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Zenmeester Genjo
Brian Daizen Vi ctoriaheeft na Zen at war (7997) eet nieuw boek geschreven:

Zen war stories (London, RoutledgeCurzon, 2003). in Tiouw van 17 juli jl. stond
een bespreking. Zenmeester Nakajima Genjo van de Rinzai school (1915-2000)

nam op zijn 2le vrijwillig dienst en was in Nanking toen daar in december 1937

de beruchte Japanse massaslachtilg onder Chinezen plaatsvond, maar ontkende
tegenover Victoria deze feiten. Victoria acht dit soort morele blindheid bij
vertegenwoordigers van het institutionele boeddhisme een ernstige schending van

de leer van de Boeddha.

Goeroev'anger
B. Premanand laat zien hoe goeroes Indiase Hindoes het geld uit de zakken

kloppen, en dat maakt populair en kwestbaar tegelijk. De Volkskrant van 29

augustus jl. vertelt hoe hij oorspronkelijk heilig geloofde in de wonderen der
goeroes. Op een gegeven moment vielen hem de schellen van de ogen, en

sindsdien verbuigt hij z.elf lepels zonder ze aan te raken, slaapt op spijkerbedden,

zet zijn hart minutenlang stil en loopt over gloeiende kolen. De wonderen zijn
meer goocheltrucs dan mystiek. Premanand heeft 36 boeken geschreven, geeft

het tijdschrift Indian Skeprics uit en heeft duizenden workshops gegeven en

toespraken gehouden. Sommige goeroes pikken het niet dat hij hun handel

bedreigt en sturen hun volgelingen op hem af. Mishandeling is schering en inslag.

Het is een wonder, dat hij de 73 jaar heeft mogen halen.

Tenkei gewijd totabt
Op 6 september jl. is Tenkei Sensei in Uithuizen tot abt gewijd. De ceremonie

waarmee dat gebeurde heet Shinsanshiki (lit. Ascending the Mountain). Op
verzoek van Genpo Merzel Roshi heeft iuny,rr Kuroda Roshi (Hojo-san) de

plechtigheid geleid. Ook andere belangrijke Japanse en buiten- en binnenlandse
gasten waren aanwezig. De Shinsanshiki werd gevolgd door een receptie met
levende muziek. Volgens een aanwezige was het'een heel bijzonder, krachtig en

liefdevol en vooral gezellig feest. Vooral de |apanners hebben diepe iadruk op mij
en de anderen gemaakt, alsof we in direct contact stonden met de boeddhistische
voorvaderen van onze lijn, z,oveel serene energie. Echt bijzonder.'

Eye-openingceremonie in Gent
Op 14 november aanstaande zal Genno Sensei het oog van de nieuwe boeddha
van Dana Gent komen openen. Zie verder het artikel van Marnix Vermaercke over
'De Boeddha met het litteken'.

Welkom Lorraine
De redactie bestond sinds het vertrek van Helen Pelder louter uit mannen. Daarin
is nu verandering gekomen. Tot onze grote vreugde heeft Lorraine van Beeck zich
gemeld voor het redacteurschap. Zij wil graag in de Lotusvijver schrijven en zal

zich ook op andere manieren verdienstelijk maken.



Matc,rro^ttEzL
Zen en religie: geen gemakkelijk ondenverp, ook als je de islam, het hindoeisme

en het protestantisme onbesproken laat. In dit nummer proberen wij wat helderheid te
scheppen, maar of het is gelukt? Lees en oordeel zelf.

Maar eigenlijk is het heel simpel. Bekijk gewoon deze foto, gemaakt op 6 september in Uithuizen.
Zenboeddhisme is een religie als alle anderen, met ceremonies en al. Verder nog vragen?

-<(- 
De kwoot van het kwartaal 

-;-
Je moet niet olles lezen wot je gelooft

Loesie



ZnwS EEN IUIS IS EEN BOEDDHIST

De geschiedenis lijkt vaak een strijdtoneel van religies en geloofsovertuigingen. Onderlinge concurrentie om de

ziel en geest van mensen en strijd om het ware geloof leiden niet zelden tot verkettering en ontaarden in moord
en doodslag. Ook boeddhisten waren hierbij betrokken. Dit inleidende artikel in deze Lotuwijver over'zen en

religie' geeft daarvan enkele voorbeelden. In de Klokket van Kao-yaag, een misdaadroman van de beroemde
sinoloog en diplomaat Robert van Gulik, spelen boeddhisten zelfs een schurkenrol.
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ln de Encyclopedie van de oosterse mythologie staat
onder het kopje 'de avatars': 'Vishnu (de Hiniloe-god"
red.) zot zijn negende avatar, Boeddha, hebben
gekozen om de zondaars te misleiden, zodal. ze

kregen wat hun toekwam.' Avatars ziin, volgens deze

encyclopedie, 'aardse incarnaties die in moeilijke
tijden de mensheid te hulp schieten.'

Zwartgeklede vreemdelin gen
In het oude China heerste aan het keizerlijke hof en

in de samenleving eeuwenlang een (religizuze) strijd
om de macht. De rechter Tie misdaadromiurs van
Van Gulik (1910-1967) zijn 6ctie, maar gebaseerd

op historische (zevende eeuwse) overleveringen.
Het volgende citaat uit de Kokkea van Rno-yang
geeft aan dat de rechter zo zijn bedenkingen heeft
tegen boeddhisten. 'Wat mij persoonlijk atngaatl
onderbrak Rechter Tie, 'voel ik mij allerminst tot
dat boeddhistische gedoe aangetrokken. Ik ben
volkomen tevreden met de wiize gedachten van onze
onvergetelijke Confucius en zijn discipelen. Ik heb
geen behoefte aan een leer, die door die zwartgeklede
vreerndelingen uit Indi€ wordt verkondigt. Maar ons
Keizerlijk Hof, in Zijn hoge wijsheid, is van oordeel
geweest dat het boeddhististisch geloof nuttig is,

in zoverre dat het de zeden van het gewone volk
verbetert...' In de loop van de 'l<rimi' blijk dat
gewetenloze schurken en aliallige monniken misbruik
maken van de goede naam van 'kinderschenkster'
Kwan Yin. Aan haar is de Tempel der Grenzeloze
Genade gewijd. De kinderloze vrouwen die er in de
hoop op haar genade overnachten, blijken tot hun
schande Cn de woede van de rechter het slachtoffer
van ontucht en afoersing. Zelfs met overtuigend
bewijs weest hij dat de 'boeddhistische kliek aan

het hof alles in het werk zal stellen om de zaak te
seponeren en hem oneervol te doen ontslaan. Hij
spreekt zelfs van een boeddhistische samenzwering.
Gelukkig beslist de 'Hoge Regering' anders. Het
gehele, omvangrijke eigendom van de tempel wordt
verbeurd verklaart. 'Met uitzondering van de grote hal
met het beeld der Godin Kwan Yin, en d€n zijhal, zal

het gehele gebouwencomplex met de grond worden

gelijk gemaakt. ..' De oude abt die door de criminelen
gevangen gezet was, 'wordt toegestaan voort te gaan

de godin te dienen...', bijgestaan door ten hoogste

vier monniken. Zj moeten hun kostje verdienen door
te bedelen 'volgens de oorspronkelijke gelofte van de

Hete Boeddha.'Het is hun ten strengste verboden geld

aan te nemen. Ook is besloten dat de zwangerschap

van vrouwen die verbleven in de tempel 'dient te

worden opgevat als een bewijs van de grenzeloze

genade van de Godin tGran Yin.' Van onwettigheid
van het kind of overspel kan geen sprake zijn.

