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redactioneel

Meer dan een half jaar na de vorige editie ligt dan eindelijk de nieuwe Zensor op

demat. Intermezzo!

In deze bijzondere tijd bleek het lastig om op de gebruikelijke manier aan de

Zensor te werken. Tegelijk leidt een impasse vaak tot nieuwe inzichten. In déze

impasse ontstond het idee van een Zensor als een speels tussenstuk, een

intermezzo dus.

Naast eenmooi stuk over ‘ik, mij, mijn’ (het thema van het niet verschenen

herfstnummer) zijn in deze Zensor opnieuw de bekende rubrieken Haikuhoekje,

sanghastokje en de soep van Marianka te vinden.

Het grootste deel van dit nummer is echter gevuld met een selectie van stukken

die het afgelopen jaar op de website van het Zen Centrum Amsterdam zijn

verschenen. Wij hopen tot een inspirerend geheel gekomen te zijn. Wij wensen

iedereen wederom veel leesplezier toe. En natuurlijk positieve kracht voor de

komende tijd. Hopelijk dragen de teksten uit deze Zensor daartoe bij.

Het ga jullie goed!

Alfred, Harry, Roos enWillem

Meer lezen? Ga naar zenamsterdam.nl/blogs
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Bij het beeld op p. 22/23
Leyduin, uit een serie samengestelde foto’s waar ik mee ben begonnen tijdens

de eerste lockdown. Elk beeld in de serie is samengesteld uit verschillende

gezichtspunten en details van een specifieke plek. Wellicht ingegeven door de

wandelende landschappen uit Dogen’s Shobogenzo Sansui kyo.

Alfred

_inhoud

- - - -
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_deze plek het
lotusparadijs

Lolit Abhaya Sensei

7maart 2020

Het schijnt dat de laatste woorden van de Boeddha voor hij het Nirvana

binnenging waren: ‘Monniken, alle dingen die demens bewegen zijn aan

vergankelijkheid onderhevig, streeft daarom niet aflatend.’

Toen ik 22 jaar oud was kreeg ik geelzucht. Ik lag wekenlang doodziek in bed,

moest verzorgd worden en een streng dieet houden. Boven waar ik lag hoorde

ik de dagelijkse geluiden van het gezin en ik herinner me geuren van koffie en

geroosterd brood die me deden verlangen naar weer beter zijn.

In die periode kreeg ik op een nacht een droom. Ik droomde dat ik dood was en

van bovenaf naar de wereld keek, naar de mensen die zich als vanzelfsprekend

bewogen door relaties, werk, plezier, venijn, verdriet en vreugde. Ik keek naar

het gedoe en voelde een onverdraaglijk heimwee, een diep verlangen er weer

aan deel te nemen. Met name de sensaties van bewegen, het eindeloze scala

aan geuren, klanken, smaken, aanrakingen, de menselijke relaties, schrijven,

creëren…

Jaren later zag ik de film‘Der Himmel über Berlin’vanWimWenders. (De

Engelse titel is: ’Wings of Desire’) die me aanmijn droom herinnerde. De

engelen in deze film bevinden zich tussen de gewonemensen en zien eruit als

gewonemensen, maar worden niet door hen gezien (alleen kinderenmerken

hen op). Wij als kijker kunnen de engelen herkennen aan hun overjassen en

paardenstaartjes en hoe zij de wereld zien in een soort sepia zwart wit. De

engelen kunnen gedachten horen. Zij helpenmensen die verdrietig, zorgelijk,

wanhopig, eenzaam zijn door achter hen te gaan staan en een hand op hun

_deze plek het
lotusparadijs

schouder te leggen en zo een tijdje met hen te verwijlen zodat ze rustig worden

en zich getroost voelen. Het zijn Bodhissatva’s die de roepstem van de wereld

horen en daaraan beantwoordenmaar er niet zelf aan deelnemen. Deze

engelen zijn onsterfelijk. Ze waren er al nog voor de wereld bestond.

