerderheid. In de eetzaal
veel zelfgemaalce lekkernijen. ln de ontvangstzaal
speelde Horus wolijke volksdansen. Ik koos niet de
Vrouwen veruit

Ze hield een openhartig verhaal. Waarom is

die

verzelfsJandiging niet gelukt? Iedereen heeft hard
gewerkt, omzetstijging gehaald, meer gasten, meer
programma's, investeringen gepleegd, maar de juiste

Afscheidsdag

strategie en organisatie ontbraken. Een markgerichte

Daama de dag van het afscheid op 23 maart, vaarwel

suategie en een goed doordacht plan de campagne,
een echle breuk met de heersende organisatiecultuur

in alle richtingen. Per
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In de ha1 presenteerden alle groepen zich
nog ddn keeq inclusief de tuingroep met een zakje

Sesshin Tenkei
Om te beginnen een weekeind met Tenkei Sensei in
februari. Er waren niet veel deelnemers. Weemoed
schuifelde door de gangen. De verf leek al aan het
bladderen, de stoelen kraakten in hun oude hout,
de Graalkunst verdween langzaam onder het stof.

I april zou de Tiltenberg dicht

en' de oude formule, het is er niet van gekomen. De

omslag naar zakelijk en bedrijfsmatig werken is niet
gemaakt. Kortom:'ingrijpende veranderingen waren
nodig geweest', en: 'pak dit soort zaken voortaan

grootsff aan!'. Enigszins beduusd verliet

ik

de

bibliotheek.

In de kapel vond de zenbijeenkomst plaats. Omlijst
door innige muziek, gespeeld op gitaar, fluit en
altviool. Het was druk. Op een verhoog zaten Wien
Veenhuizen, Adine Mansholt, Meindert

van

overgenomen door een andere instelling, en blijft
dus behouden. ZIN, het klooster voor zingeving en
werk, idedle ondememing te Vught, zet de traditie
van de Tiltenberg voort. Daarom schonk Meindert ter
plekke het boeddhabeeld uit de zendo,kapel aan een
overdonderde directeur Henk-Jan Hoefiian. Deze
kondigde meteen nadere uitleg aan, te geven in de
bibliotheek. ZIN is zeker een modeme onderneming.
Het was een gelikte presentatie.

den

Heuvel en Nico Tydeman. Nico sprak na een korte

zit.
"Wat zal ik deze kape| deze zendo, deze sqcrqle
ruimte missen! En gezien U allen hier aann-ezig, ben
ik niet de enige. Hoe vaak hebben we op deze plaats
het komen van het daglicht in de vroege ochtend
meegemaakt en hoe dilcwijls het langzaam verglijden
van de dag naar de nacht? Wat hebben deze muren
aan inspanning moeten verdragen: uren zazen in
sesshins en weekends bijna dertigjaar lang. Hier
zaten we stil, onbeweeglijk en hoorden we, de vogels,
het verkeeri de wind en het tingelen van de iyindbel.
Gedurende kinhin liepen we vele rondjes. En bij dit
alles werdenwe gadegeslagen door de Boeddha op
het lotusblad en Christus aan het kruis, als 'twee
goede vrienden'. "

Hij

beschreef vijf'entwintig yan die dertig jaaq
onlosmakeldk verbonden met de persoon van Mimi
Mardchal. Zij wist dat zen in het Westen geleidelijk
opnieuw uitgevonden zou moeten worden, zij
wilde dat de Tiltenberg door een divers aanbod van
zenscholen een plaats zou zijn waar 'zorgvuldig en
met grote verantwoordelijkheid gezocht zou worden
naar de essentie van zen'. Dankbaarheid - 'ook voor
die heerlijke donzen dekbedjes' - kleurde zijn verhaal.
'We zaten hier al die tijd voor een dubbeltje op de
eerste rang.' Efl weemoed. Nico zal die man met zijn
grote, zwafte, goedaardige hond, die hij dagelijks

twee keer ongeveer op dezelfde plek op straat
tegenkwam en die hem altijd wiendelijk groette, niet
meer ontrnoeten.

