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Reflectie, dat wordt onze slogan voor
2019. Suiren-Ji Magazine is een EMagazine van zencentrum Suiren-Ji in
Bemmel (bij Nijmegen) en verschijnt
maandelijks.
Reflectie omdat ons uitgangspunt
religieuze verdieping is
_____________________________
HET DENKHOOFD EN DE
SCHRIJFHAND
Het is laat en ik kan niet slapen,
overmorgen komt iemand van de
vrijwilligerscentrale hier op bezoek.
Weer iemand waar mee ik in
onderhandeling moet. Ik vraag mij af
of ik onder woorden kan brengen
waarom ik mijzelf afhankelijk opstel
tegenover overheidsinstanties. Ze
hebben mij te kennen gegeven dat de
stichting het zelf moet oplossen?
Maar ik zie niet hoe? De
saamhorigheid in onze samenleving is
opgeslokt door regels en
voorschriften. Wij stellen geen eisen
aan vrijwilligers anders is het niet
vrijwillig en gaan we aan de
grondbeginselen van de stichting
voorbij, aan het hart van zen
'overgave'. Dus ik stel mij afhankelijk
op omdat ik de overheid serieus
neem. Niet dat ik het eens ben met
zijn beleid, overgave moet je dan ook
niet verwarren met passieve
onverschilligheid. Maar wat zou ik in
hun positie doen? Ik zou
waarschijnlijk net zo opgeslokt
worden door de lucht- en windhandel
als zij. En ter verdediging tegen alle
papieren tijgers en een stuk of twintig
maskers moeten opzetten. Ik heb mij
in deze hachelijke onderneming
gestort omdat deze wereld van luchten windhandel de enige dimensie is
waar de meeste mensen nog in
vertoeven. Werkelijk welzijn en hart
INHOUD
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voor elkaar hebben is mystiek
geworden. Mystiek wil zeggen dat
je er overheen kijkt, maar het is
levensgroot aanwezig en wordt niet
opgemerkt. Je komt pas tot de
ontdekking wat, en hoe waardevol
het is als je het kwijt bent.
De huidige vrijwilligers worden
emotioneel gechanteerd, want wat
doe je als een hulpbehoevend
familielid aan haar/zijn lot wordt
overgelaten? En de waardering van
verplegend personeel is “jullie zijn
kanjers met het hart op de goede
plek”, terwijl steeds meer van hun
collega's wegvallen. De schouders
waar het nu op ligt zijn aan het
bezwijken. Kan de politiek er iets
aan doen? Ik denk het niet- zij zijn
zelf gevangenen van hun eigen
bloedserieuze politieke spel, ze
zetten zichzelf net zo onder druk
als zij 'de boeren, verplegend
personeel, leraren, politie, enz. Het
is een natuurlijk proces, deze chaos
is de orde van het universum, je
kunt je er tegen verzetten, boos
worden of protesteren of er naar
kijken en het doorgronden. Je kunt
wel ergens op schelden maar als je
niet snapt waarom je auto niet
starten wil zal je boosheid hem niet
aan de gang krijgen. Tangen Roshi
heeft in het grijze verleden een
kalligrafie gemaakt, drie Japanse
karakters in een cirkel. De karakters
zijn: 'Dai Shin Gyo'. Dai betekent
'Groot' Shin betekent 'Hart' en gyo
betekent , Beoefenen' Dat is mijn
oefening, het oefenen groothartig
te zijn, hartelijk, hartverwarmend,
hart voor de zaak hebben, het hart
op de goede plaats hebben, enz,
enz. Dit is mijn oefening en daarom
stel ik mij afhankelijk op. Ik stel mij
afhankelijk op omdat ik afhankelijk
van alles ben, ik ben afhankelijk van
mijn lichaam en van alles wat zich
buiten mijn lichaam bevindt.
Maar…wie is het die zich
afhankelijk opstelt? De werkelijke
les van de Groot hart beoefening is
jezelf vergeten, totaal, geen voor of
tegen, nog afhankelijk nog
zelfstandig. Only doing, zonder
uitzicht op resultaat.
O ja, het wordt ondertekend door
Zeshin.
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SHOJIN RYORI
Is de benaming voor de Japanse
kloosterkeuken. Wat in de volksmond
tot ‘vegetarisch koken is verworden.
Letterlijk vertaalt betekent het "Met
aandacht koken wat je binnen krijgt”
Er is een bekend gezegde; ‘You are
what you eat’ die voortgekomen is uit
Anthelme Brillat-Savarin boek,
Physiologie du Gout, ou Meditations de
Gastronomie Transcendante, 1826 :"Dismoi ce que tu manges, je te dirai ce
que tu es." (Vertel me wat je eet en ik
zal je vertellen wat je bent).
Shojin ryori is transcendent koken als
onderdeel van zen-onderricht om
helderheid van geest te ontplooien
De Boeddhistische kloosterkeuken is
al meer dan 2000 jaar oud en de basis
hiervoor ligt in de Boeddhistische
voorschriften. Een daarvan is: "Wie
de (boeddhistische) weg volgt zal zich
niet verliezen in alcohol of drugs, nog
anderen daar toe aanzetten.
Alle wat je tot je neemt heeft invloed
op je bewustzijn. Van suiker krijg je
kortstondig energie, gevolgd door
vermoeidheid van alcohol raak je
beneveld, brand je op en uitdroging is
het gevolg. Alle uiachtigen, knoflook,
sjalot, ui, prei, enz., prikkelen de
zintuigen en zijn niet bevorderlijk
voor een helder bewustzijn en
tegenwoordigheid van geest.
Iets wat tegenwoordig behoorlijk
populair is (Mindfulness). Helderheid
van geest is een van de voorwaarden
om tot inzicht te komen. De Japanse
kloosterkeuken is dan ook niet strikt
vegetarisch. Een misverstand is dat de
zen keuken vegetarisch zou zijn om
het leed tot een minimum te
beperken. Hij is eerder bedoeld om
tot inzicht te komen wat leed is.
Verschillende keren per dag word in
Japanse kloosters de Boddhishatva
gelofte gereciteerd. Die begint met:
Ik beloof alle levende wezens te redden, hoe
oneindig veel het er ook zijn.
Deze zin is een raadsel op zich, zijn
planten geen levende organismes ?
Mag je geen koe slachten maar wel
een aardappel villen en in kokend
water gooien? De zen keuken is
bedoeld als hulpmiddel om tot inzicht
te komen. Wie ben ik, wat is de
wereld buiten mij, wat is
Boeddhanatuur, enz.

