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mouw aan gepast. En Marco is van
nature een Boeddha.
Om diepte in je zen- training te
vinden is een vooropleiding
onontbeerlijk. En dakloos zijn is een
hele goede start in de oefening om
een ‘Unsui’ (thuisloze monnik) te
worden.
Nee het is geen gemakkelijke
leerschool, het is veiliger om aan
dezer kant van het glas te blijven.
Maar dan leer je nooit om Sutra’s te
maken.
Nee Sutra’s zijn geen antieke
boeddhistische geschriften, dit hier is
de sutra van Marco, hoewel,.... ik weet
niet eens zeker of hij wel Marco heet.

Reflecteren, in mijn badkamer hangt
een ‘terugkijk glas’. Een vlakke plaat
die ogen in mijn achterhoofd geeft
en mij onverbiddelijk de
werkelijkheid voorhoudt. Misschien
zeg je; ‘Zeshin je begint de grip op
de realiteit te verliezen’. Ach die ben
ik allang kwijt, gelukkig maar want
de illusie die men realiteit noemt
vind ik maar niks, ik kijk liever vanaf
de andere kant van het glas.
Ooit heeft een vriend mij naar een
zen-klasje gestuurd en zen is een
raar iets, je kunt er niks mee, maar...
het doet iets met je.

Star in boosheid
Moois negeren
Gedachten misplaatsen
Vriendschap ontkennen
Spreken over fouten
bij het vinden van dwazen
Oordeel uit verband
De met pijn onderschatte
mooie medemens
Door jaloezie verwenst
Eigen grond ontspoort
Hand naast eigen boezem
zal onvrede handhaven
Tolerantie en liefde vertrapt
als een zonnestraal op een
herfstblad...

1 vraag het aan Alice
2 begin een zentraining
3 vraag het aan Marco
Who the fuck is Marco?
Marco wilde aan een Sesshin mee
doen maar kon geen €200.- op
hoesten. Dus hebben we er een
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Je kijkt in de spiegel en je ziet er niet
uit, een slaapdronken hoofd die zich
afvraagt; ‘Ben ik dat, ben ik gek aan
het worden’? Jawel, knetter, maar
wat maakt het uit, uiteindelijk raak je
alles kwijt. Als je aan de (goede)
kant van het glas blijft staan word je
elke dag ouder. Maar hoe kom je aan
de andere kant? Daar zijn drie
methode voor
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Is het jammer als
het magazine
stopt?

Een zenweekend is bij uitstek de gelegenheid om te ervaren
dat zen geen cursus is waar je iets toevoegt aan je toch al zo
volle rugzak. Een zenweekend is zo ingericht dat elke
bemoeienis met jou als persoon tot een minimum beperkt
wordt. Zo leer je inzien dat je persoonlijkheid al je tijd en
aandacht opeist zodat je achter je overvolle agenda aan holt.
Je leert inzien dat waar je, je zo druk over maakt nader
bekeken niet werkelijk belangrijk is. Jij als persoon speelt een
rol in dit leven. Tegen Adèle Bloemendaal werd gezegd: ‘En
dan kom jij op een olifant het toneel op’. Ze antwoordt: ‘Wat
leuk en wat moet ik dan doen’? Vind je het niet genoeg om
op een olifant binnen te komen?
(Wees wie je bent)
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Prajnaparamita van Oost Java

Dit afgietsel is een deel van het
originele beeld van ‘Prajnaparamita
van Oost-Java’. De mal hiervan is
gemaakt door de beeldhouwer
Henricus Franciscus Anteunis die uit
een geslacht van beeldhouwers komt.
Hij leefde van 1905 tot 1972. en had
drie zonen die hem opvolgde. Alleen
de zoon Sjors Antheunis is nog in
leven die nog enkele exemplaren van
dit beeld heeft, in zwartgraniet of
zandsteen kleur (40 cm). Hij bied ze
voor €150.- per stuk aan.
Het standbeeld van Prajnaparamita
van Oost-Java is waarschijnlijk de

meest beroemde afbeelding van de
godin van transcendentale wijsheid.
De serene expressie en meditatieve
houding suggereren vrede en wijsheid
Het beeld werd in bijna perfecte staat
ontdekt in de Cungkup Putri-ruïnes bij
de Singhasari-tempel , Malang , OostJava . De Prajnaparamita van Java werd
in 1818 of 1819 ontdekt door
D. Monnereau, een NederlandsIndisch ambtenaar. In 1820 gaf
Monnereau het beeld aan
C.G.C.Reinwardt, die het standbeeld
later naar Nederland bracht , waar het
in bezit kwam van het Rijksmuseum

voor Volkenkunde in Leiden . Meer
dan 158 jaar stond het beeld in het
museum van volkenkunde in Leiden
waar Henricus Franciscus Anteunis er
een afgietsel van maakte.
In januari 1978 gaf de Nederlandse
regering het beeld terug, toen koningin
Juliana de Republiek Indonesië
bezocht. Vandaag de dag staat het
beeld in het Nationaal Museum van
Indonesië. Mocht u interesse hebben
dan kunt u direct contact op nemen
met Sjors Antheunis
Info 071-5620654
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Hoe vindt u onze nieuwsbrief ?
Wij hopen dat u met belangstelling
onze nieuwsbrief leest. We hopen
ook dat het u een andere invalshoek
geeft op uzelf en de buitenwereld,
dat het u herkenning geeft.
Wij sturen u onze nieuwsbrief
belangeloos toe, we zijn een ‘nonprofit’ organisatie die door de
belastingdienst erkend is als ‘goed
doel’. Daarme heeft Suiren-Ji ook de
ANBI-status. Wij hopen de
nieuwsbrief maandelijks uit te
brengen om u te blijven inspireren
voor het “boeddhisme van het hart”.
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AANZIEN EN GELUK
Ik loop al een tijdje mee in het
Boeddhistische wereldje en vanuit
bezorgdheid hoe het Boeddhisme
zich in Nederland ontwikkelde heeft
Suiren-Ji in 2011 een evenement
georganiseerd met als titel:
‘Dag van het Boeddhistisch Reveil'
Het onderstaande is een gedeelte van
de uitnodiging die wij aan tal van
Boeddhistische organisaties gestuurd
hebben.

wordt al enkele jaren op de
Nieuwmarkt in Amsterdam gevierd.
Het Boeddhisme is door haar
prilheid vatbaar voor een brede
variatie aan invulling. Sommigen
lijken weinig te maken hebben met
het Boeddhisme als religie. Denk
daarbij aan Boeddhabeeldjes bij de
Xenos, Blokker, enz. en de exotische
atmosfeer die met behulp van
Boeddhistische “beelden, geluiden,
geuren en aankleding” gecreëerd
worden binnen New-Age- en
Wellnesskringen. Maar ook aan
allerlei commerciële uitingen die te
relateren zijn aan het Boeddhisme
(haal zen in uw huis!). Er bestaan
therapeutische praktijken die gebruik
maken van Boeddhistische
technieken en inzichten. Momenteel
zie je overal aankondigingen van
Mindfullness trainingen, ook een
afgeleide van het Boeddhisme.
Gaat het op deze manier wel goed
met het Boeddhisme? Of dreigt het
Boeddhisme juist ten onder te gaan
aan haar eigen succes?
Kunnen we het Boeddhisme meer
fundament geven? En hoe dan? Wie
moet dat doen?

bedoelt om elkaar beter te leren
kennen en ook, vrijblijvend, met
elkaar in gesprek te gaan over een
aantal onderwerpen. Aan een ronde
tafel, waaraan iedere deelnemer gelijk
is en iedere inbreng telt.
Elkaar beter leren kennen
Elkaar beter leren kennen is op het

festival georganiseerd in de vorm van
een Boeddhistische markt waar
Allerlei verschillende Sangha's zich
kunnen presenteren en demonstraties
van allerlei Boeddhistisch
gerelateerde kunsten en activiteiten

Keerpunt
Suiren-Ji heeft het gevoel dat we op
een keerpunt staan in de
ontwikkeling van het Boeddhisme in
Nederland en dat we daarin geen
keuze hebben, maar die we wel
verstandig kunnen ondergaan. Een
festival is een goede gelegenheid om
het Boeddhisme meer bekendheid te
geven. Daarom organiseert Suiren-Ji
op 29 mei 2010 dit Boeddhistisch
festival waarop onder andere een
Ronde Tafel gesprek plaatsvindt.