Meindert, die er opgeruimd uitzag en nu keurig
rechtop zat, schetste de ontwikkeling van de laatste
vijfjaar. De ontrnoeting van zenscholen bleeq met de
sesshins als ruggengraat, maar er was ook steeds meer
ontrnoeting tussen zen en christendom, en er kwamen

workshops over de maatschappelijke relevantie van
zen. Ook hij had de man met de zwarte hond ontmoet.
Dezelfde korte groeten, 's morgens en 's avonds.
Toen volgde een verrassing. Waar het in de bus
en de wandelgangen al van gegonsd had, bleek
waar: het zenprogramma van de Tiltenberg wordt

Wat was mijn sensatie op deze dag? Het is jammer
en goed zo. De Tiltenberg was een geweldige
ontmoetingsplaats, maar eigenlijk nooit van echt ons,
zenners. Teveel richtingen en scholen.

Big Mind sesshin
ls er leven na de dood? Jazeker! Van 5 tot 12 april
vond in de Tiltenberg nog een Big Mind sesshin
plaats. Het gebouw zag er opgeruimd en als nieuw
uit. De donzen dekbedjes waren fris opgeklopt.
Meindert en de staf ofltvingen ons stralend, alsof
de Tiltenberg het eeuwige leven had. Dat is ook zo.
Zelfs de afuezigheid van Genpo Roshi kon de goede
sfeer niet bederven. Anderen kregen en grepen hun
kans om in zijn geest het Big Mind spel te spelen.
De Tiltenberg was nog even van ons. We genoten van
het gebouw en de binnenplaats, die soms weer op een
sanatorium voor zonaanbidders 1eek. We maakten
voor het laatst tijdens samu de toiletten en vloeren
schoon, en bereidden de maaltijden.We worstelden
met het zitten in de zendo en hoorden daar de oude
boodschap in de bedrieglijk simpele bewoordingen
van Tenshin Sensei. We wandelden voor het laatst
in het bos en de omgeving. Vreemd. De man met de
avarte hond liet zich niet meer zien.

Jelle Seidel

VeeereRrscH Drm Hnne FRAGMENTARTscH
Laten we maar direct met de deur in huis vallen.
Vegetarisch eten in Den Haag is niet wat het geweest
is. Met de ondergang van de Dageraad, de eeuwige
verbouwing van het Paard en de verbanning van Chez
Va1 is vegetarisch uit eten sprokkelen geworden.
Waar is de oprechte zilvervliesrijst- en bonenschotel
gebleven? Biologische gestoomde groentes?

Natuurlijk zijn de Wankele Tafel (is die nog wel
open?) en Water en Brood in de Blauwe Aanslag (en
is die nog wel open?) buitengewoon sympatiek, maar
lekker ontspannen vegetarisch tafelen met misschien
wel een glaasje echte wijn erbij...We moeten ervoor
op reis, zover ik weet. En als we in de huidige tijden
op reis gaan, wat doen we dan? Juist, we kijken op

intemet. Daar vind

je

onder www.vegatopia.com/

r e s t au r ant gi ds / i n dex. ht m I een v egetarische

restaurantgids voor heel Nederland. Handig voor het plannen
van uitstapjes.
De Zaag en de Fries op Vrouw Juttenland I 7 in Delft
is goed te doen voor een leuk avondje uit. Het is een

prima ecologisch restaurunt, het eten is zalig en we

je daama in het Delftse cafdleven,
vele malen bruisender dan Den Haag en alles op
strompelafstand. De eerst volgende vegetarische
stad is Rotterdam met meerdere vlees- en visloze
eetgelegenheden. Vegatopia roept Bla Bla op het
Piet Heynplein in Delfshaven uit tot 6dn van de
beste vegetarische restaurants van Nederland. En
dit is absoluut waar, eten bij Bla Bla is een feest
en de moeite waard, alleen al om weer eens wat
inspiratie op te doen voor het zelf koken. BIa Bla
bewijst dat vegetarisch eten besiist niet marginaal
mogen wijn. Stort
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hoeft te zijn, het is er altijd bomvol. Reserveren,
vaak weken van te voren, is noodzakelijk. Mijn
favoriete, helaas niet meer alleen maar vegetarische
restaurant blijft Lembas in Driebergen. Zeker in
de zomer is het heerlijk zitten in de tuin, aan een
vijve4je waar een stenen boeddha zich in spiegelt.