Volgens de Boddhisatva gelofte is er
geen bevrijding mogelijk zolang er
nog 1 wezen in het universum lijd.
Vanuit deze gedachte is een keuken
ontstaan waar alleen ingrediënten
worden gebruikt die het bewustzijn zo
minmogelijk belasten. Er zijn
ingrediënten die niet op het menu van
de zenkeuken staan Je komt dit in alle
religies tegen behalve het
Christendom Bij de Joden is dat
'Koosjer" bij de Islam 'Halal'
Hindoeïsten zijn vegetariër en in het
zenboeddhisme heet het Shojin
Ryori. In principe kan alles gegeten
worden maar er zijn veel etenswaren
die je met mate, of soms maar met
mondjes maat zou moeten gebruiken.
Scherpe spijzen worden als taboe
gezien. maar alcohol, drugs en alle
uiachtigen zijn verboden dat word
"Kunshu 葷酒 genoemd. Dit word
zo serieus genomen dat je nog steeds
pilaren voor tempels ziet staan met de
inscriptie: Verboden om alcohol,
bieslook en knoflook in het klooster
mee te nemen.

Deze steen wordt ook wel kekkai seki
( 結 界石 (け っ か い せ き)
genoemd die de normale wereld van
de boeddhistische wereld scheidt".
Als vanzelf vloeit uit deze manier van
eten ook een milieubewustzijn voort.
Je spuugt niet in de bron van waaruit
je drinkt. Leren koken behoort tot de
monnikstraining in Japan. Het eerst
halfjaar luid een novice de Bonsho (de
grote tempelbel)