In praktiserende zin is het
Boeddhisme de jongste religie van
Nederland. Het mag zich steeds meer
verheugen in belangstelling. In de
afgelopen jaren zijn door het hele
land verscheidene Boeddhistische
centra ontstaan. Er bestaat een
boeddhistisch overkoepelend orgaan,
de BUN, en er is inmiddels ook een
Boeddhistische omroep stichting
opgericht dat net haar 10-jarig
bestaan viert. Boeddha's geboortedag In de tweede plaats is deze dag

worden gegeven. Ook worden er
verschillende lezingen gehouden.
Ronde Tafel
Doel van de Ronde Tafel is
gezamenlijk bezien in welke richting
het Boeddhisme zich momenteel
ontwikkelt en hoe ze een zinvolle
bijdrage levert aan de Nederlandse
samenleving. We denken aan de
volgende onderwerpen van discussie
(maar houden ons aanbevolen voor
andere onderwerpen):
- Gaat het Boeddhisme ten onder aan
haar eigen succes?
Is vermenging met en verbreiding via
andere stromingen, zoals het
Christendom, psychotherapie,
Wellness, New-Age, de
commercialisering en het 'feel-good'
adagium, een gewenste ontwikkeling
voor het Boeddhisme als religie?
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al enigszins een infrastructuur
hiervoor: onder andere de huidige
Boeddhistische centra en organisaties
als de BOS en de BUN. Maar is deze
toereikend? Moet er niet meer
voorlichting worden gegeven over
andere onderwerpen? Bijvoorbeeld
meer over de dagelijkse praktijk van
Boeddhistische leken, monniken en
nonnen? Moet het Boeddhisme als
Wordt zij qua inhoud en verdieping
religie worden benadrukt? Worden de
ondergesneeuwd door onterechte
problemen van Boeddhistische
verwachtingen en beeldvormingen?Of centra´s met de Nederlandse
hebben dergelijke ontwikkelingen
samenleving, overheid enzovoort,
weinig effect voor de religieuze
voldoende belicht? Zo niet, is dit dan
ontwikkeling van het Boeddhisme
wenselijk?, Enz.
binnen Nederland? Hoe gaan Sangha's Het Boeddhisme is een van de 5
hier mee om?
wereldreligies. Op grond daarvan
- Tijd voor een meditatief moment!
heeft het Boeddhisme een religieuze
Het woord meditatie is een perfecte
status in Nederland. Het lijkt ons van
vertaling van het woord ´Dyana´.
belang voor Boeddhistisch Nederland
Maar bestaat de binding tussen
om deze status te verstevigen en solide
meditatie en Dyana nog wel? Het
te verankeren in de Nederlandse
woord meditatie wordt momenteel in samenleving. Wij hopen dat u ingaat
de meest ondenkbare betekenissen
op onze uitnodiging.
gebruikt en lijkt een synoniem voor
Februari 2011
ontspanning geworden. In de
Stichting Suiren-Ji
brochures van de Suiren-Ji Sangha,
worden Zentrainingen aangeboden,
Welke richting is het Boeddhisme
we trachten het woord meditatie zo
sinds dien in geslagen?
veel mogelijk te vermijden, juist
vanwege de vele betekenissen die het Jan Willem van de Wetering schrijft in
heeft. Hoe gaan andere Sangha's hier zijn boek ‘De lege spiegel’ over een
mee om? is er verschil tussen Dyana
Chinese hofdame die het Boeddhisme
en ontspanningsmeditatie? Wat kan
onderzoekt. Na een tijdje gaat ze naar
voorlichting hier doen?
de keizer die een fervent aanhanger
- Boeddhistische eenling
van het boeddhisme is. Ze vraagt hem:
Is dat nu het Boeddhisme? Ik heb
dolend in de christelijk wet- en regelgevingalleen pracht en praal, buitenkant met
polder?
toneel spelende leraren gevonden. De
keizer antwoordt: Ach het oog wil ook
Boeddhisten in onder andere oosterse wat en religie is niet ongezond voor
landen kennen "Dana", bedelen,
het volk, de kans bestaat dat ze er wat
ceremonies en donaties, als
wijsheid uit op pikken. De keizer
voorgeschreven manier om inkomsten vervolgde: ‘Ik ken wel een meester, het
te werven. In Nederland is regel- en
is een onbeschofte oude man en mijn
wetgeving hierover op christelijke leest voorgangers zouden hem allang
gebaseerd. Hoe gaan Boeddhistische
onthoofd hebben. Als ik niet meer
organisaties hiermee om?Zou de
dan twee lijfwachten mee neem wil hij
Nederlandse regel- en wetgeving
mij wel eens ontvangen.
wellicht aangepast moeten worden?
En zo ja, hoe?
Er zijn talloze verhalen bekend over
- Het Boeddhisme in Nederland is zo zenmeesters die iemand die om
pril, het is niet alleen nog in de
onderricht vraagt met hun hoofd in de
kinderfase; het heeft nog niet eens de vijver duwen en na een paar minuten
kinderschoenen aan!
vragen; ‘waar had je het meeste
Om het Boeddhisme te verankeren in behoefte aan’? Happend naar adem
de Nederlandse samenleving, is
antwoordt de goede man ‘Lucht’.
voorlichting een noodzaak. Er bestaat Goed zo, als je evenveel behoefte hebt

aan onderricht als je daarnet aan lucht
had mag je terug komen.
Wat zoeken mensen in het
Boeddhisme? Wat jagen ze na? Rust,
geluk, ontspanning? Er was een
monnik toen ik hem vroeg wat hij
zocht zei hij: “Ik wil iets betekenen in
het Boeddhisme”. Ik heb hem
geadviseerd om maar Japan te gaan
daar is een boeddhistische
infrastructuur waardoor je in het
boeddhisme ondergedompeld word.
Als ik hem met zijn hoofd in de vijver
had geduwd had ik nu een proces aan
mijn broek gehad. Mij wordt door
(gerenommeerde) zenleraren verweten
dat ik mijn zenonderricht moet aan
passen ik zou mijn leerlingen moeten
pamperen en in slaap sussen, ze
vertellen wat ze graag willen horen in
plaats ze wakker te schudden. Overal
vind je teksten waar helder en
duidelijk in staat waar het Boeddhisme
over gaat. Op dokusan (privé
onderhoud) zei een leerling: Ik dacht
altijd dat die teksten metaforisch
bedoeld waren. Als je een kookboek
blijft lezen gaat je honger echt niet
over. En meditatie op een stoel
bewerkstelligt geen ontmoeting met je
Boeddhanatuur. Natuurlijk Samadhi,
diepe contemplatie is goed op een
stoel bereikbaar, maar is geen
ontmoeting met je boeddhanatuur.
Een preek in de kerk is ook
contemplatief waarvan je ook in
trance kunt raken. De beoefening van
elke religie is gezond, (godsdiensten
daar gelaten) Nee ik ben niet naïef ik
bewandel het zelfde pad als
Siddhartha, zijn verlichting hing samen
met de mijne. Als jou verlichting
samenhangt met die van mij, zie mij
dan te vinden
De wereld verandert niet, de wereld
verandert jou. Geluk is niet te vinden
jij bent geluk. De vraag is, ben je
gelukkig of streef je het na, grijpend
en graaiend naar de fantoombloemen
van de lucht. Boeddhaschap is je reeds
eigen dat is je geboorterecht. Hoeveel
betaal je jouw leraar om wat je al hebt
van hem/haar te krijgen? En ja,
boeddhaschap is onbetaalbaar dus is
elk bedrag ontoereikend. Je kunt er
niet voor betalen, je kunt niet meer
dan je behoefte aan lucht gelijk te
stellen aan je streven naar het
boeddhaschap.
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Echt is echt en Coke is Coke
(met dank aan Freule)
Vanaf mijn 18e is dit, samen met
“liever naakt dan namaak” mijn
lijfspreuk geworden. Die reclame
jongens wisten mij wel te raken. Dat
is ook niet zo verwonderlijk ik kom
uit een tijd waar de generatie van
mijn ouders vijf jaar lang tot subburgers gedegenereerd waren. Wij,..
als kinderen kregen het met de
paplepel in gegoten.
Gehoorzaamheid aan het gezag, werk
was zaligmakend en je moest aan je
toekomst denken. Dus op mijn 17e
vond ik mijzelf terug op een
binnenvaartschip als jongste matroos,
Een droom van mij, vreemde oorden
ontdekken. Maar, let wel ik was de
enige matroos. Er was ook nog een
schipper die in de veronderstelling
was dat hij een volmatroos aan boord
had. Bij elke misstap van mijn kant
werd mij de huid vol gescholden,
werd gedegenereerd dan wel met een
eindje touw geslagen. Wacht………
euh….. we hadden het toch over subburgers? Nu ik het bedenk……. Mijn
vader was ook behoorlijk
dominant…. en mijn moeder????? Ze
zag lijdzaam aan wat mijn vader met
ons uitvrat en probeerde de boel te
sussen, de vrede in het gezin
bewaren desnoods met leugen en
bedrog.
En toch ontsnapte zij ook niet aan de
waan van de dag, ze wilde dolgraag
status, macht en aanzien.
Mooie spullen om mee te pronken en
mee op snijen naar haar
(vriendinnen)
Toen ik in Manheim weer ongenadig
op mijn falie had gehad bedacht ik
mij: “Het leven is niet bedoeld om je
te laten slaan.” Ik pakten mijn
spulletjes bij elkaar en ben zonder
iets te zeggen, zonder 1 rooie cent
van boord gestapt. En daar sta je
dan,….. in het industriegebied van
Manheim. Ik heb net zolang gelopen
tot ik een snelweg vond en heb het
Duitse principe “Autostop”
toegepast. Als snel had ik een lift van
10 km de goede richting op. Toen ik
bij Boppard was begon het donker te
worden. De chauffeur van een auto
die stopte maakte duidelijk dat ik