Lembas was oorspronkelijk een antroposofisch
poject om drugsverslaafden te reihtegreren in de
maatschappij. De tijden zijn veranderd, Lembas is
een professionele keuken geworden en er wordt ook
vlees en vis geserveerd. De vegetarisch schotels zijn

onverminderd lekker, biologisch-dynamisch, super
vers en zalig.

in Den Haag zoeken we naar vegetarische
gerechten in gewone restaurants. Natuurlijk kun je
altijd Chinees, lndonesisch oflndiaas eten, voldoende
vegetarisch aanbod. Dudok en Greve serveren prima
vegetarisch eten, met lekker donkerbruin brood erbij.
En heb je echt iets te vieren? Meld bij het reserveren
bij Kandinsky in het Kurhaus dat je vegetarisch wil
en je krijgt een prachtige maaltijd. Topper in deze
categorie is Savelbergs Vreugd en Rust in Voorburg.
Hiet is maar liefst een derde van de kaan vegetarisch
en er wordt een voorgerecht, blokjes zuivere smaak,
geserveerd dat een eervolle vermelding mag krijgen
Terug

in'Zen and the art ofcooking'.
En als het na het uitgaan weer tijd is voor de stilte

thuis kun je altijd nog de wereld bij jou binnen
halen. Vegatopia.com biedt namelijk niet alleen
een restaurantgids. Op dit digidorp voor lekker
vegetarisch eten kun je kijken waar de volgende

vegatopia-party wordt georganiseerd, je kunt op
wijdagavond vegatopia-chatten. natuurlijk zijn
er prima recepten en je vindt aanbiedingen van
vegetarische campings en pensions om op vakantie
te gaan. Maar hier worden we natuurlijk ook wel
een beede vegetarisch tureluurs van. Vegetarisch
prima, zou ik zo zeggen, maar misschien niet
alleen als lijfstijl maar oqk omdat het moeilijk is
om levende wezens geluk te gunnen als je ze opeet.
Vegatopia.com overspoelt je met informatie, zoals
over welke additionele vitamines wanneer, en zet
het vegetarisme neer als identiteit en community.
Licht vermoeid na alle wereldse verlokkingen is
amacord.com/tastel, A Taste of Hecwen and Earth,
a Zen approach tot cooking and eating van Bettina
Vitell, dan ook een verademing. Hoewel het gebruik
van het Amerikaanse maatsysteem een hindemis kan
zijn, heb je met gebruikmaking van een omrekentabel
een perfect kookboek, heerlijke recepten en mooie
aanwijzingen voor koken en eten met aandacht. Blijft
het tbit dat het naar mijn mening de hoogste tijd is
om in Den Hreg een goed vegetmisch restaurant te
openen. We hopen dat getalenteerde en enthousiaste
groente-, gmnen- en bonenlieflrebbers de stap zullen
wagen en een leuke eetgelegenheid openen.

Saskia ter Kuile
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ZEN in de ZOMER
Met lege handen, onbelemmerd
wijdag

4j

Zen met Jef Boeckmans
uli 20.00 uur - zondag 6

juli

17.00

uur

Wil

jij mijn zenmeester

zijn?