Arrogante prins
Tijdens de T'ang dynastie (61&-907) - in deze periode
spelen de redrter Tie romans - bestond $ote rivaliteit
tussen met name taoisten en boeddhisten. Overigens,

in K,okl<en van Kao-yang krijgen ook taoisten een

fikse veeg uit de pan. Het hoogtepunt in dit conflict
tussen taoisten en boeddhisten waten zevende eeuwse

geschriften, waarin onder andere beweerd werd dat
de mysterieuze stichter van het taoisme, Lau-tse
(Laozi), naar het westen getrokken was en in India
een filosofische school gesticht had. Daar onderwees

hij een jonge, nogal arrogante prins, die hem verliet
nog voordat hij de leringen begreep. Deze jonge prins
was Siddhartha Gautama en dat was volgens tao'isten

dd reden dat het boeddhisme een slappe imitatie
van hun religie is. In 845 hadden zij zoveel macht
aan het keizerlijke hof vergaard dat zij erin slaagden

alle boeddhistische heiligdommen te laten vernielen.
Alle boeddhistische monniken en nonnen werden

gedwongen hun gelofte op te geven en terug te keren



naar de lekenstaat, Boeddhisten lieten zich overigens
ook niet onbetuigd met het beschimpen en belachelijk
maken van hun tegenstrevers,

Broederstrijd en tweedracht
We maken een uitstapje naar modernere tijden. Nico
Tydeman herinnert ons in zijn Vormen van oneindige
leegte aan de eerste nogal ongelukkige contacten tussen
christendom (de jezuieten) en boeddhisme in Japan.
Nico beschrijft zijn bezoek aan de 'tuin met het kruis'
van Zuihon. Deze tuin is gewijd aan een christelijk
feodaal heerser Sorin Ohtomo (1530-1589). In 1549

begon de jezuiet Franciscus Xaverius zijn aanvankelijk
succesvolle evangelisatie van lapan. De lapanse
elite waardeerde de handelsgeest van de Portugezen
en zagen het christendom als een variant op het
boeddhisme. Ervoeren de lapanse machthebbers het
aanvankelijk a1s een ondersteuning van de nationale
identiteit, later zagen zi.j het christendom als oorzaak
van tweedracht, broederstrijd en vijandige inmenging
in binnenlandse aangelegenheden. lezuieten en
bekeerlingen werden bloedig vewolgd, gefolterd en
vermoord. Ohtomo, een bekeerling van de jezuieten,

liet ook van zich horen. Hij hield succesvolle

kruistochten, waarbij vele boeddhisten vermoord
en talrijke tempels platgebrand werden. Ten slotte
overleed hij aan de verwondingen opgelopen tijdens

een gevecht met een rivaal. Voor zijn zieleheil worden
nog steeds boeddhistische soetra's gereciteerd, aldus

Nico Tydeman.
Ook Stephan Batchelor schetst in zijn Awakening

of the West een ontluisterend beeld van deze

ontmoetingen. De jezuieten bestudeerden en

gebruikten het confucianisme a1s breekijzer om China
te evzurgeliseren, hetzelfde deden zij met zen in Japan.
De houding van christelijke kerkleiders van allerlei
pluimage veranderde naar de mening van Batchelor

in essentie niet. Het boeddhisme is weliswaar allang

geen uitvinding van satan meer> maar boeddhisten
zijn nihilistisch en missen de genade Gods. Volgens

de priester, missionaris, westerse zenpionier en roshi
Hugo Enomiya-Lasalle (1898-1990) dient kensho
(verlichting) slechts 66n doel: het leidt tot God!

lapanners doen er naar zi)n mening dan ook goed

aan zich te bekeren, niet alleen vanwege hun zielenheil

maar vooral ook om de schatten van zen niet vedoren
te laten gaan en er een nieuwe inhoud te geven,

'l wonder whether on the long run Buddhism will be

able to preserve the treasures (of Zen) tot the lapanese
people? It is not too late because the spirit of Zen is
still alive in the character of the Japanese nation...
Is there not in all this a great task for the Christian
mission? Should not Christianity take these values

and fill them with new life?' (Batchelor bladzijde 21a).



AIs zen uitsluitend een techniek is om tot zelfinzicht
te komen, los van de boeddhistische oorsprong, dan is

het volger.rs dezelfde Batchelor niet r.erwonclerlijk dat
anderen zen anncxeren voor hun eigen doeleinden.

Lichtpuntjes
Pater Jean-David van het Katholiek Nieuwsblad zet
in een aantal artikelen alle katholieke vooroordelen
tegen het boeddhisme op een rij. In het Katholiek
Nieuwsblad van 15 juni 2001 acht hij het gevaarlijk
en oordeelt: 'Het is heel belangrijk zich ervan bewust
te zijn, dat dit soort meditatie (yoga, boeddhkme,
reiki, tantrisme, zen red.) niet zonder meer: kan
worden beoefend door christenen.' Toch zijn er ook
lichtpuntjes, vele ze1fs. Ondanks oprispingen van
religieuze intolerantie rvas China in de T'ang periocle
een religicuze smeltkroes en kon zen ontstaan. Het
bodhisattva-ideaal van mededogen kreeg een meer
menseiijke vorm in de figuur van Kwan Yin, Kanzeon.
Wellicht inspireert juist dit ideaal mensen van diverse

lerens- en geloofscvertu igingen om in contJct te

komen met de Boeddha, op een kussentje in een

zendo. Suzuki Roshi geeft een bijzondere wending
aan deze gedachte met het volgende plaagstootje: AIs
je geen boeddhist bent, denk je dat er boeddhisten
en niet-boeddhisten zijn. Maar als je boeddhist bent,
begrijp je dat iedereen boeddhist is, zelfs een luisi

Kees Moerbeek
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Dn Dnrn IuwnrEN EN on DnrEVUrDrcHErD

In mei van dit jaar hield onze sangha een driedaagse

sesshin in Zedelgem bij Brugge. Een oude hoeve

diende daarbij als eet- en verblijfolaats, een kleine
kapel aan de andere kant van het erf werd voor de

gelegenheid ingericht als zendo. Naast onze hoeve

waren moderne verblijven opgetrokken, waar andere
groepen van mensen en gezinnen het lange weekend
doorbrachten.
Bij het arriverenvan onzevoorhoede met alle materiaal
op donderdagnamiddag werden ons door de andere

aanwezigen niet meer of minder aandacht geschonken
dan aan eender welke groep vakantiegangers die hun
benodigdheden voor het weekend uit de auto laadden,
al had ik de indruk dat sommige gasten zich afrroegen
waar die eindeloze stroom van zwarte matten en

kussens toch voor zouden dienen.