Hij moet als eerste opstaan om, om 4
uur de bel te luiden en gaat als laatste
naar bed nadat hij om 21:00 uur als
afsluiting van de dag de bel luid.
Daarna krijgt de novice de
verantwoordelijkheid over de keuken
onder supervisie van de Tenzo (Chef
de cuisine )
Helaas is deze duizend jarige traditie
onder invloed van westerlingen in de
Japanse kloosters aan het verdwijnen.
Gerechten gemaakt met umeboshi of
umezuke (Ingelegde pruimen) en thee
gemaakt van het vocht van deze
pruimen worden in kloosters nog
maar met mondjes maat gebruikt.
Maar ze zijn onontbeerlijk voor de
afbraak van melkzuur wat zich door
het zitten in meditatie zich in je benen
ophoopt. Maar de Japanse
boeddhisten zijn hier ook schuldig
aan. Omdat er ook westerlingen in de
kloosters ingetreden zijn doneerde zij
brood, kaas, pindakaas en andere
westerse producten aan de tempel
voor de westerlingen.
In een goede kloosterkeuken vind je
Soja producten, Miso, Shoju, Tofu.
Verschillende soorten zeewier, witte
en bruine rijst, shitake, noedels zo als,
soba, udon en ramen en takuan
(ingelegde retich). Maar het
belangrijkste ingredient is "Doshin",
gedrevenheid, de weg van het hart.
Dat de kloosterkeuken gezond is staat
als een paal boven water. In de
zestiger jaren van de vorige eeuw
heeft een japanner (meneer Kushi)een
gezonde keuken ontwikkelt die wij als
"De macrobiotiek" kennen. Hij
gebruikt alle technieken uit de zenklooster keuken. Maar waar in de
kloosters de nadruk op helderheid van
geest ligt zo verlegde hij het naar
gezondheid en liet bewustwording
buiten beschouwing.
Je buik is dan ook een belangrijk
orgaan, vergelijk het maar met de
brandstoftank van je auto. Als je per
ongeluk diesel in je benzineauto tankt
heb je een probleem en moet de maag
van je auto leeggepompt worden. Je
auto zal ook beter presteren als je
schone brandstof tankt. De motor zal
mindersnel vervuilen. De motor van
de mens is het hart. Om kort te gaan
een gezonde geest in een gezond
lichaam geeft zicht op wie je bent.
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CHOKA & BANKA DE WEG VAN HET HART
Choka en Banka de dagelijkse tempel
ceremonies
Ceremonies zijn nooit bedacht maar
ontdekt, het zijn natuurlijke patronen
die een logisch gevolg zijn van inzicht
in zaken die met onze vijf zintuigen
niet waargenomen kunnen worden
maar alom aanwezig zijn. Om een
eenvoudig voorbeeld te geven, gas is
onzichtbaar en kan met vuur
zichtbaar gemaakt worden. Rituelen
zijn natuurlijke patronen om
onzichtbare zaken gewaar te worden.

zijn bedoeld om de rede, ratio, het
denkvermogen opzij te zetten.
Rituelen zijn bedoeld om 'direct
inzicht' te bewerkstelligen. Het
verstand fungeert in spirituele zaken
als een matglazen ruit waardoor
zaken niet waargenomen worden zo
als ze zijn. Het verstand scheid je
altijd van dat wat je waarneemt en
houd je gevangen in een web van
'weten', oordelen, vast leggen,
enzovoort. Rituelen geven je zicht op
vrij zijn, vrij vans chuldgevoel, vrij

Het is dan ook niet zo verwonderlijk
dat je in verschillende religies de
zelfde symbolen en rituelen
tegenkomt. Over de hele wereld vind
je de ceremoniële staf en
(wijwater)kwast in alle mogelijke
variëteiten. In vrijwel alle religies
wordt wierook gebruikt, ook bellen,
gongs en trommels enzovoort zijn
veel voorkomende attributen in alle
religies. Buigingen, het zingen,
reciteren, opzeggen van sutra's,
gezangen en psalmen veda's en zo,
rozenkransen, ommegangen, ze zijn
allemaal bedoeld om herhaald te
worden. Zo ontstaat een patroon, een
spiegel, waarin de uitgestippelde
route tot zelfrealisatie herkenbaar
wordt. Zoals in een kom thee
geschonken kan worden, zo zijn
rituelen een voertuig waarin spirituele
patronen zichtbaar kunnen worden
en een weg voor ons uitstippelen die
ons inzicht geeft.Al deze gebruiken

van bekeken worden, bekritiseerd
worden. Rituelen doe je niet om
ondergeschikt, dienstbaar, of
volgzaam te worden maar die doe je
van ganser harte omdat het ruimte en
levensvrijheid geeft.
Rituelen volgen het natuurlijk
gebeuren; hoogtepunten zijn altijd
verbonden met de seizoenen waarvan
de zonnewende de belangrijkste is.
Maar ook zaai- en oogsttijd zijn
perioden die verbonden zijn aan
rituelen. Vroeger zat het christendom
vol rituelen, maar de honger naar
macht heeft het corrupt gemaakt.
Om de macht veilig te stellen
gebruikte men emotionele chantage,
zoals dreigen met duivel, hel, de ban,
enzovoort die uiteindelijk leegloop
van de kerk veroorzaakte. Om het tij
te keren werden allerlei
paniekoplossingen bedacht. Er
kwamen beatbandjes, jongeren
evenementen en in de katholieke kerk