TEZ / FAS Retraite
donderdag 24 juli 20.00 uur - zondag27
17.00 uur

tlli

Een liefdevol mysterie
Zenmeditatie met Ama Samy Roshi
vrijdag 15 augustus 20.00 uur - woensdag 20
augustus i6.00 uur

Een liefdevol mysterie
Zenmeditatie met Ama Samy Roshi weekend
wijdag l5 augustus 20.00 uur - zondag 17
augustus 18.30 uur

Zoeken wat we zijn
Alle Dagen Zen met Diane Rizzetto
donderdag 21 augustus 20.00 uur
augustus 14.00 uur

-

zondag 24

Voor meer informatie, kijk
op www.zininwerk.nl
of bel met Jacqueline Loomans
op 073-658 80 00

ZIN, het klooster voor
zingeving en werk
Boxtelseweg 58
Postbus 123
5260 AC Vught

Cnru

I

speaK To rHE coNTRoLLER, plrase?

Drel 2
'Meester, bent u thuis? ,...Ja!. ......, Meester, bent u wakker? ......Ja! .....We1, laat u niet bevangen door al die
anderen.....Nee!'We schrijven zaterdag 22 november 2002, vijf over half vijf in de middag. Kanzeon Centre,
South Tample, Salt Lake City. Genpo Roshi citeert zenmeester Zuigan in de fnale van zijn vierde en laatste
zaterdagworkshop 'Big Mind'van zijn 'monthlong 2002'. Hier volgt deel 2 van Simon de Boers verslag. Het
eerste deel verscheen in het winterflentenummer 2003.

Yoice dialogue
De eerste week was het warmdraaien. Genpo legde
uit hoe hij door een weerbarstige student in dokusan
op het idee was gekomen om voice dialogue te
gebruiken. Voice dialogue is een techniek uit de

geweton. Diepe depressie komt via het afuoerputje en
het riool uit op de zonnige alpenweide waar een mooi
meisje op je wacht om met je te dansen (dit laatste

psychotherapie. De therapeut richt zich in de therapie
op 66n aspect (een stem) van een cli€nt. Door het 'ik'

vervulling. En grote vervulling loopt leeg op een

staat bt mij voor zoiets als opperste wolijkheid).
Bijtende scepsis loopt dood in een ervaring van grote
nieuwe uithaal van twijfel.

van die clidnt om medewerking te wagen, maakt de
therapeut kans de kracht, kleur en waarde van zo'n

aspect volledig in beeld te krijgen. Aangezien de
patient er al die tijd met zijn volle verstand bij zit,
is hij zo in een ommezien getuige van tal van z|n
verborgen aspecten.

gegaan. Maar we hebben het wel bestudeerd. En op
een manier waar boekjes, verhalen, koans of andere
vorrnen van overlevering niet tegenop kunnen. We
bestudeerden het pad in ons eigen hoofd. Dat pad

is waat je

Zen en deze therapiekermis combinerend, kwam
Cenpo op de idee het boeddhistische inzichr dat
verlichting er altijd al is, ook bij onwetenden, te

waarvan men altijd zei dat het

benaderen als een tot dan toe nog verborgen aspect.
Hij woeg de sfudent daarom eens met dat aspect te
mogen praten.... .en, tja. Zo is het begonnen.

ln de derde week doorliepen we in drie sessies de
vijf fasen van verlichting volgens zenmeester Tozan.
We zwierven van absolute verlichting (1), naar
onderwerping aan al het relatieve (2) en vandaar

BigMind

naar grote verlichting. Dan waren wij absoluut in
de relatieve wereld (3). Om vervolgens in elkaar te
storten in de hel van gevorderde vetlichting (4) die
zomaar ophield toen we terecht kwamen in totale
verlichting, ofuel de staat van integratie van het
absolute in het relatieve en andersom (5).
Iet\ryat verwonderd over hoe normaa.l 'totale
verlichting' eigenlijk voelt, keken we om naar de reis
die we hadden gemaakt. Ik weet nog goed hoe ik in
(2) met mijn handen de voeten van Genpo zocht, in
(3) als een gouden Michelinmannetje door Den Haag
liep terwdl iedereen zich aan mij vergaapte, in (4)