Ik denk dat de volgende ochtend - om zeven uur

- onze status yan gewone vakantiegangers door de

meeste medebewoners definitief geschrapt werd.
Op het erf slaat de jikido het ritmische signaal voor
de aanvang van de ochtendzazen. Achttien mensen,
sommigen in koromo, komen uit de hoeve en begeven

zich naar de zendo. Drie k,rartier later volgt de eerste

kinhin van de dag - buiten. Tegen het eind van de

namiddag is onze nieuwe status bij de meeste gasten

nog niet duidelijk, maar conversaties en voetbal
vallen stil als we in kinhin voorbijkomen. Het duurt
tot de tweede dag voor een koppel zich tijdens de

middagpauze op het erf waagt tot bij de geopende
deur van de lege zendo en even binnenkijkt. Ik wandel
naar ze toe om te zien ofze vragen hebben. De vrouw
vraagt vriendelijk:'Wat voor geloof is dir?'

De vraag ovewalt me eenbeetje door de manierwaarop
de vrouw de vraag stelt - de toon impliceert niet'wat

is dit', maar 'waarin geloren jullie?'. Aanvankelijk
heb ik wat moeite de vrouw een zinvol antwoord te

geven omdat ik zenbeoefening (en in ruimere zin het

boeddhisme) nooit heb beschorwd als geloof of religie.

De vraag blijft een beetje nazinderen in de weken na

de sesshin. Misschien ligt het aan mijn opvatting over

het begrip. Opzoeken in Van Dale breng geen soelaas:

religie: zie go ds di enst.

Websters is een beetje kwistiger metwoorden en plaats

de oorsprong bij het Latijnse religio: bovennatuu ijke

sanctie, godsdienstige praktijk, wat misschien een

afleiding is van religare, beperken of hechten -
een interessant gegeven als je bedenk dat voor
Shakyamuni tsoeddha alle lijden voortkwam uit htijja
- otwetendheid (een beperking van kennis en besef)

en Dukkha - gehecht zijn. De twee moderne definities
die Websters verder aan het begrip religie geeft zijn:

. de staat van een gelovig persoon; het dienen en eren

van God of het bovennatuurlijke; toewijding aan een

godsdienstig geloof.
. een geinstitutionaliseerd systeem van gedragsregels,

dogma's en praktijk

Deze definities geven het spectrum van mogelijke
interpretaties goed weer: enerzijds somt het
die aspecten op waarom velen zen niet ais

religie beschouwen: begrippen zoals God" het

botennatuurlijke en dogma\ - Boeddha, Dharma en

Sangha z4n nu eenmaal niet de Vader, de Zoon en

de Heilige Geest Shakyamuni Boeddha heeft nooit
beweerd dat zijn leer op een hogere macht steunde,

maar enkel op zijn eigen ervaring. Zeker in de

mahayana traditie is iedereen inherent in staat om
Shakyamuni's besef te ervaren, en deze ervaring heeft



niets statisch of bovennatuurlijk. De Dharma wordt
persoonlijk ervaren als een dynamisch systeem, niet
als een statische reeks van dogmatische principes.

Anderzijds valt het niet te ontkennen dat ook zen
(en het boeddhisme in ruimere zin) uit een waaier
ttan geirctitutionaliseerde systetnen van gedragsregels

en praktijk bestaat, die veel overeenkomsten vertoont
met andere religieuze praktijken, vooral op het
monastieke vlak - en dus in de persoonlijke beleving.
Een Franciscaner monnik streeft ongetwijfeld met
dezelfde toewijding de diepere betekenis na van Ik bet
de weg, de waarheid, en het leven als een zenmonnik
die van Wat is MU?

Het belangrijkste verschil tussen beide is in feite
gegrond in de cultuur waarin ze opgroeiden; a1s een

monnik in Europa de diepere betekenis van Christus'
woorden kon belichamen, diende hij er zorg voor te

dragen niet publiekelijk te gaar beweren dat ook hii
de weg,, de waarheid en het leven was - zenmeesters

deelden wel eens wat m€ppen en stokslagen uit,
maar nooit heeft het boeddhisme een wreedaardig
instrument gehanteerd zoals de kerkelijke instanties
de inquisitie of de kruisvaarten.

Maar ook het mahayana boeddhisme is niet helemaal
gewijwaard van opsplitsingen en conflicten.
De lapanse boeddhistische stromingen kunnen
bijvoorbeeld onderverdeeld worden in twee groepen:
jiriki en tariki.

liriki betekent zelf-kracht - deze groep van scholen
(waartoe ook de zenscholen behoren) onderschrijft de

originele gedachte van Shakyamuni die zeg dat alles

wat nodig is om de boeddhanatuur te ervaren inherent
aanwezig is in alles en iedereen,.en dat iedereen door
toegewijde oefening tot zijn oorspronkelijke natuur
kan terugkeren.

Tariki betekent andere-kracht. Deze groep is er van
overtuigd dat de boeddhanatuur zo onvoorstelbaar
groots is, dat ze niet inherent aanwezig kan zijn in elk
nietig wezen. Het is daarom nodig om de bodhisattva's
aan te roepen en hen te smeken om de boeddhanatuur
te mogen ervaren. Dit aanroepen gebeurt meestal
door het herhalen van de naam van een boeddha (bv.

namu Amida Butsu) of een citaat uit een Sutra (bv.

namu myohorenge kyo).

Door mijn opvoeding heb ik het christendom altijd
ewarcn als tarikl - in hoge mate zelfs. Het beeld dat de
godsdienstleraar ophing van God de Vader heeft mij
vanaf mijn adolescentie niet meer kunnen bekoren en

maakte van mij een volbloed empirist. Zelfs vandaag

heb ik nog moeite in conversaties en teksten een

begrip als geest te hanteren vanwege de beladenheid

van deze term in onze taal. Het is trouwens mijn liefde
voor talen die me bij zen bracht - telaten ovet tao,

shin, en shunyata - dat en de wees-kritisch-en-probeer-

het-toor-jezelf instelling van het boeddhisme - en ook
van westelse boeddha's die ik pas later leerde kennen,

zoals Johannes Eckhart.