niet mee kon, wel stapte er een
gebaarde vent met een cowboy-hoed
uit zijn auto.
Hij kwam op mij af en vroeg in het
Engels waar ik heen ging.
Holland,…Hm. Daar was hij nog
niet geweest. We raakte in gesprek en
besloten een geschikt plekje te
zoeken om de nacht door te brengen.
Hij was nogal secuur in het plekjes
zoeken omdat hij al verscheidene
keren als ongewenste vreemdeling
het land was uit gezet. Hij had in
Zwitserland in de bak gezeten, was
Italië uit gegooid en had, net als ik de
schurft aan autoriteit. We babbelde
zo goed en slecht als het kon. Hij
noemde zichzelf een Beadnik en gaf
mij een boek dat “On the Road” hete
van ene meneer Kerouc. Hij vertelde
mij de kneepjes van goed liften en
het overleven “On the road.” Hij
heeft een onuitwisbare indruk op mij
achter gelaten. Waar het leven voor
bedoeld was wist ik niet, maar wel
waar het niet voor bedoeld was, en
hij wees in de goede richting.
Ik heb vanaf dat moment nooit meer
gewerkt, althans,… in de zin van
carierre maken, vaste baan, huisje
boompje beestje. Vanaf dat moment
was ik een Beadnik, overigens heb ik
dit nooit benoemd, beseft of
überhaupt ( tot nu toe) iets met deze
term gedaan. Ik heb door heel
Europa, het Midden- en het Verre
Oosten rond gezworven. In Parijs
met gitaar Hollandse kinderliedjes ten
gehoren gebracht, flessen met
Sligowits gevuld, Kleding verkocht,
op Kreta een grot verkocht, in
Saloniki mijn bloed aan een
bloedbank verkocht, En heel veel
concerten ( gepingel op de gitaar)
gegeven. Ik heb geen moment spijt
gehad in mijn leven en de enige
teleurstellingen zijn in de liefde
geweest, maar een teleurstelling is
geen spijt.
Rond mij 18e kwam ik Hippie's tegen
die in het weekend op blote voeten
demonstreerde tegen de bom en 's
Maandags in de college banken aan
hun carrier werkte. Wist ik veel, ik
naïvelinge geloofde ze, zelfs de
communes waar ze in woonde waren
gericht op het verwerven van status,
macht en positie. Iedereen lachte om
mijn naïviteit.

( Ik kom ze nog wel eens tegen,…
jaloers, ongelukkig, met een
hypotheek die als een strop om hun
nek hangt. Ze hebben hun hele leven
verkwanselt voor een onzekere
zekerheid)
Maar mijn leven ging ook verder en
ik ging nog steeds voor het 'echte,'
voor 'liever niks dan nep,' geen water
bij de wijn. Dat is natuurlijk een
loffelijk streven, maar……. Nog niet
zo lang geleden vroeg ik mij af, hoe
echt ben ikzelf ? Hoe verwaterd ben
ik? Wie ben ik om kritiek op een
ander te hebben? 'Balk en splinter?'
Hoeveel vrede heb ik in mijn
medemens gevonden hoeveel vrede
in “ The Battle of the Sexes?”.
Natuurlijk ben ik milder geworden,
maar besef dat mijn leven, 'het leven
op zich,' een groot slagveld is.
Het leven is een grote slagerij, we
vechten, doden, verslinden, dag in
dag uit dat is de reden van je bestaan.
Kun je daar vrede mee hebben? Ik
had er geen vrede mee en zocht nog
meer dan ik al deed. Ik kwam iemand
tegen die de houding van een stoel
wilde aan nemen. Die dienstbaar
wilde zijn, eerlijk en oprecht. Een
stoel vraagt geen bedankje als je er
op gezeten hebt, een stoel doet je
geen proces aan als je hem omgooit.
Elke dag keek hij hoever hij het
concept van stoel zijn al bereikt had.
Was dit om innerlijke vrede te
bereiken? Was het om macht te
verwerven? Waarom wil je in
godsnaam zoiets bereiken?
Echt is echt en Coke is Coke. Liever
naakt dan namaak. Maar wil je dat
jou omgeving, je milieu zo is?
Of wil je zelf echt zijn? Wil je liever
niks dan nep zijn?
Sorry, ik heb geen antwoord voor je,
tja….. er is wel een antwoord, maar
dat is jou echte, naakte antwoord.
Een antwoord van onvervalst puur
boeddhaschap.
Zeshin
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TEISHO DOOR TANGEN HARADA ROSHI 4-4-1992
Voor diegene die pijn in hun benen
hebben, ontspan je en ga wat
gemakkelijker zitten. We zijn in het
midden van de Sesshin gekomen, we
zijn over de bergtop heen. En
bevinden ons precies in het centrum
van de Sesshin. We moeten
versmelten met het meditatiekussen
van de zeven Boeddha's. Zoeken,
opdiepen wat de zeven Boeddha's uit
het verleden zochten. Dit is de tijd om
je botten te breken, en dat betekent je
helemaal geven, niets terug houden.
Als het tijd wordt om deze tempel te
verlaten, verlaat hem dan met het doel
om dat wat je geleerd hebt meer en
meer te polijsten. Dit is de tijd om je
botten te breken, verlaat de tempel
niet omdat je het niet meer ziet zitten.
Als je niet gelooft in wat je doet kun
je beter nu naar huis gaan. Want als je
jezelf niet met hart en ziel in dit 'ene
doen' stort, dan verstoor je alleen
maar de oefening en concentratie van
anderen. Maar het is niet nodig voor
jullie om voor deze reden weg te gaan.
Elk van jullie moet zich ingraven in
z'n oefening. Graaf het besef van het
zelf uit, wordt als een onbeschreven
blad, gehoorzaam en puur.
Gehoorzaam aan je oefening
gehoorzaam aan dat wat je doet. Van
uit deze puurheid, deze
gehoorzaamheid, deze leegte,
ontvouwt de waarheid zich aan je. Dit
inzicht zal te zien zijn in elke
beweging die je doet en in de glans
van je ogen. Als je met hart en ziel
oefent blijf je vrij van twijfel, als je
dan de Dharma hoort is er geen
twijfel mogelijk.
Aan de voet van de steen bij de
ingang van de tempel waar op staat
"Fukuozan Bukkuko-Ji" zijn de
narcissen dit jaar alweer door het
beton heen gebroken. Vraag je eens

af, zou het voor de narcissen zwaar
geweest zijn om door het beton heen
te breken? Misschien vind je dat door
beton heen breken zwaar werk is,
maar als je het ze zou kunnen vragen
zouden ze antwoorden:
“Nee hoor het viel reuze mee dankzij
jou.”
Ze braken door het beton heen om
op te komen, en als je ze zou vragen:
“Zijn jullie narcissen?'
Dan zouden ze met hun gehele wezen
“Ja” antwoorden. Er is niets
verwrongen of onnatuurlijks aan hun
narcis zijn. Ze hebben geen hang
ergens naar, proberen niets vast te
houden, en hebben geen besef van
een zelf. Met hart en ziel is een narcis
een narcis, niet vervormd gewoon een
narcis, puur, eerlijk, met een hart van
goud.
Toen op de Gierentop-berg aan
Shakyamuni Boeddha gevraagd werd
een rede te houden, bestond zijn
toespraak uit het simpel weg omhoog
houden van één enkele bloem. Dit is
wat het is, één enkele bloem. Het was
niet om zichzelf te plezieren,
Shakyamuni's leven was één met alles,
alle wezens. Er staat in de sutra die we
reciteren voor de teisho: 'Zij die in het
verleden niet verlicht zijn geraakt
zullen nu verlicht raken. Je moet dit
leven tot verlichting komen, voor al
die miljarden die lijden, voor al die
miljarden die gebukt gaan onder angst
de voor het verlies van dat wat ze
denken te bezitten. Voor hen hield
Shakyamuni Boeddha één enkele
bloem omhoog. En Shakyamuni's
volgeling Mahakasho glimlachte.
Mahakasho was één met de hara
(buik, centrum) van Boeddha, zelfs
door één enkele bloem was hij er niet
afgescheiden van, hij glimlachte.
Shakyamuni zei:
“Ik heb de alles omvattende ware
Dharma, het niet te vergelijken
Nirvana, de uitmuntende leer zonder
vorm, die niet steunt op schrift, die
buiten geschriften om wordt
overgedragen, die draag ik nu over aan
Mahakasho. Deze transmissie van de
ware Dharma heet: “verklaring van