Inmiddels is dat praten met transcendente aspecten
'Big Mind' gedoopt. Big Mind, omdat de deelnemers
schuifmaken vanuit hun kleine duale denken, hun
kleine 'ik', naar een totaal ofnon-duaal weten. ln het
Nederlands hebben we er nog geen goed woord voor.
Je zou zoiets kunnen zeggen als 'totaal bewustzijn',
maar dat klinkt nog niet zo.
De eerste tien trainingsdagen hebben we ons vooral
beziggehouden met het uitdiepen van stemmen
een

die al eerder waren verkend. We zochten

naar

nuiuces en onderlinge verschillen tussen stemmen

die ogenschijnlijk dicht

bij

elkaar liggen. Van

'beschadigd zel? naar de stem van 'depressie'. Van
de 'grote gek' (de joker) naar 'geihtegreerd handelen'
en dan naar'totale twijfel' en naar 'scepsis'. Wat
mij uit deze sessies vooral is bijgebleven is de
onuitwisbare ervaring dat diep doordringen in een
stem altijd., maar dan ook altijd, oplevert datje in het
tegenovergestelde eindigt. Voor grote verlichting heb
je grote twijfel nodig, zegtmen bd zen. Dat hebben we

l8

Pad van verlichting
Natuurlijk zijn we het pad van verlichting niet

loopt.

Begrijpt U? Dat pad!

md oprecht niet kon verweren tegen onderhuidse
aanvallen van mensen die HlV-besmet waren en in
(5) moest glimlachen om die rare reis omdat ik al die
tijd al was wie ik was. Net zoals mijn knie trouwens
en de stoel waarop ik zat,
Dat ging de vierde en laatste week zo verder met de
tien plaatjes van de os. Ik had het verhaal al enkele
keren zo eens doorgelezen en voelde ergens wel wat

de schrijver bedoelde te zeggen. Nu echter was ik in
het opvangen van een eerste glimp van de os. En ik
ervoer hoe ik de os was die bereden werd door mij.
En ook de bijtende woestijnstorm voorbij de bron. De
storm, die zo door mijn schedel raasde dat er geen
verschil meer was tussen mij, die er niet meer \ryas
en de zandkorrel dieje niet kon onderscheiden omdat
er zoveel miljarden voortraasden, was echt in mij.
Terwijl toch echt ook ik het was die vol vertrouwen

op weg was naar de marktplaats, toegejuicht

en

zonder angst. We[ wetend dat dit maar tijdeliik was
en dat er nog meer komen zou. Ook zonder lichaam.
En zonder zelf. Voorbij wat er altijd was. Gewoon
met je kont op de stoel en grijns op je gezicht. Heel
eventjes inzicht.

Zelfdoen
Op ddn of andere

man ier wist Genpo je het gevoel
te geven dat het erg belangrijk was om ook zelf te
leren faciliteren om tegelijkertijd een beede quasi-

humeurig te laten blijken dat iedere aandrang daarnaar

je kans op werkelijk begrip zou doen verkle.inen. Ik
trok me er niets van aan. Wat hij kan, wilde ik ook
kunnen. Ook al was ik dan geen meester. ,t Was de
enige weg naar contact. Als eerste van onze groep
klom ik daarom op zijn regisseursstoel en...pats! Wat
een uitzicht! Wat een gemak als het lukt! En wat een
leegte als je er uitvalt.
Het is als het opblazen van een ballon terwijl je er
op hetzeli'de moment inzit. Heel knus met zijn allen
op reis en jij bent alert op zowel al het ademen dat
samenkomt als op het ventiel dat precies genoeg lucht
in- en uitlaat om samen 6dn te zijn. En dan aarzelje.
Ofje raakt in de wm. En dan knapt de ballon en lazert
iedereen van grote hoogte op de gond. Voordeel van
het spel is dat niemand bezeerd raakt en de momenten

van inzicht en overzicht grandioos k-umen zijn,
kleurrijk en zacht.
We oefenden gedurende de maand regelmatig in tweeen drietallen en hier in Nederland wil ik er graag mee

verder. Plannen voor een Haagse oefengroepje en een

platform van mensen in Nederland die er mee willen
gaan werken cirkelen wat rond. Ik fwijfel sterk ofhet
hele systeem werkelijk ergens over gaat. Maar hoe
sterk ook, ze is niet sterker dan de twijfel aan mijzelf.
En ik geloofal heel lang dat ik besta.
Simon de Boer