Naar middeleeuwse normen was Eckhart een ketter.

Hij beklemtoonde de eenheid van God en de capaciteit
van de individuele ziel om Cod te worden tijdens het
leven. Hij zei dat de menselijke ziel superieur was aan

engelen. Je zou kunnen zeggen dat hij deze gevleugelde

dienaars, bij de deva's en halfgoden in het wiel van het
leven plaatste. Eckhart sprak zelfs van voorbij God
gaan, als naar een woestijn zonder enig onderscheid,

waaruit alle dingen ontstaan. Vrij vertaald: gate, gate,

parasamgate, bodhi svaha!

Dus, waarin geloof ik? Ach, weet u, ik ben er in feite

nooit mee opgehouden empirist te zijn. Alleen is de

betekenis van het empirische principe neem niets aan,

en neem het zelf waar ironisch genoeg veel ruimer, om
niet te zeggen alomvattend geworden. Dat heeft bij
mij tot de vaststelling geleid dat iets mals objectieve

waarneming niet bestaat. Of zoals Heisenberg

het stelde: de waarnemer tnaakt deel uit van wat
waatgenoffien pordr. Misschien is dat het centrale

thema van de zoektocht die elke religie, elk menselijk
leven is: het verlangen eenheid le vinden, voorbij
subject en object, voorbij wijfel en geloof. Of zoals

onze leraar tijdens de laatste zazenkai zei: wij kennen

die eenheid, want hoe kan je trek krijgen in iets dat je

nog nooit geproefd hebt?

Bob deWt



WRONG

Toen Tempyo een pelgrimstocht ondernam met het
doel verschillende leraren te bezoeken, verbleef hij
enige tijd bij Sai-in. Hij zei altijd: 'Zeg niet dat je
boeddhisme begrijpt. Ik heb nog niemand gevonden
die het juist kan uitleggen.' Op een dag hoorde Sai-in
hem en riep hem:'Tempyo!'Tempyo keek naar Sai-in.
Sai-in zei: 'Fout.'Tempyo liep een paar stappen verder
en weer zei Sai-in: 'Fout.' Tempyo keerde om en liep
weg. Sai-in riep hem terug: 'lk heb net "fout" gezegd,

maar wie is er fout, jij of ik?'Tempyo zei:'ik'. Sai-in
zei: 'Fout'. Tempyo zei niets meer. Sai-in zei: 'Blijf
deze zomer hier, dan werken we samen aan het "fout"
dat ik drie keer heb gezegd.'Tempyo verliet Sai-in
daarentegen.
Later, toen Tempyo abt was van zijn eigen tempel,
zei hij tegen zijn leerlingen: 'Op een pelgrimstocht
gebeurde het dat ik door samenloop van
omstandigheden in contact kwam met abt Sai-in die
drie keer "fout" zei. Ik zag mezelf indertijd helemaal
niet als fout, maar nu realiseer ik me dat ik goed fout
zat door te vertrekken.'

Wat je ook doet, het is fout, moet de teaching van
deze arme Tempyo zijn ge\,yeest. En ook als abt van
een tempel bleef hij sukkelen met deze onopgeloste
kwestie. Als een slachtoffer, verstrikt in het net van
dualistisch denken. Had hij maar bij Sai-in moeten
blijven om zijn "fout" te kunnen bespreken. Deze koan
uit de Hekiganroku (Case 98) is een van de weinige
verhalen waar geen inzicht of verlichting wordt
verwezenlijkt. Daarom spreekt deze geschiedenis mij
zo aan.

In de zomer mocht ik drie weken in de tempel
Zensen-ji van de abt Tenkei verblijven. Ik studeerde
hard met hem en op de zolder die ik moest r:pruimen
en ordenen kwam ik tot verbluffende inzichten, die ik
jullie zal besparen. Tijdens de eerste sesshin van de

zomerretraite kreeg ik de positie van hoofdserveerder,
een taak om flink de zenuwen van te kijgen. Ik heb al

zo'n moeite met taken waarin leiding gegeven moet
worden. Als afwaskeukenhoofd in de Tiltenberg werd
ik eens door een brutale jongeman uit Den Haag
a1s 'keukenftihrer' bestempeld. Als je alles tot in de

puntjes wilt verzorgen, strikt alle werkzaamheden tot
een goed einde en tezamen wilt uitvoereo, komt zulk
gedrag bij mij naar boven.
Ik nam me voor deze keer minder autoritair te

zijn en de twee ondergeschikte gewone serveerders

vriendelijk te bejegenen. Maar wat als ze fout op fout
stapelen? Ik joeg ze op, verbeterde ze onophoudelijk,
nam ze na het werk apart om alle handelingen

66n voor 66n door te nemen, reageerde soms zelfs

geririteerd, met a1s resultaat dat de beide selveerders

de laatste paar dagen perfect bedienden. Toen was er

nog maar 6dn persoontje dat fout kon zijn, net als 80%o

van de Nederlanders, net als vele lapanse z€nmeesters

in de Tweede Wereldoorlog, net ais de Dalai Lama

vanwege zijn vriendschap met een notoire fascist, net
als Tempyo.

Sai-in vroeg: 'Wie is er fout, jij of ik?' Het is een

koan en wie het antwoord niet kan presenteren zal

gedoemd zijn nog vijfhonderd levens te gaan als

hoofdserveerder.

Dirk Horai Beemster
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OvEnZICHT VAN WEBSITES OVER ZEN
Aflevering Z-Zenin Amsterdam

Wie geinteresseerd is in Zen neemt als uitgangspunt 'zen.pagina.nl'. Stel, je woont in Amsterdam. Er blijken dan
drie verwijzingen naar zencentra of zitgroepen in de stad te ziin.

Natuurlijk de ons welbekende site van Zen Centrum
Amsterdam (www.zenamsterdam.nl), met Nico
Tydeman als leider. Daarnaast ook een Deshimaru
zengroep (www.zen-deshimaru.nl), onder leiding
van Kosen Thibaut. Tenslotte nog de stichting
'zrn als leefirijze' die zich afficheert als tao-zen
(www.taozen,nl), geieid door Maarten Houtman.

Tao-zen
De tao-zen groep valt op door het besloten karakter.
Er zijn twee soorten groepen waar je je minimaal een
seizoen aan verbindt. De site is verder keurig en zeer

beknopt.

Zen Centrum Amsterdam
De site van Zen Centrum Amsterdam is verrassend

en mooi van vormgeving. Het meest opvallend aan de

geboden informatie is de nadruk op het bieden van
een gefaseerde opleiding, 'voor ieder niveau wat wils',

zeg maar.

De opeenvolgende zeven fasen zllnl (1)

introductiecursus zazen, ( 2 ) vervolg introductiecursus,
(3) discipline, (4) diepere verbintenis, (5) kennis
en inzicht, (6) zelfi,verkzaamheid en onderzoek, en

tenslotte (7) rijpen en slijten.