Boeddha tot Boeddha”. Dit is
belangrijk, omdat iemand die de ware
Dharma nog niet gerealiseerd heeft,
iemands wiens blik gedesoriënteerd is,
als zo iemand, les begint te geven zal
zijn verwarring toenemen. En een
centimeter verwarring wordt dan een
kilometer verwarring zonder dat het te
stoppen is. Daarom houden we de
transmissie van de ware Dharma als
zeer kostbaar.
De kersebloesems lachen je toe in de
lentewind. Alle bloemen lachen je toe,
kersebloesems zich openend in de
lentewind. Vertel me waar zit de
twijfel? In de bladeren, in de takken?
Waar bevindt zich enige twijfel? Zie in
dat in de wortels, de stam, de takken,
de bladeren, de tienduizenden
bloesems zich geen enkele twijfel
bevindt, alles is zonder twijfel.
Een zachte lente bries en de bloesems
dwarrelen een voor een naar de
grond.

Een sneeuw van gracieuze
bloesembaadjes.
De bloesems spreken met elkaar, ze
spreken met ons, ze zeggen: “dank u”.
De meester buigt, de gast buigt
dankzij jou.
Dertig jaar lang dacht een Samurai,
hoe vaak heb ik iedere lente de
bloesems zien vallen en de takken
afzien breken?
Na één keer de kersebloesems te
hebben gezien blijft er geen enkele
twijfel meer over. Achter de tempel
stond een oude kerseboom die elk jaar
als eerste in bloei stond. Je kon de
klok er op gelijk zetten, zo rond 10
April. De lentewind blaast blaadje na
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blaadje de lucht in. Geboren uit wind,
de berg op geblazen, zingen de
bloesemblaadjes een vrolijk lied. En
zelfs in het duister van het woud
schijnt hun licht klaar en helder, het
licht van de blaadjes geboren in een
briesje. Als ik geluk had beklom ik de
berg waar de kerseboom stond en zag
ik een wit tapijt onder de oude boom.
En weet je, geen enkele sneeuwvlok
valt op de verkeerde plaats, blaadjes
als sneeuwvlokken geen enkele valt
ergens anders. Paarse bloesemblaadjes
geen enkele valt op de verkeerde
plaats.
Nergens heen gaand, ga ik nergens
heen.
Ik ging nergens heen, ik ging niet weg,
altijd hier, nu.
Volledig levend vol van hart en ziel.
Om het lieve leven zeggen we, het
lieve leven is waarom we zitten
(mediteren) dat is waarom we 'zijn'.
Er zijn van die dagen waar je niet
tegen kunt, regenachtige dagen.
Sommige jaren spoelt de regen de
bloesem van de bomen, en andere
jaren was er weer geen wind die de
blaadjes door de lucht liet dwarrelen.
Maar wat de omstandigheden ook
waren, er waren geen
klachten, geen misnoegen, leven
zonder condities, prima, goed.
Dwarrelend in de wind, prima.
Weggespoeld door de regen, goed,
bloemenberg, zon, regen, het is goed,
bloemengloren.
Een blaadje van een kersebloesem,
wat voor leven bloeit in dit blaadje?
De Narcissen zijn in de
bergkerseboom verandert, ze zeggen
het zelfde wat vroeger de
bergkerseboom zei. Wat is het wat de
bloemen doet bloeien? Doet de
bloem het? Vraag het aan de narcis en
ze zal zeggen, 'ik weet het niet'. Ze zal
nooit zeggen, 'Ik bloei' , ze zal alleen
maar zeggen, 'ik weet het niet.'
Is dat zwakte? Zeg bloem als jij het
niet weet, wie dan wel? Dit is onze
manier van denken, daarom horen we
niet de onschatbare betekenis van de
vier woordjes, 'ik weet het niet'. De
narcis is nobel, ze gelooft in een leven
waar in te geloven valt. Ze bouwt op
een kracht waar je op bouwen kunt.
Dat is niet iets waar je achteraan
loopt, iets wat van je gezicht afdruipt,
maar wat je 'eigen' is met hart en ziel.

Leven is onverwoestbaar, en daar is
niks lolligs aan. Bloemen zijn niet
jaloers op andere planten, voor jou is
het ook niet nodig om in jaloersheid
te leven.
Laten we terug gaan naar de
kersebloesems. Ik denk dat de wortels
van de oude kerseboom naar beneden
gegroeid zijn, tot dat ze vast liepen in
de weg onder aan de berg. Ik weet het
niet zeker, maar ik denk dat dat de
oorzaak was, in elke geval er kwam
een tijd dat ze geen bloesems meer
gaf. En de oude kerseboom begon te
rotten en ging, snel daarna dood.
Als de tijd gekomen is dat je niet meer
kunt bloeien, waar zijn de
kersebloesems dan? De oude boom
werd omgehakt, ik had eerbied voor
deze oude boom. Ik dacht op welke
manier kunnen we deze boom eer
bewijzen en hoe kunnen we haar nog
het meest waarderen. Net buiten de
tempelpoort woont een meestertimmerman. Toen ik hem vroeg wat
kun je het beste maken van het hout
van de oude kerseboom, antwoordde
hij “Kyosaku's”. We vorderen gestaag
in deze April-sesshin, ben je er wel bij,
zit je niet te dromen, laat je het een
beetje over je kant gaan? Is dat goed
genoeg voor je, om er de kantjes af te
lopen?
…BAFFF...
De Kyosaku van de grote kerseboom.
Bloeiend in de lentewind de
kersebloesems, takken en bladeren
zonder twijfel. Luister, ben je helder
tot leven herboren? Is dit moment fris
en nieuw?
Luister en je hoort 'wordt wakker',
wordt wakker, je kunt wakker worden.
De oude kerseboom werd kyosaku na
kyosaku voor ons. Veel kyosaku's zijn
gebroken, ze zijn dun gemaakt om
onnodige pijn te vermijden. Wat
interessant is dat kyosaku's alleen bij
bepaalde mensen breken. We hebben
allemaal ongeveer het zelfde lichaam,
maar we hebben allemaal onze eigen
spanningen en vooroordelen. Het is
net zo als kijken naar een appel in de
palm van je hand. Ah, het is nog een
groene appel die zal nog wel niet op
smaak zijn. Maar kijk deze mooie
rode appel dat is een appel die rijp en
goed op smaak is. We hebben allemaal
onze gewoontes en vooroordelen en
als je geslagen wordt, kan het gevolg