werd het Latijn afgeschaft, de pastoor
keerde god de rug toe door zich om
te draaien naar de kerkgangers.
Veel neo christelijke rituelen zijn
regelrecht overgenomen door
begrafenis ondernemers,
trouwceremonies, yoga scholen. new
age groeperingen enz., een groepje
stenen een mooie vaas bloemen met
een kaars op een verstild plekje in een
hoek. De gebouwen waar
kerkdiensten gehouden worden
nemen een ondergeschikte rol in. We
zijn vergeten dat ze zo gebouwd zijn
dat rituelen er in een natuurlijk
patroon uitgevoerd kunnen worden.
Op die manier word het gebouwd
een witte plek op de aarde,
afgeschermd van dagelijkse
beslommeringen, waar de
gelegenheid word geschapen om
verdieping te vinden. Een plek waar
als je binnen komt als vanzelf gaat
fluisteren om de (stilte) (het is niet de
stilte die respect afdwingt) niet te
verbreken. De schijnbaar niet ter zake
doende, zoals vorm, inrichting en
ligging dragen hier toe bij, net zo als
een tentoongesteld object dat belicht
word door een schijnbaar
onbetekenende lamp. De
onbetekenende lamp van essentieel
belang, het licht op zich kun je niet
zien, je kijkt dwars door het licht
heen. Mystiek (dat wat verborgen is)
is alom aanwezig maar zonder
zorgvuldig ritueel kijk je er dwars
doorheen, zo onthult mystiek dat wat
verborgen lijkt te zijn. Vanuit rituelen
zijn ceremonies ontstaan om de
invloed van belangrijke
gebeurtenissen, zo als wijdingen,
geboorte en rouw en trouw
ceremonies, kenbaar te maken. Zo
lijden ceremonies regelrecht naar het
hart, het hart is verbonden aan
gevoel, emotie en compassie, maar er
is verdieping voorbij het hart.
Religie van het hart is in geen enkel
boek te vinden, toch wijzen alle
boeken de weg naar het hart.
Net zo als een kookboek de weg naar
een maaltijd wijst.
Dus maak niet de vergissing dat door
een kookboek te lezen
je honger over gaat, koken is een

Praktijk gerichte bezigheid.
En net zo als bij koken, oefening
kunst baart, zo kom je door een
religie te beoefenen dichter bij het
hart.
Boeddhistische geschriften uit je
hoofd te leren,
brengt je geen stap dichterbij, bij wat
je verlangt.
Als je een boek gelezen hebt hoe je
moet zwemmen, zal het boek je niet
redden als je in het water valt.
Als je niet op weg gaat hoe zou je dan
het hart bereiken?
Als je het roepen van het hart niet
hoort, zullen de sutra's je niet redden.
Roeping is de weg naar het hart,
honger naar inzicht is weg naar het
hart.
Maak niet de vergissing dat door
voorschriften te volgen,
dat je dan goed bezig bent. Goed en
slecht zijn de illusies van het hoofd,
het hart kent geen goed of slecht, het
hart kent alleen houden van.Omarm
alles en iedereen, je bent geliefd.
Maar dat vrijwaart je niet van pijn en
verdriet. Jouw tranen zijn de tranen
van Kannon Sama
zij die het schreien der mensheid
hoort.
Die één is met de pijn van anderen,
zo ondraaglijk
De last om ze te redden is een
onderbuik gevoel.
Een voor een vallen de blaadjes van
de Bodhiboom, het is niets.
Een voor een ontspruiten blaadjes
aan de lotus, het is niets.
Kijken word schouwen.
En zonder voor of tegen, zijn tranen
alleen tranen, tranen die
de angst van het hart wegen om zich
in duisternis te begeven.
Waar ons slechts vergetelheid wacht,
in een onmetelijke val
Alleen duisternis, niets.
Waar komt dit lijf vandaan , hoe kom
ik aan deze geest?
Samsara,….is die pijn er altijd
geweest?
Zeshin

MENEER OROKANA
Een geïnteresseerde in zen stond voor
de poort van de Muho-tempel,
achter hem klom een monnik de
trappen van de tempel op en
vroeg hem: 'Kan ik u helpen?’
'Eh… ja ik zoek een antwoord.'
'Een antwoord op wat?',
vroeg de monnik, 'ik heb
niet veel tijd over twee
dagen begint de
Rohatshu.' 'U bent in de
war', zei de man, 'over
twee dagen is het pas
Ichihatsu.' 'Sorry mijn
fout', antwoorde de
monnik, 'wij beginnen op
Ichihatsu een retraite van
Acht dagen die wij voor het gemak
Rohatsu noemen.' 'Maar waar wilt u
een antwoord op hebben?' De man
krabde aan zijn neus en zei toen, 'Ik
heb moeite met het leven, het heeft
geen zin, waar doe ik alles voor, als ik
dood ben, waar heeft alles wat ik
gedaan heb toe geleid?' 'Ho, wacht
even', zei de monnik, 'ik zal u bij de
abt brengen, dit is een serieuze vraag
en ik heb nu geen tijd om met u van
gedachten te wisselen.' Ze liepen
samen naar de tempel waar naast een
deur een klankbord met een houten
hamer hing. De monnik zei: 'Als u op
het klankbord slaat zal de abt wel
komen.' Er klonken drie scherpe
dreunen over het serene tempelterein.
Na een paar tellen schoof het deurtje
open en een vriendelijke oude man
wenkte onze bezoeker naar binnen.
'Gaat u zitten, wilt u thee?. Bent u van
ver gekomen?'
'Nou nee ik kom uit Takashima.'
'Maar dat is toch ook niet vlak naast
de deur, Ik ben er vorig jaar nog
geweest voor een begrafenis, ik denk
dat er toen wel 100 zwanen op het
meer neerstreken.'
'Maar als ik vragen mag, Bent u
getrouwd?'
'Nou nee, ik ben nooit de ware
tegengekomen.'
'O, dat is spijtig en welk beroep heeft
u?'
'Ik werk voor de Yomiuri krant.'
'Ah, u bent verslaggever, wilt u nog
wat thee?'
En zonder op een antwoord te
wachten schenkt de abt zijn kom weer