Deshimaru zen
De Deshimaru zengroep maakt duidelijk dat de groep
in een wereldwijd vertakt verband staat. Er is dagelijks
zazen, behalve op maandag. De sectie links, die op
de meeste sites de mogelijkheid biedt om prettig te
verdwalen, bevat slechts idn link, namelijk naar de
overkoepelende'Lineage Deshimaru'-site.

Er zijn cursussen en studieklassen en er wordt een

reeks lezingen aangeboden door gastsprekers.

Het Zet Centrum Amsterdam afficheert zich niet
nadrukkelijk als onderdeel van de Kanzeon Sangha.

Het woord 'kanzeorf komt maar twee keer voor in de

Iopende tekst.

Robert yan de Roer
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Is znx EEN nsucrn?

Ik zat er aanvankelijk behoorlijk mee in de knoop,
want ik begon te mediteren als volslagen atheist. Het
boek van de Gentse filosoof Leo Apostel (what's in a
name?) Atheistische spiritualiteit strekte mij daarbij
tot voorbeeld. Ik ging zitten vanuit een innerlijke
drang, een onverklaarbare impuls, niet omdat ik
religieuze ervaringen nastreefde. De zwarte kledij,
buigingen en ander ceremonieel nam ik er maar bij
als een noodzakelijk kwaad. Ze herinnerden mij aan
een religieus verleden waaraan ik liever niet herinnerd
werd. Maar zen was mijn laatste redplank, zo dacht ik
toch, want ik had zowat alles geprobeerd.

De vragen bleven echter in mijn achterhoofd smeuien:
wat is precies spiritualiteit? Is er een noodzakelijk
verband tussen spiritualiteit en religie? Is zen al dan
niet een religie? En zo ja, is dat dan een probleem voor
mij? Het bleek vooral een probleem zolang ik mi.jn
vaste ideedn over kerk en godsdienst niet opzij kon
schuiven en mij niet in volle openheid en vertrouwen
kon overgeven aan de zenpraktijk. Pas toen ik mijn
verzet staake, kon ik een glimp opvangen van wat een
leven in niet-weten zou kunnen inhouden. Het was de
poort tot een soort vriiheid waarvan ik daarv66r niet
het minste vermoeden had, en de vraag over religie
drong zich niet meer op a1s een probleem.

AIs zen een religie is, dan mag ze er wat mij betreft
best wezen. Het is een religie zonder een God met
grijze baard die van achter de wolken toekijkt hoe
ik de levensweg bewandel die Hij zelf voor mij heeft
uitgetekend. Er is toch geen zinnig mens dat daarin
vandaag de dag nog kan geloven? Ook al is de formele
zen doordrenkt van religieuze elementen - zoals
het reciteren van soetra's, diepe buigingen, wierook,
kaarsen... - ik spreek liever van een levenshouding
dan van een religie. In de nieuwe folder van Dana
Belgi€ noemen we het 'een meditatieve weg, de
concrete beoefening van stilte en actie, van heldere
zelfuergetelheid en mededogen'. Dat kan je doen als
katholiek, protestant, moslim, hindoe of athei'st.
Fantastisch toch?

MarnixVermaercke
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Enr.u zusTER oP wEG

'MetGod is niks mis, maar wel met het grondpersoneel,'

was begin jaren zeventig een gevleugeld gezegde van

kapelaan de Groot van de St. Nicolaasparochie in mijn
woonplaats Den Helder. Ondanks deze geruststelling
zeiden mijn familie en ik adieu tegen de R.-K. kerk,

maar mijn telefonisch waaggesprek van februari met

zuster Baps Voskuilen was een feest der herkenning.

Hoe kwam u met zen in aanraking? Zuster Baps is een

'geboren' lerares, op 20-jarige leeftijd stond ze al voor
de klas. In Wateringen was ze twee jaar hoofd van een

school. Den Haag kent ze ook, ze leerde er zwemmen.

Op 4l-jarige leeftijd betrad de religieuze het pad

van zen. Haar kloosterconvent werd opgeheven en

ze ging'zeer burgerlijk wonen als hoofd der school.'

'De Slangenburg van de Paters Benedictijnen, bij
Doetinchem, was in 1972 net met zen begonnen. Zij
hebben me toen op weg gezet om aan zen te doen. Ik
kocht mijn eerste bankje en wist: "dit is mijn Weg."

Ik ben hem altijd trouw gebleven,' vervolgt ze. Het

weekend van de eerste autoloze zondag in november
1973 was haar allereerste zenweekend.

Pater Lassalle
Bij katholieke religieuzen ligt zenmeditatie niet
echt voor de hand. Zuster Baps is de enige van haar

congregatie die trouw zen beoefent. 'Ik ben streng
jezuitisch gevormd, maar heb de vrijheid in mijn
christeiijk bestaan bij de Benedictijnen geleerd en

Ieren waarderen.' De Benedictijnen kwamen met
zen in contact dankzij de welhaast legendarische

Pater Lassalle. Zij leerde hem in 1984 kennen, bij
de Trappisten van de abdij Maria Toevlucht in
het Brabantse Zundert. 'ln 1989 heb ik in Gerleve

(Duitsland) voor het laatst met hem gezeten. Hij
stierf in 1990, 91 jaar oud. Pater Lassalle was zen,

wars van titels, leraren en ]apanse namen. Hij hd6tte

Enomya-lassalle omdat hij Japans staatsburger was.

"Ich miichte Meister sagen," zei ik de eerste keer dat
ik voor hem boog. "Diese zwei Minuten, sonst bin ich
Pater!" herinnert zn zich als de dag van gisteren. De

religieuze is het eens met Lassalle's waatschuwing over

zen in het Westen: 'Ik bid wel eens tot de pater dat het
met zen niet zo vergaat als met yoga. Men noemt zich
leraar, ga toch zitten.. . Ga toch zitten en de wijsheid
van binnen zal je al1es leren!"Zen moet geen instituut
worden, zen moet je doen!' is haar credo.

Wat betekent zen voor u?'lk kan me het leven niet

meer indenken zonder zen. Zes iaar geleden heb ik
longkanker overleefd, omdat ik stelselmatig aan zen

doe? Zen geeft me stabiliteit, onwrikbaarheid en ik
leefvolledig zonder angst.'Wat betekent het spidtueel?