daar van zijn dat de kyosaku breekt.
Er werd mij gevraagd: 'Weest u
alstublieft strikt met mij deze Sesshin'.
De meesten van jullie spreken hier
niet over, ze houden het voor zich.
Iedereen is anders met zijn eigen
spanningen, is dat niet geweldig?
Loop niet de kantjes er van af, richt
je op je oefening. Zij die in het
verleden nog niet tot verlichting zijn
gekomen, moeten in dit leven tot
verlichting komen.
Vraag jezelf af, ben je in staat om
dankbaarheid te tonen voor de
vriendelijkheid die je ontvangt?
Natuurlijk is er hier niemand die hier
'ja' op kan zeggen... nog niet. 'Nog
niet' is alles wat je kunt zeggen. De
betonnen weg voor de poort is dik en
hard en het kost grote moeite om met
een voorhamer er een gat in te slaan.
De narcis breekt er doorheen met de
kracht van, 'Ichi tanté' (het ene doen),
de kracht van 'leven'.
En met een verontschuldiging aan het
beton breekt de narcis er doorheen.
'Sorry, kunt u alstublieft wat ruimte
maken?' De spruit breekt door en de
bladeren strekken zich uit. De narcis
beantwoord het mededogen van de
lentewind door te bloeien.
De tijd van tot bloei komen is een
feit. Er is een tijd van in bloei komen
te staan, daar kun je zeker van zijn.
De kerseboom wordt een kyosaku en
moedigt onze zoekende geest aan een
uitweg te vinden. En op die manier
gaat het leven van de kerseboom
door. Ichi tanté, één doen. Dat wist je
niet hè, als je geslagen werd? Er zijn
er momenteel zo weinig die hun
handen in gassho opheffen om
geslagen te worden. De monniken die
patrouilleren hebben opdracht
gekregen alleen degene te slaan die
slapen. Hun is verzocht om de
kyosaku gematigd en met
vriendelijkheid toe te passen, en geen
ondragelijke pijn te veroorzaken. Ze
zijn duidelijk geïnstrueerd om niet
naar hun eigen maatstaven te slaan.
Maar ook dat ze zich niet te pakken
laten nemen door iemand die correct
gaat zitten als hij de patrouillerende
monnik aan hoort komen. En dan
lang genoeg goed blijft zitten tot hij
weer voorbij is. Er zijn verschillende
onder jullie die gebruik maken van
deze methode. Ze doezelen maar wat
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tot dat de monnik die patrouilleert
voorbij komt, dan schieten ze recht op
en zien er uit als of ze met nobele
ernst mediteren. En zakken
vervolgens weer in zodra hij voorbij is.
En het zijn niet alleen de gevorderden
die hier goed in zijn. Sommige
nieuwelingen volgen hun voorbeeld
met ongekende snelheid op. Maar je
neemt niemand in de maling. Je denkt
misschien dat je slim bent omdat je
niet geslagen wordt. Maar de kyosaku
wordt hier gebruikt op een manier zo
dat je niet afhankelijk wordt van druk
van buiten af, om met nobele ernst te
zitten. Jij bent Boeddha. Geloof dit,
diep met hart en ziel, de ijzeren bal
van geloof. Geloof het werkelijk.
Geloof het niet zo als het dragen van
een label, maar geloof het als een diep
doorgaand hemel en aarde geloof. Ik
ben Boeddha. Maar waarom realiseer
ik dat dan niet? Waarom kan ik mijn
ogen niet openen? Oefen met nobele
ernst en je zult een punt bereiken waar
je niet meer los kunt komen van je
oefening, hoe hard je het ook zou
proberen.
We zijn over het midden van de
Sesshin heen en het onveranderlijke
veranderd. Alles gebeurt nu vele
malen sneller dan de eerste dagen van
de Sesshin, en voor je het weet is het
voorbij. Dus je hebt alleen NU om je
botten te breken.
Sommigen van jullie zijn nog steeds
niet erg gemotiveerd, en ik zie
duidelijk tekenen van luiheid bij een
paar van jullie. Ze nemen het er maar
van, kijken eens hier, dan weer daar,
zitten tijdens vrije meditatie lekker in
het lentezonnetje. Wacht niet op
aansporingen van buiten af om op
gang te komen, pak je zelf aan en
neem het 'ene doen' serieus. Want als
er maar één van jullie met zijn
concentratie niet bij is, heeft dat effect
op iedereen. En als er één onder jullie
met zijn gehele inzet oefent, heeft dat
ook effect op iedereen.
Iedereen is vertegenwoordigt in deze
ene persoon, de ene in iedereen. Bijt je
hier in vast, en:
SAMEN MET ALLE WEZENS IN
HET UNIVERSUM
VERWEZENLIJKEN WE HET
BOEDDHASCHAP
Transcriptie Zeshin

DUS,...... WAT DOE JE?
Je denk die zijn helemaal gek en je
loopt weg, of je volgt het programma
met alle gevolgen van dien.
Als je in je bed de dokusanbel hoort,

ga je recht op zitten en dan hoor je
hem niet meer. Je gaat liggen en je
hoort hem weer. Je gaat naar buiten en
alles en iedereen is in diepe slaap, je
gaat maar weer naar bed. De volgende
dag bijt je je weer vast in je training en
er gebeuren rare dingen in je hoofd.
Lichaam is geest en je geest is lichaam.
Taiso de ochtendgymnastiek kost geen
enkele moeite, het lichaam volgt
gewillig de geest. Maar als je jezelf ziet
liggen slapen begin je aan je
verstandelijke vermogens te twijfelen.
Je zegt tijdens Dokusan, ‘Roshi Sama,
I think I'm losing my mind’.
Hij staat op pakt mijn hand vast en we
lopen samen naar de poort van de
tempel. Hij kijkt een poosje de weg
naar het klooster af alsof hij iemand
verwacht en hij zegt dan met een
breed armgebaar: ‘don't worry, out
there they are all crazy’
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ZENLEVEN
door
Harada Daiun Sogaku Roshi 13 okt 1871 12 dec 1961
(Daiun Roshi was de leraar van Tangen Roshi)
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Mijn leven in Zentempels is een lang
verhaal, nu ik terugkijk en mijn leven
in ogenschouw neem...
Toen ik zeven jaar was, nam iemand
mij voor het eerst mee naar een
tempel. En nu ben ik zesentachtig.
De afgelopen herfst was ik in Tokyo
en ontmoette daar een autoriteit op
het gebied van frenologie
(schedelleer). Die vertelde mij dat ik
minstens negentig zou worden. Dus
het ziet er naar uit dat mijn tijd nog
niet op is. In eerste instantie zou ik
niet ouder dan vijfenvijftig worden,
tenminste dat was mij verteld door
een voorgaande generatie van
toekomstvoorspellers. Ondanks deze
voorspelling heb ik het leven gerekt
tot nu toe. Ik schrijf dit toe aan het
feit, dat ik tot geloof ben gekomen in
de onontkoombare werking van
karma (oorzaak en gevolg) en voor
zover mogelijk naar dit geloof ben
gaan leven. Maar bovenal geloof ik
dat mijn leven zo als dat dan nu is,
het gevolg is van meditatie.
"Er is geen zelf, alleen Karma”.
Karmische onvermijdelijkheid is een
grote, eeuwige, onsterfelijke, ijzeren
wet. En noch goden, Boeddha's of
demonen kunnen daar iets aan
veranderen. Daarom, als je je fysieke
gezondheid in de gaten houdt, een
regelmatig leven leidt, spiritueel
gericht blijft en steeds doet dat wat
juist is, kan men gestadig zijn leven
verlengen.
Als kind had ik een zwakke
gezondheid en daar kwam nog bij, dat
in de oude stijl Zentempels er weinig
aandacht werd geschonken aan de
voedingswaarde van het eten. De
gebruikelijke kost bestond uit
gekookte gerst en rijst, gezouten
radijs (Rettich, Japanse naam, Daikon)
en misosoep met wat groente. De
zeldzame keer dat we tofu (Chinees
tahoe) kregen, gebakken of
uitgeperst, was een traktatie. Met als
gevolg dat door dit dieet mijn huid
over mijn hele lichaam was
uitgedroogd. En bij koud weer werd
ik voortdurend geplaagd door kloven,
mijn huid barstte overal open.
Gedurende de jaren dat ik in de
trainingshal van de Shogen-Ji tempel
in Ibuka verbleef, was: 'Mino', de
jaarlijkse bedelronde om daikon
(rettich) bij elkaar te bedelen, een