vol. 'Maar vertelt u eens wat is de
reden van uw komst?'
'
Tja, de reden, het leven heeft
geen zin, ja ik kan best aardige
stukjes schrijven, maar wat is het
nut er van de beste functie van
mijn stukjes is dat een dag
later, op de markt de vis
erin word verpakt. Wat
is de zin van alles,
iedereen loopt hier
een tiental jaren rond
en legt dan het loodje.'
'Nou u klinkt wel
somber.'
'Ach eerwaarde, hoe hoopvol ik ook
schrijf over de mooie dingen in het
leven het word overwoekert door
rampen, onenigheid in de politiek,
bendes die elkaar te lijf gaan, winkel
diefstallen, protestmarsen, de krant
staat er vol mee.'
'Heeft u weleens wat over uzelf
geschreven, onder welke naam schrijft
u?'
'Ik schrijf onder mijn eigen naam,
Orokana san.'
'Ik denk dat als u bij uzelf begint er
wel een antwoord op uw vraag kan
komen.
Bent u ongelukkig?'
'Nou… ongelukkig,.. ik heb wel voor
het leven gekozen al zie ik de zin er
niet van in.'
'Dan kunnen we ongelukkig wel
wegstrepen, u schrijft over de mooie
dingen in het leven u zou een gelukkig
mens moeten zijn.'
'Jawel, maar mijn stukjes worden
overschaduwd door de donkere kant
van het leven.'
'En u zou dat graag anders willen
hebben, het leven gaat bij u niet naar
wens.'
'Het zou toch mooi zijn als die andere
verslaggevers eens iets positiefs
zouden schrijven.'
'Ik snap het, maar u vestigt al uw
aandacht op het negatieve in uw
krant, uw onbehagen zal alleen maar
toe nemen, ziet u, u voelt dit
onbehagen. Hier in de tempel geloven
wij dat onbehagen en pijn in onszelf
woekeren, en dat het voort komt uit
zaken die willen veranderen die niet te

veranderen zijn. Maar een grote
troost is dat het merendeel van de
mensheid met dit probleem worstelt,
u bent niet de enige. Veel van de
monniken hebben het er ook moeilijk
mee, maar hebben inmiddels de
ervaring dat de oplossing voor het
grijpen ligt.'
'Wij hier in de tempel oefenen ons in
het accepteren van de dingen zo als
ze zijn, zo voeden we ons onbehagen
niet maar kijken er naar zonder er ons
mee te bemoeien.
We hebben daar verschillende
benaderingswijze voor, over twee
dagen houden we een marathon in
beschouwen. De dingen bekijken zo
als ze zijn, mooi, gruwelijk, woest,
sereen, om zo te leren accepteren dat
dit het leven is en dat het leven, de
zin van het leven is, vindt u dat niet
genoeg?'
'Goh, eerwaarde nu brengt u mij wel
van mijn stuk, zou ik hier een artikel
over mogen schrijven?'
'Beste meneer Orokana, alle
woelingen zitten in u en met uw
hoofd komt u er niet uit, er over
schrijven geeft u niet de ervaring, zo
blijft u uw woelingen voeden. De zin
moet u ervaren, er niet over schrijven,
geschriften zijn fantomen van de
lucht, de enige functie is dat morgen
de vis erin word verpakt.
U bent welkom om aan de marathon
mee te doen om de vrijheid, de zin
van het leven te leren zien en ervaren.
U zult alles tegen komen, pijn en
gelukzaligheid, het ervaren ervan is
het antwoord op uw vraag.'
'Tja, wat zal ik zeggen… denkt u
dat… zou ik…'
'Jawel, als u de Rohatshu mee wilt
doen bent u welkom, een marathon
naar inzicht. Als u morgenavond om
zeven uur komt heeft u een uur de
tijd om uw slaapplaats in te richten.
En, o ja de monnik Kodo san zal u
instrueren.'
De volgende dag om zeven uur
beklom meneer Orokana de trappen
van de Muho-tempel. Het was een
drukte van belang, vanuit het hele
land waren er mensen gekomen om
samen met de monniken aan de
marathon mee te doen. Meneer
Orokana kreeg een plekje toegewezen
in een klein tempeltje wat gewijd was
aan de godheid van mededogen. Zijn