Wat er dan gebeurt is dat een van die engelen ernaar verlangt om een gewoon

sterfelijk mens op aarde te worden, met alle beperkingenmaar ook het hele

drama aan gevoelens, zintuiglijke waarnemingen, menselijke liefde en

gehechtheid!

Na enig wikken en wegen en overleg met andere engelen neemt hij die sprong.

Hij loopt daarbij een schaafwond aan zijn knie op envoelt voor het eerst pijn,

voelt het bloeden en ziet het rood van het bloed. Even later zien we hem staan in

de winterse vrieskou bij een koffiestalletje ergens in Berlijn, ruikend en

proevend een kop dampende koffiedrinkend en dat alles in kleur!

Der Himmel über Berlin, Still



Er is een hartstochtelijk en diep-menselijk gedicht van Dylan Thomas, dat gaat

over de gehechtheid aan het leven. Hij schreef het voor zijn vader die ging

sterven:

Het heet:Do not go gentle into that good night.

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,

Because their words had forked no lightning, they

Do not go gentle into that good night.

Goodmen, the last wave by, crying how bright

their frail deeds might have danced in a green bay,

Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,

and learn too late, they grieved it on its way,

Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight

Blind eyes could blaze like meteors and be gay

Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,

Curse, bless me now with your fierce tears, I pray.

Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.

Zonder dit te hoeven vertalen zegt de urgentie die hieruit spreekt, de herhaling

van die steeds terugkerende regels, genoeg.
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Wat bij me opkwam naar aanleiding van de regels die ik moeilijker begrijp (maar

intuïtief dus, en persoonlijk):

Hij noemt de wijze mens, die weet dat het donker onontkoombaar is, maar zich

afvraagt of zijn wijsheid, kennis wel genoeg impact hebben gehad.

Hij noemt de goedemens, die, ‘als de laatste golf zich terugtrekt’, betreurt dat ie

niet genoeg losbollig gedarteld, gespeeld en geravot heeft ‘in het groene water

van de baai’, in vrijheid dus.

Hij noemt de wílde mens die wél flamboyant heeft geleefd en tot het gaatje ging,

maar er te laat achter komt dat vergankelijkheid bestaat en onvoorbereid is.

Hij noemt demensmet diep inzicht, die inziet dat geen enkele handicap (blind

eyes), hem had kunnen tegenhouden om vreugdevol te zijn.

En ten slotte ‘Umijn vader die de wereld al van een eenzame afstand bekijkt,

vervloek, zegenmemet je woeste tranen, ik bid je..’

In de Diamantsutra zegt de Boeddha tot Subuthi: ’Als ik mijn onderricht zou

willen samenvatten in een gatha van 4 regels, dan zou die luiden:

‘Denk aldus over deze voorbijgaande wereld:

Als een ster die verdwijnt in de dageraad

Een luchtbel in de stroom

Een bliksemschicht in een zomers onweer

Het flakkeren van een kaars

Een fantoom

Een droom..’

Deze luchtbel is de woonplaats van de Bodhissatva. Zij ‘streeft niet aflatend’,

drinkt koffie bij de buren, timmert een kippenhok, gaat naar de Hema en als het

zo uitkomt doet hij za-zen. Soms krijgt zij stil en onhoorbaar een hand op haar

schouder, soms legt hij stil en onmerkbaar een hand op een schouder..

Dat is de droom van de Bodhissatva, hier in het Lotusparadijs.
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_de zintuigen van zen

Remco Pijpers

7maart 2020

Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies aan de Radboud
Universiteit, heeft een nieuw boek uit: ‘De huid van de goden. Over
uiterlijk, texturen, praktijken en verhalen in Azië’. We vroegen hem
naar de uiterlijkheden binnen het boeddhisme.

Waarom is het belangrijk dat dit boek er nu is?