Ik

zoek naar kandidaten om mee 1e oefenen- Heb je

belangstelling? Mail boside@zonnet.nl
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KnoMMr KoMToMMER rru VrnLrcHTrNG
Met interesse las ik de biografie Kro mme Komkommer
van David Chadwick, over het leven en zenonderricht

van Shunryu Suzuki. 'Kromme komkommer' is de
bijnaam, waaftnee Suzuki's eerste leraar Gijoujun
So-on Suzuki plagenderwijs aansprak. Ik vond
het een buitengewoon inspirerend boek. Het geeft
een gedetailleerd beeld van het leven van de grote
zenmeester en is gelardeerd met ettelijke verslagen en

indrukken van door Suzuki ingewiide zenmonniken
en vroegere leerlingen uit Japan en de Verenigde
Staten.

Het boek

bestaat uit twee delen: 'Japan' en
'Amerika'. Er wordt veel aandacht besteed aan de
vooroorlogse tijd, maar ook de oorlogstijd komt ter
sprake. Ondanks de beperkte wijheid in oorlogstijd
heeft Shunryr Suzuki met de door hem opgerichte
voorbereidingsschool 'Groep van de Berg van het
Hoge Gras' (Takakusayamakai) op subtiele wijze

naar Japan gingen, hadden dit soort indrukken.

Heeft het Japanse Zenboeddhisme iets van het
Westen geleerd?

ik het boek had gelezen woeg ik mij af, of
32 jaar na de dood van Suzuki, het Japanse
zenboeddhisme zich heeft laten inspireren door
het Westen. Ik hoor regelmatig spreken over de
Toen
lat't,

wenselijkheid van het vinden van een eigen vorm
van zenboeddhisme, maar zie tegelijkerti jd dat hier in
het Westen heel veel aandacht wordt besteed aan alle
ins- en outs van de services, Zelf ervaar ik zazen en
koanbeoefening op dit moment als het belangrijkste.

Maar misschien kan iemand in de Lotusvijver eens
wat publiceren over de huidige zensituatie in Japan.

naar wede gestreefd, zonder in openlijk conflict met
de regering te komen. Ik begreep, dat hij als pacifist
zo ver gegaan is als hij als plattelandspriester durfde,
zonder opgepakt te worden. Het is veelzeggend, dat
een paar leerlingen uit de 'Groep van de Berg,in de
eerste naoorlogse regering van Japan zijn gekomen.

Suzuki streefde twee doelen na.
allereerst het Soto zenboeddhisme in de
Verenigde Staten verspreiden. Dat is hem in die
twaalf jaar in de V.S. aardig gelukl, getuige het
aantal zendo's en kloosters dat hij heeft kunnen
vestigen. Het tweede punt was, dat hij vond dat
in Japanse Soto zenkloosters te weinig Mn zazen
werd gedaan. Er waren veel kloosters, die zelfs
geen zendo hadden en wairrvan de priesters zich

Hii wilde

voornamelijk bezig hielden met de diensten en het
toedienen van sacramenten binnen hun gemeenten.