buurman zei: 'De matrasjes liggen
daar in die kast.' Toen meneer
Orokana de deur van de kast open
schoof was het meer een berghok
dan een kast. Hoog opgestapeld lagen
de matrassen voor het grijpen.
Meneer Orokana is nog maar
nauwelijks klaar met het inrichten van
zijn komende onderkomen of een
monnik maakt voor hem een buiging
en zegt: 'Welkom in de tempel, ik ben
Kodo en mijn taak is om
nieuwkomers welkom te heten.'
'Aangenaam, ik ben Orokana en ben
reporter bij de Yomiuri krant.'
Komt u maar mee maar de andere
nieuwkomers. Buiten voor de tempel
stond een groepje mensen wat
onwennig te wachten. Ik zal jullie
eerst laten zien waar de toiletten en
wasgelegenheid zijn. Samen lopen ze
over het tempelterrein waar in de
noordhoek het een wasgelegenheid is
en nog iets verder het toiletgebouw.
Kodo san zegt: 'Kom dan zal ik u de
tempel laten zien'. Ze lopen ze naar
het hoofdgebouw op het
tempelterrein. 'Als 's morgens de bel
gaat dan heeft u tien minuten de tijd
om in de tempel te komen voor de
ochtendgymnastiek, en nu we zo veel
gasten hebben is het een drukte van
belang. Veel gasten staan eerder op
om een plekje bij de wasplaats te
bemachtigen. Tijdens de pauze tussen
de meditaties kunt u van het toilet
gebruiken. Ook staat er de hele dag
door thee klaar op de tafel voor de
keuken. Op de tafel staat een rek met
kopjes en bij elke kop staat een naam.
U kunt hier een plek voor uw eigen
kopje uitzoeken.'
Op de muur naast de tafel hing een
verfomfaaid papiertje met een
summier dagschema:

Ze lopen verder een gebouw binnen
waar ze in de hal hun slippers
uitdoen. Het opstapje naar de trap is
een grote afgezaagde boomstronk, ze
lopen de trap op en komen in een
lange hal met twee brede banken waar
zwarte kussens op liggen. Links is een
grote ingang met nog bredere banken
vol met zwarte kussens, in het
midden staat een sokkel met daarop
een kale monnik die op een woest
uitziende leeuw zit. Meneer Kodo
wijst iedereen een plek aan op een
bank in de hal en zegt 'Dit is jullie
plaats voor de komende week, als de
kleppers klinken dan gaat de
meditatie beginnen. Dan volgen er
drie slagen op de bel, voordat de bel
klinkt dient u op uw plek te zitten.
Voor de rest moet u goed kijken wat
de anderen doen en hun voorbeeld
volgen'. Voordat ze de trap weer
aflopen vraagt meneer Orokana: 'Als
ik vragen mag wie is die meneer op
die woeste leeuw?' De monnik
antwoordt: 'Dat bent u,
tenminste…kijk dit is uw plekje, in
feite zit u voor het hol van de leeuw
en de komende week dient u de leeuw
te temmen. En geloof me, meneer
Orokana, hij zal brullen, naar u
uithalen en u bedreigen, de hele week
zal hij door uw hoofd rennen en de
enige manier om hem te temmen is
hem geen aandacht geven. En… o ja,
wij noemen de monnik die op de
leeuw zit Monju.' Er waren veel teveel
regels en gebruiken om te onthouden,
zijn hoofd duizelde ervan, en meneer
Kodo zei hen dat ze gewoon de
anderen maar moest navolgen. Om
acht uur werd iedereen in de tempel
verwacht en de abt hield een
inspirerende preek die er
hoofdzakelijk op neer kwam dat je
geconcentreerd bij jezelf moest
blijven, je continu op je oefening
moest richten. En dat was je
ademhaling tellen en je concentreren
op je buik, ongeacht wat er gebeurde.
Hij vergeleek het met een ketel water
die op het vuur stond, die haal je ook
niet van het vuur voordat het water
kookt. De oefening is het vuur
gaande houden, geconcentreerd op je
buik blijven en het vuurtje niet uit
laten gaan door in slaap te vallen.Hij
zei: 'Bijt je vast, bijt je vast in je
oefening, laat niets tussen jou en je