Bij Azië denken we doorgaans direct aan: binnenkant, aanmeditatie, aan

chakra’s en yoga. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat meditatie binnen

het Aziatische boeddhisme nauwelijks een rol speelt. Schriftstudie, rituelen en

doneren aanmonniken en kloosters zijn daar veel belangrijker. Dat is een

enorm verschil met de westerse beeldvorming van Aziatische religies en

filosofieën. Stap Azië binnen en je zit direct in een onvoorstelbaar zintuiglijke

wereld. Voor alle duidelijkheid: boeddhisme en boeddhabeelden spelen een rol

in mijn boek, maar het is geen boek over boeddhisme. Het gaat over texturen,

buitenkanten. Wat is er te zien, op te merken aan de buitenkant?Ieder innerlijk

draagt een uiterlijk.

Beelden bevatten onder meer goud en vermiljoen.Waarom?

Het zijn vaak vormen van verering, maar wat de betekenis precies is, is heel

ergcontext-gebonden. Vandaar ook dat het boek ook zo dik is geworden (meer

dan800 pagina’s). Soms is het verering, maar het kan ook zijn dat je met dat

goud en vermiljoen demacht van een Boeddha of van een ander beeld ‘koopt’.

Vermiljoen brengt meestal geluk. Een vrouw wier man leeft, draagt vermiljoen

in de haarscheiding. Dat geeft haar gehuwde status aan, haar ‘mangala’ status,

een status die geluk brengt en dat ook naar anderen uitstraalt. Een weduwe

heeft dat niet.

Kwan Yin, collectie Rijksmuseum Amsterdam

_de zintuigen van zen
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Hoe verklaar je deze ontwikkeling, de evolutie in beeld naar de subtiele

glimlach?

Op een bepaald moment worden de Boeddha’s steeds meer vergelekenmet

vorstelijke portretten en portretten van geluksgoden (yaksha’s). Die glimlachen

omdat ze rijkdom en succes belichamen De boeddhabeelden zijn vaak van dit

soort beelden afgeleid. Die glimlachen. Mysterieus glimlachen wordt in Europa

vaak gezien als een garantie dat er toegang is tot hogere esoterische kennis.

Vandaar dat wijze wezens in sprookjes ook altijd een beetje ingetogen

glimlachen…

Er zijn veelKwan Yin-beelden in omloop. Door welke word je geraakt, en

waarom?

Ik vind Kwan Yin op de berg Potalaka altijd erg mooi. Er staat er één in het

Rijksmuseum, maar ik heb er zelf ook een van dat formaat. Verder is er de

Kwan Yin die staart naar de reflectie van demaan op het water. Zeer esthetisch

gemaakt, bijzonder fraai.

Heb je zelf ook beelden in huis?

Het hele huis staat vol, ook de universiteit. Ik hebmet heel wat beelden een

band. Een van de belangrijkste hierbij is de dansende Shiva van het

Rijksmuseum. Ik heb zelf een dansende Shiva die bijna even groot is. Ik heb ook

een Boeddha uit de 18e eeuw uit de Mon gebieden in Birma. Ik pas precies

onder zijn hand (het is een staand beeld). Ik kwam het jaren geleden tegen in

Bangkok toen ik in Azië in het toerisme werkte. Ik heb het toen op afbetaling

gekocht. Het was veel geld, maar als je het bedrag snel uitspreekt valt het mee.

Ik ben al jaren met de kunsten van Azië bezig, eigenlijk kwam ik via de kunsten

bij de talen en religies terecht. Ik schilder zelf in Aziatische stijlen (boek

Sundarikatha) en ik schrijf poëzie in Hindi (Liederen van de zwarte zon) en

Sanskriet (ook in Sundarikatha). Ik heb jaren klassieke Zuid-Indiase tempeldans

gedaan (daar ben ik nu te oud voor….).
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Welke rol speelt beeld ten opzichte van, zeg, 100 jaar of nog langer geleden?

Wat zegt dat precies over de mensen en de tijd waarin we leven?