'Zoals Iezus mens werd, ben ik dankzij zen christen

geworden. Niet door mijn zeer katholieke opvoeding,

niet door mijn religieus zijn als Zuster van Onze

Lieve Vrouw van Amersfoort en ook niet door mijn
theologiestudie, want dat is wetenschap.' Ze werd een

'christen met wereldopenheid': 'Jezus hangt aan het

kruis met uitgestrekte armen en nog steeds hangt hij
zo aan het kruis als de wereld over tweeduizend iaar
nog bestaat. Jezus zegt: "Komt allen tot mij, in Oost en

Westl' Zuster Baps verheft haar stem:'Allen!''De kerk

is mensenwerk. We zijn op weg. Lassalle vroeg nooit

naar iemands geloof.' Boeddhist werd de zuster niet,

net zomin als de pater en waarom zouden ze ook.
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De os
Pater Lassaile raadde haar in 1988 aan om met zen
verder te gaan. Hij verr{ees naar het tiende plaatje
van de parabel over het temmen van de os. In het
'commentaar' bij de afbeelding staat 'Ik ga naar de
markt met mijn wijnfles en keer terug naar huis met
mijn staf. Ik bezoek de wijnwinkel en de markt, en
ieder naar wie ik kijk wordt verlicht.' De Zuster van
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort mediteet thuis
's morgens en's middags een half uur,beha'lve wanneer
ze in Elten (Duitsland) of in de bedrijfszendo van
Vitatron zit. In 1989 begon ze haar zendo in Elten, die
in de kelder van de pastorie gevestigd is. De zitters, een
stuk ofdertig iedere week, komen van beide kanten van
de grens. Ze hebben de gelegenheid om drie keer per
week samen te'zitten'. Voorafgegaan door een inleiding
van een paar minuten, mediteren ze tweemaal een half
uur, onderbroken door een minuut of drie kinhin.'Op
verzoek van de deelnemers heb ik verleden jaar voor
het eerst in Gerleve in het Benediktijnerabdij een hele
week georganiseerd. Het was tien keer per dag een half
uur zitten.'Vanaf 1991 organiseerde ze al weekenden.
Sinds de verhuizing van het bedrijf in januari 2003
heeft ze inmiddels al drie keer in de bedrijfszendo
van Vitatron gezeten. Dit Arnhemse bedrijf maakt
pacemakers. Het management mediteert een uur per
week in het stiltezentrum en haalt de tijd na het werk
il. Ongetwijfeld speelde haar ego haar parten toen ze

op een keer zei: 'A1s iedereen in Nederland aan zen
doet, kun je Vitatron wel opdoekenl'Een katholieke
religieuze die zit 6n humor heeft: er is nog hoop!

Met dank aan zr. Baps Voskuilen, Koningshof 14, 6915
TX Lobith, telefoon: 0316-541326

Kees Moerbeek

Pauf Reps, Zen-zin zen-onzin, Ankh-Hermes, Deventer,
1998, blz. 146.

Kanzeon Sangha
Nederland

Secretariaat:
Krayenhoffstraat 151

1018 RG Amsterdam
o20-6276493

Amsterdam Nico Tydeman 020-6851S83
ma t/m vr 8-9, di 20-22, do 20-22

Aoeldoorn Christiaan Kruijff 055-5417251
di 2030-22

Den Bosch Stefan Coppens 073-6427009
di20-22, do2O3o-22

Den Haag Kees van de Bunt 070-3504601
ma 21-2245, wo 7-8 I 930-1115 I
19_2015 I 21_22,5, vr 930_.111s

Enschede Toon Fugers 074-2434551
ma20-2?Ia

Hoorn Dirk Beemster 0229-217855
fia 20-2130, di 20-2130 , do 20-2110

Rotterdam Bert Verwijs 078-63'17606
ma 1815-20,2015-22

Zutohen Hans Fischer 0575-546647
wo2O-22

Dana Sangha
Nederland & Belgie

Den Haaq Helen Pelder 070-3604305
wo20-22

Genl Marnix Vermaercke 09-2207857
ma 1930-2130, wo 1930-2130

Antweroen Monique Vervecken 03-2386063
do 1930_2130

ffifrffi;ffiffi
Secretariaat:
Holdaal 58
9000 Gent

09-2207857
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ENN BRUG TUSSEN VERSCHITTENDE WEGEN

Vanuit de zentraining een brug slaan naar de

christelijke traditie van persoonlijke omvorming
ervaar ik nu al enige jaren als heel verhelderend.

Deze tekt ontving ik vorige week van een kennis.

Zijn wouw en hij verloren in mei een van hun drie
kinderen. Hun zoon (30) werkte veel in hetbuitenland,
liep in Zuid-Afrita een aandoening op waaraan hij
binnen enkele dagen in fohannesburg overleed. Mijn
kennis,van christelijke huize is gebroken en kwaad, op
het geloof, op de kerk, op God. Pijn in het hart, chaos

in het hoold, geen uitweg weten. Wat zegt zen ons: het
verdriet binnengaan, laten werken, kiik wat er gebeurt.

Het riet buigt in de storm, het verzet, de tranen, dat is

het. Intens verlies levert intens verdriet op. Er is geen

uitweg, geen ander antwoord dan wat zich aan ons

voordoet en de reactie daarop.
Het stoffelijk overschot van de zoon werd naar

Nederland overgevlogen. In de kerkdienst werd psalm

139 gelezen. Een wonderschone tekst over de Heer,

onze boeddhanatuut het hart van het bewustzijn,
de geest die mij van binnen en van buiten kent. Door
Hem te kennen, raak ik vertrouwd met dit bestaan,leer

ik het waarderen, ook in mijn niet willen of kunnen.

Psalm 139

Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken.

Gij kent mij, Gij weet waar ik ga.

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen

ligl al1es open voor Uw ogen.

Mijn God doorgrond mij,
kijk in mijn hart,
leid mij op de weg ten leven.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij.
Wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord.

Gii hebt mij voor ik spreek gehoord.
ja, overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

Mijn God, doorgrond.... ..

Gij zijt mij overal nabij.
Uw ogen waken over mii
van toen ik vormloos ben ontstaan.

Gij wist hoe het zou verder gaan.

Ja, in Uw boek stond reeds te lezen

wat eens mijn levensweg zou wezen.

Mijn God, doorgrond......

Doorgrond, o God mijn hart, het ligt
toch open voor Uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
o God, houdt mij geheel omgeven

en leid mij op de weg ten leven.

Ben Claessens

l6



GrIl,trACH Hur MEDEDocENDE

wEB vAN INpneKen je het verhaal van een zenmeester die een wij
mens tegenlovam? Ik vertel het aan wie het maar
horen wil.
Op een dag kwam een zenmeester een vrij mens tegen
en het bleek een heel gezellig samenzijn. Ze babbelden
wat en hadden plezier. Op een bepaald moment nodigt
de zenmeester die vrije mens uit bij hem thuis om
samen een kopje thee te drinken. Daar aangekomen,
laat de zenmeester zijn huis zien en toont hem de
ruimte waar gemediteerd wordt. Om de ontmoeting
te vieren steekt hij een wierookstokje aan voor op
het altaar en buigt voor het boeddhabeeld. Hierop
reageert de vrije mens met de opmerking: 'Buig
jij voor beelden? Ik spuug daarop!' De zenmeester
glimlacht en antwoordt: 'Oke. Spuug jij, dan buig ik.'