oefening in komen, houd het vuur
gaande'. Daarom word aangeraden om
praten en contact met elkaar maken te
vermijden Hij wenste ons heel veel
sterkte met de marathon en hoopte
dat we deze week zouden vinden waar
we al bovenop zaten.
Dengelinge dengelinge
dengelingelingelingelingeling. Welke
gek liep er zo 's morgens vroeg met
een bel door zijn slaapkamer?
Verdwaast ging meneer Orokana
rechtop zitten, slik… o ja, hij was in
de tempel. De meeste bedden waren al
leeg, hij had zich nog maar net aan
gekleed en het scherpe geluid van
kleppers klonk over het tempelterrein
en meneer Orokana haastte zich naar
de tempel. Hij was nog juist op tijd
toen een monnik 'Taisō ga
hajimarimasu' (de gymnastiek begint)
riep. Daarna was er een korte pauze,
gevolgd door weer het geluid van
kleppers en iedereen haastte zich naar
de zendo.
VERSLAG SESSHIN 2019
De lepel van hemel en hel in
Nijmegen
Sesshin in Suiren-ji
Hou vol…..hou vol… ga door…
MU..MU..MU..MU…... Ik kan niet
meer, wil niet meer, ik ga dood. Het is
de 10e periode op de derde dag van de
sesshin. Niks werkt meer. Alles doet
pijn. Alleen maar zitten en toch
heimelijk naar het geluid van de bel
verlangen. Een beweging? Is het de
jikido ? Het was iemand die alleen
maar ging verzitten.
Godver de godver! En bij elke uiting
van wanhoop neemt de pijn in de
knieën toe.
Wat heerlijk om weer sesshin te gaan
doen. Het is vrijdagochtend en
vanavond zal het beginnen.
7 dagen zitten, in stilte eten, sutra's
zingen. Thuis toch al een beetje
voorwerk gedaan voor zover dat gaat
tussen het werken door. Extra zitten,
rekken en strekken, beetje hardlopen.
Een sesshin is een beetje alsof je de
ring in moet voor een gevecht, een
berg gaat beklimmen of een marathon
gaat lopen. Je kunt je er op
voorbereiden maar het blijft altijd
spannend. Bij mijn aankomst op
Suiren-ji in Nijmegen beginnen we na

de gebruikelijke begroetingen met een
theeceremonie. Degene die de
ceremonie leidt doet groene thee in
een kom heet water en met een soort
kwastje wordt er een troebele maar
opwekkende drank van gemaakt.
Daarna een toespraak van de leraar
met welke geestesgesteldheid we het
beste de sesshin kunnen ingaan.
“Julie hebben jezelf een cadeautje
gegeven” en “we gaan een berg
beklimmen en niet zomaar een berg”
Het zijn woorden die zeer motiverend
werken en ik krijg zin om de zendo in
te gaan.
7 dagen elf maal 40 minuten. Het lijkt
eigenlijk niet te doen. Op de meeste
sesshins zijn het 10 halve uren maar
door de langere loopmeditatie die ook
als kleine pauze gebruikt mag worden
is het eigenlijk prima vol te houden en
de periodes van 40 minuten zorgen
voor een verdieping en sterke
samadhi.
De eerste avond is het zitten geweldig.
In de zendo branden alleen maar
kaarsen en we zitten op de verhoogde
meditatiebanken waardoor er een heel
authentiek gevoel ontstaat. Het voelt
echt alsof je ergens in Japan in een
middeleeuws zenklooster zit. Alleen
maar zitten, Shikantaza. Er gaan
gedachten door mijn hoofd. Dit wordt
een goede week. Misschien een keer
die doorbraak waarvan ik weet dat het
toch niet gaat gebeuren. Maar wie
weet, hoop doet leven. De bel gaat.
We zingen shu sho mu hen sei gan
jo… bedtijd.
Hou vol…..hou vol… ga door…
MU..MU..MU..MU…..mijn god. Ik
kan niet meer, wil niet meer, ik ga
dood. Het is de 10e periode op de
derde dag van de sesshin.
Waarom geef ik me op voor dit soort
dingen. Ik had nooit met dat klote-zen
moeten beginnen. Het werkt ook niet.
Ik heb nog steeds niks bereikt. Het tij
is compleet gekeerd en mijn geest is in
een toestand van weerstand, wanhoop
en woede. Alles komt mijn strot uit.
Mijn medezitters, de toespraken en
vooral het oryoki eten waarvan de
rituelen de hele tijd de soep inlopen.
Het liefst zou ik naar huis willen maar
ja wat dan ? zelfmoord plegen ? Dat is
ook zo'n uitgemolken idee wat niet
meer werkt. De bel gaat… Shu jo mu
hen sei gan do.. bedtijd.