Boeddhabeelden spelen al eeuwen een enorme rol in Azië. Ze worden al

eeuwen gemaakt en opgericht. Het ontstaan van de boeddhabeelden wordt in

de mythen verbondenmet het leven van de Boeddha, maar voor zover we

weten duiken de eerste beelden op in het huidige Afghanistan, Pakistan en

West-India. Het zijn de beelden van de Kushana-dynastie. De (waarschijnlijk

echt) eerste afbeeldingen van de Boeddha staan op hunmunten. Daarop staat

dan in het Grieks het woord BODDO. Tot op de dag van vandaag hebben

beelden ook een enorme betekenis in de politiek. Denk aan de Emeralden

Boeddha van Bangkok, de Prabang van Laos, de Mahamuni van Mandalay, de

Jobo en Ramoche van Lhasa et cetera.

Hoe kijkt men daar in het Westen tegenaan?

Voor veel westerlingen hebben de beelden diepe spirituele betekenissen

gekregen die ze in Azië nooit hebben gehad. Je hoort ook heel vaak

westerlingen zeggen dat een bepaald beeld wel ‘nep’ zal zijn en waaraan ze dat

kunnen zien (of ‘voelen’). In Azië kan dat totaal anders zijn. Een plastic beeld

kan de kracht van een veel groter origineel in zich dragen. Dat is echt niet zo

uitzonderlijk. Die wilde verhalen leiden hier een eigen leven en zijn onderdeel

geworden van het westers boeddhisme. Ik zie de rol van het boeddhabeeld in

het westen echt als een eigen traditie. Deze is vaak gebaseerd op aanvankelijke

misverstanden, maar die zijn later echt een eigen leven gaan leiden en daarmee

inmiddels onderdeel van het westers boeddhisme.

Bestond er zoiets als schoonheid voor de Boeddha?

De Boeddha wees schoonheid zoals kunsten en poëzie nogal radicaal af.

Eventueel konden ze worden ingezet als upaya (skilful means), maar alleen in

uitzonderlijke kwesties. Volgens de oudste bronnen lachte de Boeddha nooit

(‘Hoe kun je lachen als je weet dat we onherroepelijk onderweg zijn naar de

dood…’). Dat is natuurlijk wel een fors contrast met de beelden die doorgaans

subtiel glimlachen.
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_shakyamuni boeddha
vond het doodloze

Nico Tydeman

11 april 2020

Eenmonnik vroeg de Boeddha: ‘“Het doodloze, het doodloze”
wordt er gezegd, Heer. Wat toch, Heer, is het doodloze?Wat is het
pad dat naar het doodloze leidt?’

De Boeddha antwoordde: ‘Monnik, de vernietiging van hartstocht, de

vernietiging van haat, de vernietiging van verwarring – dat wordt het doodloze

genoemd. Het pad dat naar het doodloze leidt, is dit edele achtvoudige pad, te

weten: de juiste zienswijze... en de juiste concentratie. Welnu, eenmonnik

ontwikkelt de juiste zienswijze met het doodloze als vaste grond, met het

doodloze als bestemming, met het doodloze als einddoel... en hij ontwikkelt de

juiste concentratie met het doodloze als vaste grond, met het doodloze als

bestemming, met het doodloze als einddoel. Aldus neigt eenmonnik...’

Het doodloze. Een woordmet een waas van geheimzinnigheid. Van Dale geeft

het niet. Blijkbaar betreft het niet de dood, maar ook niet het leven. Is er nog iets

ergers dan de dood? Op een dag ging zenmeester Dogo, vergezeld van zijn

leerling Zengen, op bezoek bij een familie waar een uitvaart plaatsvond om er

zijn medeleven te betonen. Zengen klopte op de kist en zei: ‘Zeg me, is hier

binnen leven of dood?’ Dogo zei, ‘Ik wil je niet zeggen of daar binnen leven is of

dood.’ Zengen zei: ‘Waaromwil je het me niet vertellen?’ Dogo zei: ‘Nee, ik wil

het je niet vertellen.’