Heecsn SonTRA
Ut beoefenuh van Weldadighdd (duh Dana
Parbamita)

(3) Hienhna wendduh Boeddha zich tot duh
samenkomst. iededhrein in duh weihreld,
beginnenduh met duh grautstuh Bodhisattvas,
zou moetuh navolguh wat ik jullie ga leihruh, dih
iedeAhrein voi*rtgekomuh uit ut b, of gevdhmd in
ein baihrmoededh of ontstaan uit sltm, of doAh
metamdhfose, met of zondeAh v6hm, in ut bezjt van-
of zondedh veihrstand, of met niet-veAhrstand, of
zondeAhr niet-veAhrstand, doAh deze leith bevrBd en
ndh volmaakt Nirvana gelddb zal w6hduh. Alhoewel
duh bewustuh weizens zo doah mt bewBd ontelbAh
zdn is toch, in weAhrkellkhbd, gein enkel bewust
weizuh bevrld.Waahrom, Subhuti? Als un Bodhisatwa
vast houdt aan zulke onmiddelldke concepties als het
idei van un eigo, un pethrsoAnlikhEd, un weizuh,
of un ziel, dan is hd onwaihrdig un Bodhisattva
genoemd tuh wdhduh.

http://www.fi ctional.net/dehaag/

Het mededogende web van lndra
de ochtend jaagt

in het lommer
op schaduw en duisternis
en veegt ze onvoorwaardelijk uit
allesdoordringend

de meditatie jaagt
zelfs in grootste duisternis
op onwetendheid en bedrog
en veegt ze onvoorwaardelijk uit
allesdoordringend

mededogend is de ochtend
met goud in de mond

mededogend is de meditatie
met zelfs modder in de mond

het voortdurende niet-weten
en stilzitten zonder meer
borduurt spinnewielend
ongemerkt in het hart
een ragfijn onzichtbaar
touv\rtje
dat alles met alles verbindt
onvoorwaardelijk en allesdoordringend

Rogel Dias



MIN RELIGIEUZE PRAKTIJK IS EEN IUXE

Toen Corrie mij uitnodigde voor een gesprek over

mijn religieusjoodse achtergrond in relatie tot mijn
zenpraktijk heb ik in eerste instantie afiarijzend

gereageerd,

Waarom? Ik heb weliswaar een joodse achtergrond,

maar die is voornamelijk bepaald door mijn
levensgeschiedenis. Religie heeft nooit een rol
gespeeld in mijn leven; religiositeit/spiritualiteit heb

ik pas ontmoet toen ik bijna 60 jaar was. Bovendien

speelt voor mij de waag: wat betekent de zenpraktijk
voor mij en is er wel een connectie met mijn joodse

achtergrond? Na enige boeiende gesprekken met
Corrie is onderstaand verhaal in coproductie tot stand
gekomen.

Ik ben geboren in een joodse familie, die niet
godsdienstig leefde, maar wel in een voornamelijk

ioodse king haar sociale contacten had. In de oorlog
zijn mijn ouders en al mijn andere familieleden
omgekomen in Auschwitz. Mijn ouders hebben mij
laten onderduiken, toen ik 8 jaar was en ik heb in
de loop virn de oorlogsjaren in negen verschillende

onderduikadressen gewoond. Deze gezinnen hadden

elk hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond en

hun eigen Bewoonten, normen en waarden, en ieder

van hen ging er, in meerdere of mindere mate, van

uit dat ik me aanpaste aan het in dat gezin heersende

leefkiimaat. AIs positief punt is daarvan, achteraf, te

zeggen, dat ik gezien en eryaren heb dat het leven op
vele wijzen geleefd kan worden. Ais nadeel heeft dat
met zich meegebracht, dat ik niet ingebed ben geweest

in een eigen familie en geen eigen referentiekader heb
gehad, dat wil zeggen geen houvast over wie ik was en

hoe ik het leven kon of wilde leven.

Toen ik trouwde wist mijn man, vanuit zijn joodse

tradities, hoe het leven ingel.uld en vormgegeven kon
worden en ikwas blij met deze zekerheden. We kegen
een traditioneel joodse huishouding; dat wil zeggen

wij vierden de joodse feestdagen en we hadden een

kosjere keuken. Ik was niet vertrouwd met de joodse

tradities en heb die via mijn man geleerd. Ik heb me
jarenlang heel gelukkig gevoeld in deze wijze van

leven. Tot een echte verbinding met deze vorm van
leven heb ik me nooit aangetrokken gevoeld. Ik was

niet religieus en kende ook geen spirituele ervaringen.

Hoewel binnenin me altijd iets heeft gezeten dat
onaantastbaar was en is; misschien is dat religiositeit

te noemen.

Op de duur stoorde het mij, dat de Ioodse Wetten een

groot deel van ons leven bepaalden en dat de tijden
waarop wij onze vieringen en rustdagen hadden, altijd
verschilden van onze leefomgeving. Het is ons niet
gelukt tot een gezamenlijk bevredigende vorrn van

leven te komen en na ruim twintig jaar zijn wij gaan

scheiden. We hebben drie kinderen, van wie er een in
overeenstemming met de loodse wet leeft en daarvan

de waarde ersaart.

Voor mijn huwelijk was ik lid van het Humanistisch
Verbond; tijdens mijn huwelijk heb ik mijn
lidmaatschap opgezegd en werd lid van de Joodse

gemeente, maar na mijn scheiding ben ik opnieuw lid
geworden van het Humanistisch Verbond. Zo hebben

de typisch humanistische begrippen als vrijheid,
redelijkheid en verbondenheid nog steeds een bepaalde

waarde en inhoud voor mij: De vrijheid van de mens

om de eigenheid te ontlvikkelen en te leven, maar dat

wel met verantwoordelijkheid en in verbinding met

anderen. Ik was en ben vooral op zoek naar inhoud en

waarheid in mijn leven, en deze zoektocht is de kern

van mijn gerichtheid in iedere levensbeschouwelijke

king waarin ik me bevind. Vormen en rituelen zijn
me aangereikt en zij vertegenwoordigen, als regel, geen

meerwaarde voor me, omdat zij niet van binnenuit tot
stand komen.

Toen ik bijna zestig jaar was, kwam ik via mijn werk in

aanraking met spidtualiteit/religiositeit en weer enige

tijd later met het zenboeddhisme en daarmee is een

nieuwe dimensie gekomen in het kijken naar heVmijn
leven. Eigenlijk heb er nooit eerder tijd en aandacht

voor gehad. Ik moest overleven. Een religieus besef is

in zekere zin een luxeartikel. De reflectie op je bestaan

komt pas als aan fundamentele voorwaarden van het

bestaan is voldaan, zoals het hebben van een plek, je

tiuis voelen, verbinding voelen.