Bij het wekken sta ik op en de pijn in
mijn knieën is nog niet helemaal weg
merk ik. Weer een dag in de hel zijn
gedachten die gelijk bezit van mij
nemen. De periodes in de ochtend zijn
eigenlijk altijd wel te doen en wonder
boven wonder begint de zon weer een
beetje te schijnen. Er is nog pijn maar
er is niet zoveel paniek. De houding is
goed, de geest stabiel. Na één periode
zitten hebben we gezamenlijk gym.
Men zegt wel eens dat de redding
nabij is als de nood het hoogst is en
dat geldt zeker voor sesshin.
Als je denkt dat het echt niet meer
gaat is er even een toespraak, dokusan,
of doen we even theecermonie
waarbij je of japanse lekkernij krijgt.
In de ochtend samen gym doen en de
Japanse zoute thee drinken hebben
toch een beter effect dan ik had
verwacht.
En tussen de periodes door even
rusten bij de vijver in de zen tuin is
vaak een genot. Je zou je zo kunnen
inbeelden dat je in Japan vertoeft.
We zitten in een rijtje in de gang en
om de beurt gaan we met de leraar
praten. Gaat de oefening goed? Heb je
nog vragen? Het is het moment om
even te kijken of de koers nog goed is
en om een beetje motivatie te krijgen
om door te gaan.
Ook zijn er toespraken terwijl we in de
zendo zitten. De leraar geeft
vertrouwen, vertelt over zijn eigen
ervaringen in Japan en motiveert ons
om verder te gaan.
De laatste dagen van de sesshin
schieten voorbij. Er wordt weleens
gezegd dat de eerste 3 dagen langer
duren dan de hele sesshin
Het is eigenlijk jammer dat het weer
voorbij is. Het leven in de sesshin is zo
prettig. Iedereen weet wat er moet
gebeuren. We zitten samen, eten
samen, ruimen samen op, en alles in
stilte.
Maar zitten in sesshin is één kant van
het verhaal. Terug de wereld in een
andere kant.
Na de sesshin is er een koffie en thee
met apfelstrüdel.
Terug in de trein zie ik alleen maar
Boeddha's.
Suiren-ji is een mooie plek om een
sesshin te doen.
Daiten

SESSHIN 1996 SUIREN-JI

Het wordt een situatie waarin de
“board-computer” een minimum aan

Hier zijn enkele impressies van een
deelnemer aan de zomersesshin van
Rotterdam, juli 1996, die voor het
eerst aan een sesshin meedeed.
Als je enigzins bevreesd bent dat je
het niet kunt halen, is het
geruststellend te ontdekken dat bijna
iedereen er fysieke moeite mee heeft.
Persoonlijk is het zwaarste en meest
“vernederende” onderdeel van de
sesshin de dagelijkse rek- en
ontspanningsoefeningen, waaraan
een oud, stijf lijf wijgert voluit mee
te doen. Maar al met de eerste
spierpijn blijkt de do-in toch een
onmisbare onderdeel van de sesshin
te zijn.

Taiso (gym) 1996
Je probeert je zo goed mogelijk te
concentreren op je oefening.
Wanneer je buiten de zendo je
concentratie even verliest, valt het
zitten bij de volgende ronde zazen
veel zwaarder.
Het regime is klooster-achtig, met
een minimum aan externe storingen
en met een opgelegd spreekverbod.

Sesshin 1996 Oryoky stijl ontbijt
“input” en “output” heeft. Dit
wordt al gauw met vermoeidheid en
pijn gekruid. Dan merk je dat je
steeds kritischer naar jezelf zit te
kijken. Op een gegeven moment
bevindt je je in een toestand waarin
je zelfs de pijn niet meer “voelt”.
Je hoort een bekend verhaal. Het is
er één waarop je een etiket had
geplakt van “best aardig hoor, maar
wat moet ik ermee?”. En plotseling
wordt je diep ontroerd.
De onderlinge éénwording tijdens de
sesshin wordt het sterkst ervaren als
de linker buurman, één dag voor het
einde, vertrekt. Het kost je dan een
hele sessie zazen voordat het gevoel

Van naar links om te vallen
verdwijnt.
En dan is het afgelopen, bijna voor
dat je het weet; en je gaat terug naar
een wereld die veel te snel voorbij
raast.
Is het de moeite waard geweest? Dat
weet je niet, maar zo gauw het weer
mogelijk is ga je het nog een keer
doen!
Roger Thiel

ROHATSHU SESSHIN
SUIRENJI
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Zazen, Sesshin 1996
Rotterdam

Het oogmerk van een
Sesshin is een ontmoeting
met je werkelijkzelf te
bewerkstelligen. Daarmee
bedoelen we niet het
alledaagse zelf dat zich om
Verlangens, wensen en
verwachtingen bekommert.
Maar het zelf wat niet aan
tijd of ruimte gebonden is,
het onverandelijke zelf wat
we Boeddha kunnen noemen
Een sesshin is gericht op een
ontmoeting met je Boeddhanatuur.