12

Ben je iemand die voorzichtig is met het materiaal – mogen gasten de beelden

aanraken, bijvoorbeeld?

De beelden die ertegen kunnen, mogen worden aangeraakt. Dat is het grote

voordeel als je ze zelf in bezit hebt. Soms ‘moeten’ studenten ze vanmij ook

aanraken omdat juist die zintuiglijkheid een belangrijk onderdeel is van de

kennis van en over religieuze tradities.

Het boek 'De huid van de goden' bevindt zich in de bibliotheek van Zen Centrum
Amsterdam. Dat geldt ook voor het boek 'De oude Boeddha in een nieuwe
wereld' van Paul van der Velde.

_shakyamuni boeddha
vond het doodloze
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Op weg naar huis, zei Zengen: ‘Osho, wees nou eens zo aardig om het mij te

vertellen. Zo niet, dan zal ik je slaan.’ Dogo zei: ‘Sla me als je wilt, maar ik zal het

je niet zeggen.’ Zengen sloeg Dogo.

Na het overlijden van Dogo, ging Zengen naar Sekiso en vertelde hem de hele

geschiedenis. Sekiso zei: ‘Ik zou je ook niet vertellen of daar leven of dood is.’

Zengen zei: ‘Waarom vertel je het mij niet?’ Sekiso zei: Nee, ik vertel je het niet.’

Bij deze woorden verkreeg Zengen plotseling verlichting.

Welk inzicht Zengen ten deel viel, wordt niet vermeld. De Boeddha zegt toch

nog iets: het doodloze. En dit woord komtmeerdere malen in de Pali-Canon

voor. In het bovenvermelde citaat is het doodloze zelfs het richtsnoer van

boeddhistische beoefening. Alle meditatieoefeningen, zegt de Boeddha, dienen

het doodloze te beschouwen als vaste grond, als bestemming als, als einddoel.

En elders: ‘In een wereld die met blindheid geslagen is, zal ik de trommel van de

doodloosheid roeren’.

Als Maya, zijn moeder, zwanger is, dan wordt er gezegd dat haar kind ‘het elixer

van het doodloze zal vinden’ [Sankrietamrta rasa– letterlijk de smaak van het

doodloze]. En elders wijst de Boeddha naar het doodloze als ‘de sfeer van

nirwana’. Met andere woorden, het is niet een aanwijsbaar stadium dat bereikt

wordt, maar veeleer iets wat geproefd, gesmaakt, gevoeld, misschien wel

genoten wordt.

In één van de beschrijvingen van Boeddha’s verlichting – er bestaan zeker drie

verschillende versies, wordt verteld dat hij na veel vijven en zessen de vier edele

waarheden vond. Alles isdukkha. De oorzaak vandukkhais begeerte –

overigens is er binnen de canon ook een traditie die onwetendheid als oorzaak

noemt, hetgeen ik wat breder en scherper vind. De derde waarheid geeft de

oplossingnirodha– negatie, ophouden, restrictie. En dan volgt de beschrijving

van de weg naar de verlossing, het achtvoudige pad.

Bibliotheken zijn er vol geschreven overnirodha. Ananda vroeg aan de

Boeddha: wat is edele bevrijding? Hij antwoordde: ‘Stel, Ananda, een edele

leerling overweegt aldus: ‘Wat betreft de geneugten in dit leven, de geneugten

in het hiernamaals, de voorstelling van geneugten in dit leven, de voorstelling

van geneugten in het hiernamaals, wat betreft de zichtbare vormen in dit leven,

de zichtbare vormen in het hiernamaals, de voorstelling van zichtbare vormen
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in dit leven, de voorstelling van zichtbare vormen in het hiernamaals, de

voorstelling van onverstoorbaarheid, de voorstelling van de sfeer van nietsheid

en de voorstelling van de sfeer van noch-voorstelling-noch-geen-voorstelling–

dit is [het gebied van] de persoonlijkheid zover als de persoonlijkheid reikt. En

dit is het doodloze, namelijk de bevrijding van de geest zonder zich nog iets toe

te eigenen.’