Hij hoopte met het enthousiasme van

de

Amerikanen

ook de Japanse Soto zenclerus meer voor zazel te
kunnen enthousiasmeren. Daarin is hij veel minder

goed geslaagd. Suzuki als plaftelandspriester had
geen erg hoge status binnen de gevestigde Japanse
zenorganisaties. Amerikaanse leerlingen, die hij
naar Japan zond om daar hun opleiding tot priester te
volgen, waren teleurgesteld over de Japanse situatie,
waarbij in hun ogen teveel aandacht werd besteed

aan de uiterlijke vofin van het zenboeddhisme.
Een van zijn belangrijkste leerlingen, Grahame
Petchey, sprak over het klooster Eiheiji in termen
als 'een poppenkast, voomamelijk te beschouwen als
toeristische attractie'. Het kan natuurlljk aan Petchey
gelegen hebben, maar ook andere Amerikanen die

Was Suzuki verlicht?
Shunryu Suzuki doet verslag van een uit de hand
gelopen grap met enkele monniken in opleiding.
Hij zal toen een jaar of achttien zijn geweest. De
jongemannen hadden vaak honger en wilden wel
eens wat voedsel achteroverdrukken. Zo besloten
Suzuki c.s. in de wiescel in te breken, waarin het
vlees van het klooster was opgehangen. Omdat zij
bijna betrapt werden, verstopte Suzuki zich in de
wiescel, waalTan de deur op slot ging en het licht
werd uitgedaan. Al strompelend in de kou en het

donker spietste hij zichzelf aan een vleeshaak, die
dwars door zijn linkerwenlbrauw ging. Hij kon niet
bewegen tot er hulp kwam, en dat duurde uren. In
de kou en gedwongen geimmobiliseerd, laeeg hij
een soort koel vuur over zich heen gestort. Hij werd
absoluut rustig en alle angst viel van hem weg. Ook
los van deze ervaring lijkt ztn leven op dat van een
echte Boeddha: ik noem zijn levenswijze, de manier
waarop hij met problemen omging, de aanvaardende
wijze waarop hij zijn eigen dood onder ogen zag en
zijn waardige afscheid. Hij wilde zichzelf nooit op
een voetstuk plaatsen. Zijn leven was de eenvoud
zelf. Hij was onthecht van al het aardse, maar stond
wel middenin het leven. Bepaald grappig is dat zowel
Suzuki als zijn (laatste) echtgenote Mitsu Suzuki op
de rechtstreekse waag of Suzuki verlicht was altijd
ontkennend antwoordden. Dit alleen al getuigt van

zijn egoloosheid.

Kanzeon Sangha
Nederland

Secretariaat:

Krayenhoffstraat 151
1018 RG Amsterdam
020.6276493

Amsterdam Nico Tydeman 020-6851 983
ma t/m vr 8-9, di 20 -22, do 20-22

Aoeldoorn Christiaan Kruijff 055-5417251

Suzuki's onderricht

Als Soto zenpriester waren de lessen van Dogen
Zenji voor hem bepalend, dat wil zeggen zazen
en alleen zazenl Hij bezat het vermogen, om zeer
specifieke dingen te zeggen en te doen en wist
zijn studenten door te
dringen. Hij wist hen een spiegel voor te houden,
meteen tot het innerlijk van

waardoor een probleem of vraag in een handomdraai

tot leermoment werd verheven. Was Suzuki in dat
opzicht mogelijk niet helemaal uniek, toch was er
bij hem sprake van IETS, dat grotendeels ongezegd
is gebleven en tussen de regels van de biografie
doorsijpelt. Shunryu Suzuki was louter zen, het
kwam zijn poriEn uit!
Tenslotte begrijp ik uit David Chadwicks verhaal, dat
Suzuki heel gewoon was en volkomen authentiek,
onzegbaar authentiek. Zo stel ik mij een verlicht
meester voor.

di 2030-22
Den Bosch Slefan Coppens 073-6427009

di20-22, do2O3o-22
Den Haao Kees van de Bunt 070-3504601
ma 21-22a5, wo 7-8 / 930-11ls /
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Enschede Toon Fugers 074-2434551
ma 20-2230

Hoorn Dirk Beemster 0229-217855
ma 2o-2'l3o , di 20-21x0 , do 20-2'l
Rotterdam Bert Verwijs 078-6317606

so

ma 1915_20,2015_22

Zutohen Hans Fischer 0575.546647
wo2O-22

Dana Sangha
Nederland & Belgie

Richmd Lichtendahl
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