martelperiode. We verzamelden de
daikon in de dorpen rondom Ibuka
en droegen de zware vrachten die
over een bamboestok hingen op onze
schouders terug naar de tempel. De
kloven in mijn voetzolen begonnen te
bloeden, zodat ik op mijn tenen
lopend deze tochten af moest leggen
(bij de traditionele bedeldracht draagt
men zogenaamde 'Waradji', sandalen
van stro die men zonder sokken
draagt). Bij terugkomst ging iedereen
in bad om op te warmen en op die
manier bij te komen van de kou. Maar
mijn voeten brandden zo pijnlijk dat
ik ze niet in het hete water kon
krijgen.
Dit valt echter niet onder de categorie
verhalen 'De ontberingen van een
Zenmonnik'. De grootste pijn voor
een Zenmonnik is licht brengen in
'De grote zaak'.
De oprichter van het SotoZenboeddhisme, Dogen Zenji, zei:
"Het bestuderen van de Boeddhaweg,
is het bestuderen van dat wat het zelf
is.” Dat zelf, is niet de illusionaire
1,80 meter hoge homp vlees die de
meeste mensen voor het zelf
verslijten. Het zelf is het oneindige
universum, in ruimte en tijd. Dat is
het werkelijke zelf. Het is het totale
universum. Dit is wat men in Zen
met het werkelijke zelf bedoelt. Door
wat zou dat aangetast kunnen
worden, een kernexplosie? Dit is je
gezicht voor je geboren werd. De
juiste manier van het Boeddhisme
beoefenen, is dit geloven, het
begrijpen, dit te trainen, ontwaken, er
èèn mee worden. Tussen haakjes,
deze manier van oefenen is niet alleen
voorbehouden aan Zen, elke
zelfrespecterende religie maakt
gebruik van deze trainingsmethode.
Gisterenavond hoorde ik iets heel
vreemds op de radio. Er was een
jongeman die meedeed aan een of
andere populaire quiz. Deze
jongeman gaf als beroep op
Boeddhistische priester. Het
commentaar dat de quizmaster gaf
was: "De training moet wel erg zwaar
zijn". Waarop de jonge man
antwoordde: "Ik doe geen enkele
training." De quizmaster was met
stomheid geslagen. Deze
uitzonderlijke priester kwam
weliswaar van een andere orde, maar

ik wil alleen maar zeggen, dat het in
deze tijd binnen het Zenboeddhisme
wemelt van zulke types. Je kunt haast
wel zeggen de meerderheid. In deze
tijd van woningnood wonen priesters
in gigantische tempels, gebouwd voor
hen door onze voorouders. Het enige
wat ze te doen hebben is af en toe
wat sutra's reciteren, een
begrafenisceremonie leiden en het
kerkhof bijhouden. Ze gaan soms zo
ver dat ze een gedomesticeerd leven
leiden, met vrouw en kinderen, als
gewone leken. Tot overmaat van
ramp zijn door de overheid de
rijstvelden die bij de tempels hoorden
na de oorlog in beslag genomen.
Omdat dit vaak een grote bron van
inkomsten voor de tempels was, die
nu wegviel, hebben veel priesters
logischerwijs baantjes aangenomen,
zoals docent of ambtenaar bij de
gemeente. Van enige vorm van
training is daardoor in de verste verte
geen sprake meer. Zelfs op de
universiteiten die geacht worden
priesters op te leiden, is de
Zazentraining geen vereiste meer.
Met als resultaat dat het aantal
monniken in kloosters zoals dit sterk
terugloopt. Aan de andere kant, het
aantal jonge aspirantleken groeit
tegen de verdrukking in. Niet alleen
gewijde priesters, maar jonge mensen
in het algemeen, die serieus op zoek
zijn naar de waarheid. Door twijfels
gekweld, beginnen zij zich af te
vragen "Waarom zijn we geboren?
Wat doe ik hier? Wat gebeurt er na de
dood?".In mijn jeugd werd ik ook
door zulk soort vragen gekweld, de
bron van deze kwelling was voor mij
het mysterie van leven en dood.
Dogen Zenji schreef in de inleiding
van zijn boekShushogi: "Volledig
klaarheid brengen in de bedoeling van
geboorte en dood, is het meest
belangrijke vraagstuk voor elke
Boeddhist."Meedogenloos werd ik
door deze vraag gekweld, tot ik er
niet meer tegen kon. Uiteindelijk zette
ik mij er toe anderen in vertrouwen te
nemen en ik schreef lange brieven
aan drie bekende Boeddhistische
leiders in die tijd: Dr. Sensho
Murakami (een zeer bekende geleerde
op Boeddhistisch gebied), Shaku
Soen Zenji (een groot Zenmeester)
en Unsho Risshi(een meester van de
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Shingon-sekte, gerespecteerd om zijn
grote deugdzaamheid). Ik vroeg hen
om het fundamentele antwoord op
vraag van leven en dood: "Als
iemand sterft, verdwijnt hij dan als
een wolk in de mist, of is er een
leven na de dood?".
Alledrie deze heren reageerden snel
op de ongemanierde directe vragen
van deze obscure monnik uit het
achterland. Tot op de dag van
vandaag ben ik deze heren nog steeds
dankbaar.
En om met het dubieuze antwoord
van Dr. Murakami te beginnen, hij
schreef mij:
"Het Boeddhisme leert ons dat er
geen permanent zelf bestaat. Als er
geen permanent zelf is, bestaat er
ook geen geboorte en dood. Maar
misschien is er leven en dood voor
hen die in zichzelf een ego
herkennen.
Een versluierde uitbrander kwam van
Unsho Risshi:
"Is het mogelijk dat een discipel van
Boeddha zich bezighoudt met zulk
soort vragen? Staat het niet
overduidelijk in de lessen, of je nu
zoekt in de leringen of in de sutra's?
Maar als je het nog steeds niet
begrijpt, kom naar mijn tempel voor
training."
En van Shaku Soen Roshi kwam de
instructie:
"Wat? Een Boeddhist die niets weet
van de continuïteit van het leven? Als
je Kensho (soort
verlichtingservaring) bereikt, is dat
probleempje voor je ontbijt opgelost.
Allebei de Koan's "Wat is het geluid
van een klappende hand?" en zoals
Kaku Osho van Roya zei: "Als alles
van nature puur is, hoe komt het dan
dat bergen, rivieren en de aarde zelf
plotseling verrijzen?" zijn goed. Als je
helder doordringt tot een van deze
Koan's, is je probleem onmiddellijk
opgelost."
Het is misschien onhoffelijk te
vertellen wat ik dacht, nadat ik de
drie antwoorden in overweging had
genomen, maar ik dacht niet dat Dr.
Murakami de Boeddhistische
leerstellingen werkelijk begreep. Het
is niet zo, omdat het Boeddhisme
egoloosheid predikt, geboorte en
dood niet bestaan. En wat Unsho

Risshi betreft, wat hij zei was redelijk
genoeg, maar het leek erop dat zijn
begrip over die theorie niet
gefundeerd was. En ik kon mijzelf er
niet toe brengen naar zijn tempel te
gaan om bij hem te trainen. De enige
die overbleef om mijn vertrouwen in
te stellen, was Shaku Soen Roshi.
Zijn antwoord was het meest
verheffende van de drie. En ik nam
het besluit om mij aan een serieuze
training te onderwerpen en beloofde
mijzelf tot verlichting te komen. Zo
kwam het dat ik voor training naar
het Rinzai klooster Shogen-Ji ging,
waar ik het al eerder over had. Ik was
in staat "Het geluid van één
klappende hand" te horen. Dat is te
zeggen, ik kreeg dat als extra
bovenop mijn eerste Kenshoervaring, die gepaard ging met een
groot gevoel van vrede. En zoals
iedereen die een eerste Kensho
ervaart, overviel mij een groot
vreugdegevoel. En tijdens deze
vreugde heb ik mijzelf afgezonderd
en een vreugdedansje gemaakt.
Maar na ongeveer twee maanden
kreeg ik twijfels over mijn ervaring en
donderde ik in een afgrond van
zielenpijn, zoals ik nog nooit had
ervaren. Nogmaals wierp ik mij met
nog grotere ijver op mijn training. Ik
herinner mij dingen uit die periode,
zoals mediteren in de sneeuw,
spiernaakt zazen in een broeierig
bamboebos waar je werd opgevreten
door de muskieten.
Mijn tweede Kensho zal je wat
onsmakelijk in de oren klinken. Op
een morgen, toen ik aan een lange
bedeltocht bezig was, zat een oude
vrouw te piessen in een open toilet
naast de ingang van een boerderij.
Toen ik de urinestroom zag,
stroomde ook de Satori (verlichting).
Ik was naar Ibuka gekomen toen ik
twintig was, ik bleef daar drie jaar, ik
trainde zowel onder Daigi Osho als
onder Toju Osho. Daarna volgde ik
een theoretische studie aan een
Boeddhistische universiteit. Na mijn
doctoraal werd ik tot tweemaal toe
aangesteld om een onderzoek te
doen, wat in totaal zes jaar in beslag
nam. Gedurende die tijd praktiseerde
ik onderJitsuyu Watanabe, Tenkai
Hoshimi, Tatsujun Adachi, Sotan
Oka en Kodo Akino; stuk voor stuk