Aan de hand van het doorlopen van de contemplatieve stadia, waarbij men zich

bij elke fase steeds iets minder voor kan stellen, wijst de Boeddha naar een

moment waarbij men aankomt op het gebied van de persoonlijkheid ‘zover als

de persoonlijkheid reikt’. Hier is geen sprake van het opheffen van de

persoonlijkheid, geen aansporing tot een gewelddadig vernietigen of

vermorzelen van het ego. Het betreft een perfectionering van de

persoonlijkheid. Daar valt nog wel wat meer over te zeggen, maar ik ga door

Shakyamuni Boeddha in het Parinirvana, Kushinagara, Uttar Pradesh, India.

Foto Bo Jayatilaka
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een afgeschermd en bewaakt domein leidt: mijn eigendom. En tegelijkertijd – o

wonderlijke paradox! – voor alles wat mij omsluit, ben ik verantwoordelijk. Daar

moet ik voor zorgen en het naar goeddunken beheren.

Maar niets is vanmij. En zelfs dat niet. Al zou dat ‘niets’ kunnen staan voor een

onvatbare werkelijkheid die te groot is om door mij toegeëigend te worden.

Alles wordt mij geschonken. Al ken ik niet de Schenker. Ook het leed, het

verdriet, het kwaad, ziekte en dood, zelfs mijn levenslot is niet vanmij.

Het doodloze verschijnt als het bezitsgevoel is weggesmolten. Hoe doe je dat?

Kun je zoiets leren? Bij de Boeddha is er nooit gebrek aan aanwijzingen,

bijvoorbeeld: ontwikkel de verlichtingsfactoren van aandacht, gelijkmoedigheid,

energie, vreugde, kalmte en concentratie. Of: blijf volbewust en beschouwend

bij het lichaam, bij de gevoelens, bij de geestesgesteldheid. En hij lijkt te

suggereren dat wie dit doet, staat in het doodloze: ‘Aldus is eenmonnik in zijn

leven zichzelf tot eiland, zichzelf tot toevlucht en heeft hij niemand anders als

toevlucht; is de Dhamma hem tot eiland, is de Dhamma hem tot toevlucht en

niet iets anders.Demonniken, Ananda, die nu of na mijn heengaan zo zullen

leven, die zich willen oefenen, die zullen voor mij aan de top staan, in het

doodloze.'

Heb ik het doodloze gevonden? Ik zeg het niet. Alleen de Boeddha kan dit

omwille van het onderricht zeggen. Ik vertrouw erop dat mijn beoefening mij

doordrenkt met het doodloze. Het doodloze kan slechts in stilte en

verlegenheid gekoesterd worden. Ik zal het zwijgendmet mij meedragen omdat

elk gesproken woord de goddelijke onwetendheid ruïneert. Wel vind ik dat de

Boeddhamet het doodloze een verbale parel aan de spirituele literatuur heeft

toegevoegd.
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met het vervolg: ‘dit is het doodloze, namelijk de bevrijding van de geest zonder

zich nog iets toe te eigenen.’

De Boeddha is geen systematisch filosoof, geen systeembouwer zoals Kant,

Hegel of Marx. Hij is een problematiserend denker vergelijkbaar met Socrates,

Nietzsche of Bataille. Op verschillendemanieren spreekt hij over de

moeilijkheid van demenselijke existentie. Op een dag was hij onderweg naar

een dorp waar hij wilde overnachten. Vanaf een heuvel zag hij het gehucht

liggen. Hij werd overmand door droefheid, want hij schouwde hoe demensen

‘rondrenden en spartelden als vissen in te weinig water’. En hij wist de reden:

‘er zit een doorn in het hart’. En hij verduidelijkt het beeld: die doorn is het

bezitsgevoel. De pijn wordt veroorzaakt door een weten dit is mijn lichaam, dit

is mijn geest, ‘dit is vanmij’.