In verbondenheid levend met anderen, de waarde

die ik binnen het humanisme heb ontmoet, heeft

door het zenboeddhisme een spirituele dimensie

gekregen. Verbondenheid is voor mij heel diepgaand

en ben ik gaan ervaren a1s de verbinding met het

zt1n, het zijnde, met de cyclus van leven en dood. Op

een bepaald moment heb ik dat sterk ervaren en die

ervaring heeft mij in staat gesteld mijn geschiedenis

in een ander daglicht te gaan zien.Vanaf dat moment
was mijn geschiedenis niet meer exclusief en uniek,
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maar die van de mensheid. In de ryclus van leven en
dood komen oorlogen voor en natuurrampen, maar
ook het wonder van de seizoenen en de schoonheid
van de natuur; de ryclus wordt niet verstoord of
onderbroken. Het was een opluchting yoor me,
toen ik hoorde, dat het bestaan van'lijden' in het
leven uitgangspunt is van het boeddhisme. Het gaat
daarbij niet alleen om het lijden in de geschiedenis
en binnen mijn geschiedenis, maar om het lijden dat
nri plaatsvindt, Alle mensen ervaren verdriet en pijn.
Ieder mens maakt dat mee op de een of andere manier.
Dat besef reiativeert mijn eigen verhaal; het maakt het
transparanter; terwijl ik tegelijkertijd kan zien, dat
mijn eigen unieke beleving en de manier waarop ik
daarmee omga belangrijk is.
Mijn ervaren en kijken naar het leven is uiteindelijk
waarschijnlijk een versmelting van humanisme en
boeddhisme, terwijl de joodse tradities zeker invloed
hebben gehad. Ik heb een verlangen en streven
naar autlrenticiteit, naar echtheid; ik wil verbinding
hebben met de kern van mijn bestaan. Ten tijde
van mijn traditioneel joodse huishouding zag ik de
herhaling van tradities en rituelen a1s lege vormen;
ze benauwden mij op de duur. Ik kan nu beter zien,
dat er kracht zit in herhalen en in het behoren tot
een traditie, maar ik heb daar nog steeds ambivalente
gevoelens over, ook in zen.

De mogeiijkheden bij het zenboeddhisme om op een
andere wijze naar de werkelijkheid te leren kijken door
middel van meditatie, koans en lessen geven een rijke
inspiratie in mijn leven. Zen relativeert mijn zoektocht
naar de waarheid.

Lien de long en Corrie Koppedraijer

(overgenomen uit Zensor, winter 2002)
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Dn BonpnHA MET HET LTTTEKEN

Het leven is vol onverwachte kronkels. Toen Godfried
en ik bij mij op zolder begonnen te mediteren, hadden
we er geen flauwvermoeden van dat hieruit een nieuwe
sangha zou ontkiemen. Nu - zes jaar later - heeft
Dana Sangha Belgi€ meditatiegroepen in Antwerpen,
Brugge en Gent. De sangha wordt begeleid door Frank
De Waele, 66n van de oudste Ieerlingen van zenlerares
Catherine Genno Pagis Sensei.

Het was uitgerekend op die ene regenachtige avond
tijdens de Gentse Feesten dat Frank mij doorheen het
feestgedruis naar een winkeltje in de Mageleinstraat
loodste. Het winkeltje staat bekend om zijn oosterse
prullaria, maar af en toe schittert er iets moois in
het uitstalraam. In dit geval was het een uiterst fraai
ogende Kwanyin die het hart van Frank deed smelten,
Bij navraag bleek het beeldje deel uit te maken van
een set van drie bodhisattva's. Dat was van het goede
teveel. Nu het toch aan het regenen was, wilden we
best nog wat in het winkeltje blijven talmen, Tot ons
oog op een rijzige, bronzen boeddha viel die geduldig
op een koper zat te vr'achten. Diezelfde boeddha vormt
nu het middelpunt van de Centse zendo. Een heel
bijzonder exemplaar.

Zittend op een dubbele lotusbloem (in spiegelbeeld),
vormt de boeddha met zijn rechterhand de akash
mudra waarbij duim en middenvinger een cirkel
vormen. De middenvinger verwijst naar de hemel,
symbool van ruimte en Leegte. Maar ook naar het
eigen hart en omdat hart en geest (lap. 'shin') een
eenheid vormen, verwijst hij ook naar onze eigen
Geest. De boeddha vertelt ons dus dat we alles
kunnen leren door in de ruimte te zien van de eigen
hart-geest. In zijn linkerhand rust een pagode van
acht verdiepingen, wellicht verwijzend naar de acht
bewustzijnsvormen die we kunnen transformeren tot
vier vormen van Wijsheid.

De 'boeddha met pagode' is eerder zeldzaam. Het
vergde enig speurwerk op het wereldwijde web
om een gelijkaardige afbeeiding te vinden. Toen
we er eindelijk in geslaagd waren, deden we een
opmerkelijke ontdekking: op de ontblote borst van de
internetboeddha prijkte zowaar een swastika. Hierop
onderwierpen we onze eigen boeddha aan een kritisch
onderzoek. En ja hoor... er waren kleine kasjes te
zien op de borst van de Ontwaakte. Hier was op uiterst
secure wijze iets weg gevijld, ongetwijfeld een swastika.

Swastika's zijn in de boeddhistische cultuur iets heel
gewoons. In ladakh zag ik ondermeer een Tibetaans
klooster waarvan het dak met s\.vastika's was versierd.
De swastika is het symbool van de dharma-chakra, het
wiel van de Dharma, of ook wel van de boeddhistische
leer in het algemeen. In China - waar'onze' boeddha
vandaan komt - verwijst hij ook naar de tienduizend
dingen. En in zen verwijst hij naar 'het zegel van de
boeddhageest', dat van patriarch op patriarch wordt
doorgegeven.

De Gentse boeddha heeft ongetwijfeld nog nieth al
zijn geheimen prijs gegeven. Maar hij zit wel 'beeldig
op het paarse altaardoekje dat Frank van Bernie
Glassman heeft gekregen. Bernie bracht het doekfe
mee uit Eihei-ji. De Japanse karakters op het doeky'e

staan voor 'Groot Centrum Berg' (in de zin van
hoofdkwartier) en'Tempel van de Eeuwige Vrede'. Op
dit ogenblik is 6Cn van onze Ni.jmeegse vrienden een
nieuw altaartje voor ons in elkaar aan het timmeren.
Hopelijk raakt het klaar tegen 14 november, want dan
komt Genno Sensei het oog van onze nieuwe boeddha
openen. De boeddha met het litteken... zijn wij dat
niet allemaal?

MarnixVermaercke