Boeddhistische leraren, geen van hen
naar tevredenheid. Uiteindelijk ging
ik naar Kogenshitsu Dokutan
Rodaishi van de Nanzen-Jitempel en
bleef drie jaar onder zijn leiding.
Dokutan Roshi was een
uitzonderlijke leermeester, hij was
begiftigd met zowel de kracht van
Boeddha's waarheid, als met een
uitstekende moraal. Ik voel mij zelf
zeer begunstigd dat ik onder deze
zeer gerespecteerde meester heb
mogen trainen. Ik vertel dan ook
altijd aan hen die bij mij trainen dat
Dokutan Roshi, ondanks zijn zwakke
gezondheid van kinds af aan, alleen
dankzij zware training tot deze
begaafdheid is gekomen. Hij sprak
altijd zachtjes, maar als hij een
uitbrander gaf met een stem die
nauwelijks te horen was, liepen de
rillingen over mijn rug en het zweet
brak mij uit. Als mijn voorgaande
meesters mij rigoureus het vuur aan
de schenen legden, bleef ik daar koel
onder. Maar terwijl Dokutan Roshi's
woorden hetzelfde waren als mijn
voorgaande meesters, dwong de
kracht van zijn karakter respect af. Ik
leerde van hem, dat de kracht van
karakter alleen, mensen in beweging
krijgt.Tijdens mijn verblijf bij
Dokutan Roshi viel mij drie keer
Kensho ten deel en uiteindelijk loste
ik het probleem van geboorte en
dood op. Met gerust hart kon ik met
een luid gesnurk in slaap vallen. Maar
om dit punt te bereiken heeft me
twintig jaar training gekost. Dit
betekende natuurlijk niet dat ik
geslaagd was en een diploma kreeg.
Ik ben nog steeds in training. En nu
ik een oude man ben, die
zesentachtig jaar op weg is, ben ik
nog steeds een twee jaar oud kind,
dat nog nat achter de oren is; een
zeer bescheiden positie.
In mijn jeugd had ik mijn leven al
ruw uitgestippeld. Ik zou mezelf
wijden aan training en studie tot mijn
veertigste. Van mijn veertigste tot
mijn zestigste zou ik mezelf
dienstbaar opstellen voor anderen en
hen religieuze instructies geven.
Vanaf mijn zestigste zou ik alles doen
wat binnen mijn vermogen lag.
Maar toen ik de geplande leeftijd van
veertig bereikte, zag het er naar uit
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ik geen ander alternatief had, dan om
de leraarspost op de universiteit te
accepteren, die mij toen aangeboden
werd. Ik gaf twaalf jaar les aan de
Komazawa-universiteit, totdat ik mij
realiseerde dat het veel belangrijker
was om Zenmonniken te trainen, dan
door te gaan met lesgeven.
Zodoende accepteerde de functie van
abt in het Hossinji-klooster. Dat is nu
zo'n zes á zevenendertig jaar geleden.
Als je naar de oude meesters kijkt,
zijn de meest nobele en
eerbiedwaardige zij, die door
jarenlange training de golven van de
geest tot rust hebben gebracht.
Bijvoorbeeld: Joshu(een beroemde
Chinese Zenmonnik, die leefde van
778 tot 897) had zijn eerste grote
verlichting toen hij achttien was.
Gevolgd door achttien grote Satoriervaringen en ontelbare kleine. Hij
verliet zijn huis toen hij zestig was en
trapte op zijn tachtigste de bodem uit
de put met zijn laatste Koan
"Gewoon leven past het beste"
("Ordinary mind is the way"). Hij
werd honderddrieentwintig jaar oud.
Daarom stak Joshu met kop en
schouders uit boven de vele
patriarchen uit de geschiedenis en was
een meester onder de meesters. "Het
leren van de Boeddhaweg is jezelf
leren kennen, het zelf bestuderen."
Deze woorden van de oprichter van
Eiheiji (Dogen Zenji) hebben we al
eerder aangehaald. Hij vervolgt:
"Jezelf kennen is jezelf vergeten". De
training is gericht op het vergeten van
dat wat het zelf is, en dat is geen
gemakkelijke opgave. Veronderstel,
iemand bereikt op de een of andere
manier Kensho, en ontwaakt uit de
droom van dualiteit: misleiding en
verlichting, gewone mensen en
heiligen, zelf en anderen, gastheer en
gast, geboorte en dood, goed en
slecht, winnen en verliezen. Om dan
tot de ontdekking te komen dat
hemel en aarde, en dat wat het zelf is,
één zijn, dat de veelheid een eenheid
is. Maar de hardnekkige tendens, het
vasthouden van het dualisme,
overgedragen uit een eindeloos
verleden, is niet gemakkelijk weg te
wassen. En dan, als uiteindelijk Satori
je ten deel valt, blijft de herinnering
van deze ervaring aan je vastkleven
als Bisonkit. De training om dit uit te

wissen zal je niet gemakkelijk vallen.
Om deze herinnering te eindigen
gebruikten de oude meesters 'De vier
condities', 'De vijf rangen' en 'De tien
plaatjes van de os'. Om op deze
manier het stadium van hun training
zorgvuldig in detail en diepte te
onderzoeken op achtergebleven
ongerechtigheden. Er wordt verteld
dat door een heldere Kenshoervaring, misleidende denkbeelden
van de waarheid in één klap aan
stukken worden gebroken, als een
donderslag bij heldere hemel. Maar
misleidende gedachten zijn echter
misleidingen die gebonden zijn aan
zeden en gewoonten.
Om hier doorheen te breken, is als
het doorsnijden van de lotusstengel
met zijn hardnekkige, taaie draden.
Om deze reden is het dat de
patriarchen, na het verkrijgen van
Satori, nog twintig, dertig, veertig jaar
toegewijd doorgaan met trainen.
In het recente verleden, hier in Japan,
leidden Daito Kokushien Kojiki
Tosuo een leven als bedelaar en
Kazan Kokushitrok zichzelf diep
terug in de bergen van Ibuka en
leefde als boer. En dit alles om geen
andere reden, dan zichzelf te
vergeten, na Satori en zich te harden
als staal.
Sekito Zenji waarschuwt ernstig in
zijn Sandokai:
"Hoewel je het zou verwachten, het
antwoord is niet Satori".
Dit is er de oorzaak dat mensen die
zich met Zen bezighouden te gehaast
gezegden verspreiden, zoals "Elke
dag is een goede dag" en "Pure wind,
heldere maan". Maar om dit in
praktijk te brengen is geen
gemakkelijke opgave.
En wie zit er in deze gehaaste wereld
eigenlijk op deze moeilijke training te
wachten? Zeggen de Boeddha's en
patriarchen zelf niet dat alle wezens
van nature al Boeddha zijn?
Deze en andere niet doorleefde
uitspraken worden gebruikt in
zogenaamde Dharma-toespraken,
door zogenaamde leraren wier ogen
nog potdicht zitten. Hoe
beangstigend is dit, dit roekeloze van
onze tijd, dit is beangstigender dan de
atoombom, die zo gevreesd wordt
door de wereld.

Zoals het er nu voorstaat, ben ik een
zwakke oude man, die allang zijn
pensioengerechtigde leeftijd is
gepasseerd en nog steeds zijn gewicht
in de schaal tracht te gooien. En niet
in de laatste plaats om te helpen de
ogen te openen van de Amerikanen,
die helemaal naar Japan zijn gekomen
om te trainen. Het verheugt mij te
zien, dat de overdracht van Zen op
een goede manier de wateren
oversteekt.
Mr. Kapleau, die hier in training is,
was enige jaren geleden hier als
verslaggever voor de Tokyo Trials.
Nu is hij net als de monniken: hij eet
rijstepap, helpt de beerput legen,
beoefent Zazen en 'Meditatie in actie',
en worstelt met de Koan 'Mu'. Hij
doet mee aan de week-Sesshin, die
hier zes keer per jaar gehouden
worden. En 'Mu' houdt hem wakker
in de nacht: Mu, Mu, Mu, Mu.
Hoewel alles wat hij doet zeer
lovenswaardig is, heeft hij helaas nog
geen Satori gehad.
Het is erg jammer om te zien, dat de
buitenlanders niet kunnen zitten
zonder dat hun benen pijn gaan doen.
We kunnen niet dankbaar genoeg
zijn, dat wij als oosterlingen
opgevoed in Boeddhistische landen,
gemakkelijk in lotushouding kunnen
zitten.
Voor ik ga eindigen, wil ik wat
opmerkingen maken voor de
Amerikanen in training. Er waren er
vier hier, waarvan één een vrouw, drie
ervan zijn teruggekeerd naar hun
vaderland, alleen Mr. Kapleau is
overgebleven. Het ziet ernaar uit dat
Mr. Philip, die hier al eerder was, snel
terugkomt. De meeste van hen zijn
begonnen met meditatie als gevolg
van het horen van lezingen, gehouden
door Dr. Daisetsu Suzuki aan de
universiteit van Colombia. Dat is te
zeggen, ze weten dat de kern van Zen
zeker niet bereikt kan worden door
concepten, gewaarwordingen of
geloof. Dr. Suzuki vertelde hen: "Als
je spirituele zelfkennis wilt ervaren, is
het onontbeerlijk om formele training
te ondergaan onder leiding van een
goede Zenmeester." Mr. Philip, die
docent Westerse Filosofie is aan een
Amerikaanse universiteit, beoefende
hier Zazen, toen hij in een
uitwisselingsprogramma
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Gate gate pāragate pārasa gate bodhi svāhā
aan het Nara Vrouwencollege zat. In
eerste instantie ging hij twee keer naar
India, de wieg van het Boeddhisme, in
de hoop een leraar te vinden. Hij
vertelde me dat hij er uiteindelijk een
vond, wiens Dharma-oog geopend
was. Maar omdat deze meester nog
nooit een ander persoon tot
verlichting had gebracht, kwam Mr.
Philip tot de conclusie dat het een
hopeloze zaak was. Zodoende kwam
hij naar Japan. In ieder geval, de
Amerikanen die hier komen trainen,
zijn waarlijk op zoek en komen hier
omwille van de grote Dharma. Voor
hen is het dat ik extra goed voor mijn
lichaam zorg en bid dat ik mag leven
tot een rijpere en hogere leeftijd.