Hier leert de Boeddha dat het grote spirituele probleem het bezitsgevoel is en

dat ik dus voor de opgave sta ommij hiervan te bevrijden. Hoe?

George Bataille heeft uitgelegd dat het offer in de geschiedenis van de

mensheid een belangrijke rol speelt. Door bezittingen en – wat in een ver

verleden gebeurde, zelfs mensen te offeren, gaf de gemeenschap iets terug aan

de aarde wat zij voor gebruik aan haar had onttrokken. En zo herstelde men de

breuk met het sacrale. De dood van Jezus aan het kruis is eenmensenoffer

voor het leven van de gemeenschap.

In de loop van de tijd is het offer steeds meer vergeestelijkt. In de lijn van

Paulus, Augustinus en de gehele christelijke traditie schrijft Pascal: ‘De

besnijdenis van het hart, het ware vasten, het ware offer, de ware tempel: de

profeten hebben erop gewezen dat dat alles geestelijk moet zijn – Niet het vlees

dat vergaat, dat wat helemaal niet vergaat’.

Ook de Boeddha, een criticus van het brahmaanse offerritueel, spreekt niet

over het offeren van ‘objecten’. Hij wijst op het afleggen van het bezitsgevoel,

een mentaal en geestelijk offer. Wij dienen te offeren wat ons het meest

dierbaar is. En het meest dierbare is wat wij bezitten, wat met kilo’s lijm aan ons

vastzit, zodat wij er soms oorlogen voor over hebben om het niet te verliezen.

Niet dat de ‘objecten’, verwijderd dienen te worden, alsof we alle aardse en

geestelijke goederen zoudenmoeten inleveren, maar het corrigeren van die

bijna vanzelfsprekende impressie: dit is vanmij. Alles wat mij omringt,

veroorzaakt een aandoening, een gemoedsbeweging die tot het creëren van
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we die vrijheid en openheid ervaren. Dat is niet makkelijk, het vraagt

beoefening, steeds opnieuw. Als het lukt onze geest ‘leeg’ te houden wordt zij

niet overstroomd door benauwende gedachten, angsten, dreiging en stress.

Het is als balanceren op een slap koord: de ene keer lukt het beter dan de

andere keer.

Het is al een paar weken lente, de kersenboom laat haar eerste bloesem zien. Er

is een bekend gedicht, Lentewind van Ikkyu (1394-1481), Japans zenmeester

uit de vijftiende eeuw. Hij zwierf als bedelmonnik gedurende dertig jaar door het

land en gaf onderwijs aan iedereen die dat wilde: zwervers, prostituees,

zakenlui, kunstenaars, gewonemensen. Hij had veel volgelingen en toen hij

rond de veertig was, werd hij gevraagd zich te vestigen in een klooster. Na tien
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_lentewind: je laten
dragen door het leven
zelf…

ElsbethWolf

15 april 2020

Het uitbreken van de lente dit jaar wordt overschaduwddoor het corona virus.

De vernietiging van eco-systemen, die ruimte geeft aan de verspreiding van

virussen die eerder alleen op in het wild levende dieren voorkwamen, gaan

wereldwijd hun tol eisen. Eerder was er het ebola virus in Afrika, nu corona in de

hele wereld (Correspondent, 30-03-2020).

We leven niet in een totale lockdown; wemogen nog naar buiten voor

boodschappen of een wandeling, maar onze vrijheid is aanzienlijk ingeperkt.

Niemand ontkomt eraan. Op straat lopen we in een bocht om elkaar heen en op

de snelwegen is het ongekend rustig. Om te voorkomen dat het virus zich

verder kan verspreiden, is vrijwel alles gesloten en afgelast. Alles wat het leven

leuker, mooier maakt ligt stil. Dansvoorstellingen, muziek, toneel en musea,

sport, we kunnen er niet naartoe. We gaan allemaal online om elkaar te blijven

voeden en verbindingen te leggen.