(samskrita) leeg zijn en bovendien
onbestendig (anitya), niet-wezenlijk
(anātman) en vervuld van lijden
(duhkha). Het begrip leegte werd in
het hīnayāna alleen gebezigd in het
verband met de persona. In het
mahāyāna worden alle dingen als nietwezenlijk, dat wil zeggen, als leeg (niet vChr):
in het bezit van een eigen wezen of
Als men zich op leren toelegt, is er
essentie (svabhāva) beschouwd.
dagelijks vermeerdering. Als men zich
Dingen zijn niets dan zuivere
op dao toelegt, is er dagelijks
verschijnselen en ze bestaan niet
vermindering. Vermindering en nog
buiten de leegte. Shūnyatā doordringt eens vermindering tot niet-doen
en draagt alle verschijnselen en is een
wordt bereikt. Wanneer niet-doen
voorwaarde tot hun ontwikkeling.
wordt gedaan, blijft niets ongedaan.
Shūnyatā wordt in het mahāyāna vaak Dit niet-doen houdt verband met het
gelijkgesteld met het absolute, daar de begrip leegte of het hebben van een
leegte vrij is van dualiteit en
lege geest, en wordt in het taoïsme
empirische vormen. Naast hīnayāna
wuwei genoemd. Wuwei vormt de
en mahāyāna hanteren ook andere
kern van de taoïstische levenshouding.
scholen en stromingen allerlei
Dao is werkzaam in de open of
uiteenlopende interpretaties van
innerlijke ruimte (die is in ieder mens
shūnyatā.
aanwezig). In deze open ruimte is
Het mahāyāna verduidelijkt het
'volmaakt handelen' mogelijk,
verschil in opvattingen met het
handelen in overeenstemming met de
hīnayāna als volgt: In het hīnayāna
dao, dat wat de natuur ieder mens
lijken de dingen op lege vaten, maar
heeft gegeven. Volmaakt handelen
het mahāyāna ontkent zelfs het
staat los van eigen doelen, ambities,
bestaan van de vaten zelf, waarmee
verwachtingen en oordelen. Om bij
het uitkomt bij een volslagen gebrek
die open ruimte te komen moeten we
aan substantie.
wel een weg weten te banen door een
Shūnyatā wordt in de prajñāpāramitā - oerwoud van persoonlijke en sociale
sutra's beschouwd als de
doelen, ideologieën, opvattingen,
gemeenschappelijke hoedanigheid van (voor)oordelen, verwachtingen en
alle tegengestelde verschijnselen. De
begeerten. Wie de open ruimte echter
hartsutra
onderstreept
de
nietweet
te bereiken en betreedt zal
Tangen Roshi samen met Kapleau Roshi
verscheidenheid of indifferentie van
ontdekken dat deze 'oningevuld', 'leeg'
Vertaling Hongaku Zeshin
leegte en vorm: Vorm is leegte, leegte is, een plek waar stilte heerst, en van
Suiren-Ji tempel April 1995 Leiden
is vorm.
waaruit alles mogelijk is.
Goed, zo bezien zenboeddhisten
gate gate pāragate pārasaṃ
gate
(mahāyāna) leegte, min of meer
Christendom
bodhi svāhā
althans.
Zalig de armen van geest, want aan
Leegte, leegte, leegte. Wat bedoelen
Taoïsme
hen behoort het Rijk der hemelen.
die zenboeddhisten daar nou toch
(Mattheus 5, 3)
mee? En zijn zij de enigen die dingen Ook het taoïsme komt uit het Verre
God is noch zijn, noch intellect, noch
'leeg' vinden of noemen?
Oosten, China, en zen wordt weleens onderkent Hij dit of dat. Daarom is
Boeddhisme
gezien als taoïstisch boeddhisme.
God leeg van alle dingen, en daarom
Het Lexicon Boeddhisme (uitgeverij
In de tao staat spontaan, natuurlijk,
is Hij alle dingen.
Asoka) zegt er het volgende over:
creatief handelen centraal, en een
(Meister Eckhart (ca. 1260-1328)
voorwaarde voor dit soort handelen is Ook Eckhart maakt gebruik van
shūnyatā ○B○Z (sūnyatā), Skrt.
een
lege geest.
Mattheus 5, 3, en op de vraag wat hij
(Pali, suññatā, Jap., kū), lett. 'leegheid'
Wat
het
hebben
van
een
lege
geest
bedoelt
met die 'armen van geest'
of 'leegte', in het boeddhisme een
betekent voor menselijk handelen
antwoordt hij: 'Diegene is arm die
fundamenteel begrip. Het oude
wordt
fraai
verwoord
in
het
begin
van
niets
wil en niets weet en niets heeft.'
boeddhisme ging ervan uit dat alle
vers
48
uit
de
Daodejing
(Laozi,
300
De
mens
is pas werkelijk arm van
bepaalde of samengestelde dingen
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als hij niet wil en niets begeert. Zelfs
de wens om verlicht te raken wordt
binnen de zentraditie gezien als een
fixatie van de geest waarmee men zich
in de buitenwereld verliest de geest is
dan absoluut niet leeg.
Om werkelijk arm van geest te zijn
dient een mens niet alleen niets te
willen en te begeren, maar moet ook
leeg zijn van al het onderkennen dat in
hem/haar leeft. Eckhart: 'Een mens
moet even leeg zijn van eigen weten,
als hij deed toen hij er nog niet was.'
Denk hier maar even aan de koan
'Hoe zag je gezicht er uit voor je
ouders geboren waren?'
Een voorbeeld om dit onderkennen
van Eckhart duidelijk te maken:
Je zit in de zon en je merkt op dat je et
fijn vindt om in de zon te zitten. Je
bent je bewust onderkent van het feit
dat de zon je verwarmt, en daar is het
onderscheid tussen jou en de
omgeving, de dualiteit. Volgens
Eckhart val je dan niet samen met
'alles wat leeft', maar vermeerder je
jezelf. Zen ziet dat als iets toevoegen
aan wat je ten diepste bent, en volgens
taoïsten handel je dan geforceerd en
laat je je niet dragen door de dao.
Een mens is volgens Eckhart echt arm
van geest als hij behalve niets wil en
niets weet ook niets heeft. Daarmee
worden geen materiële bezittingen
bedoeld, maar doelen, drijfveren,
ambities, begeerten enzovoorts.
Een mens die echt arm van geest is, is
volledig open en volledig ontvankelijk,
een ontvankelijkheid waardoor er geen
onderscheid is tussen jou en de ander,
tussen jou en het andere, tussen jou en
Verlichting, tussen jou en de Dao,
tussen jou en God.
DaiKen, 28 juni 2019
o
leeg van essentie
o
leeg van substantie
o
leeg van identiteit
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AGENDA
16 juni zenochtend
30 juni zazenkai
5 juli zewnweekend
19 juli zomerstop t/m
19 augustus
25 augustus zenochtend
1 sept OPENHUIS
15 september zenochtend
17 september start introductieTraining (8 dinsdagavonden 20:00.u.)
22 september zazenkai
5 oktober Daruma Ki 14:00 u.
(Herdenking Boddhidharma)
1 november zenweekend
17 november zenochtend
24 november zazenkai
29 november Rohatsu sesshin
15 december zenochtend
21 december Toya
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