Hoe gaan wemet deze coronacrisis om?Kunnen wemeebewegenmet wat is of

verzetten we ons tegen de inperkingen van ons bestaan? Zijn we bang en jaagt

het virus ons de stuipen op het lijf? Of zetten we ons hoofd op non actief en

schermen we ons af.

Hoewel onze maatschappelijke vrijheid is ingeperkt,blijft onze innerlijke vrijheid

onbegrensd. Onze geest is zo groot als het hele universum, zegt Huineng in de

Platformsoetra. Door te luisteren naar onze innerlijke stem en intuïtie kunnen

休宗純 Ikkyū Sōjun (1394-1481)

_lentewind: je laten
dragen door het leven
zelf...
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Breek je een bloesemtak opendan vind je geen bloemen, maar de zachte

lentewind laat duizenden bloemen bloeien. Alles heeft zijn eigen tijd en ingrijpen

werkt soms averechts, danmaak je het kapot, kom je niet tot bloei. Dat geldt

niet alleen voor de kersenbloesem, ook voor ons. “Stop chasing then it comes

toyou!”

Een ander mooi voorbeeld is de pop van een vlinder. Als je de vlinder helpt om

uit de pop te komen, zal de vlinder nooit kunnen vliegen en doodgaan. De

vlinder heeft juist die worsteling nodig om als een sterke vlinder tevoorschijn te

kunnen komen uit de pop, met krachtige vleugels om te kunnen fladderen en

leven als een vlinder. Dat geldt ook voor ons. Wemoeten wachten en waken,

zodat die diepere laag in ons open kán bloeien. Geduld betrachten waar

versnellen of afdwingen niet werken.

In weerbarstige tijdenzei mijn moeder altijd: “gewoon blijven doorademen, ooit

wordt het weer anders”. Ons leven is momenteel moeilijker, omdat we

noodgedwongen vaker alleen zijn en minder direct contact kunnen hebbenmet

onzemedemensen, niet de dingen kunnen doen die we graag doen. Maar de

tijden veranderen weer.

Als het lukt ommee te bewegenmet wat is

en gedachten en weerstand op te geven,

(al is het maar voor éénmoment)

dan worden we gedragen door het leven zelf.

Nu op dit moment, in de stilte van onzemeditatierichten we onze blik naar

binnen zodat we kunnen afdalen naar een diepere laag in ons, waar we heelheid

kunnen ervaren. Daar kunnen we vrede vinden en onze kracht aanboren. Ons

verbonden voelen met alle anderen.Zijn.

Daar raken we aan het wonder van het bestaan:de tak met kersenbloesem,

onze ware natuur.

Elsbeth Wolf is voorzitter van Maha Karuna Ch’an en een van de opvolgers van
Ton Lathouwers.
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dagen abt te zijn geweest van dat klooster, hield hij het voor gezien. Bij zijn

vertrek dichtte hij de volgende regels (Hoover, 1980, 214):

“Tien dagen in deze tempel en mijn geest is in grote verwarring,

mijn voeten raakten verstrikt in ambtenarij.

Mocht je mij toch op een goede dag willen opzoeken,

Probeer het dan op de vismarkt, het wijnlokaal of het bordeel.”

Rond zijn zeventigste jaar werd hij alsnog abt van een klooster, waar hij met de

non Mori, zijn geliefde, in een naastgelegen eenvoudige hut woonde. Om Ikkyu

te kunnen plaatsenmemoreert Hoover (1980, 215): “Waar demeesters van de

Tang periode (plm. 700-845) de gouden eeuw van zen, in hun onderricht

experimenteerdenmet nieuwe technieken in de overdracht van hart tot hart en

in het ontdekken van nieuwe wegen naar plotselinge verlichting, vierde Ikkyu

blijmoedig het bruisende leven van alledag en zag hij verlichting in de ervaring

van hartstochten van het leven zelf.” Hij is één van demeest gepassioneerde

zenmeesters van Japan en wordt in onze tijd als held afgebeeld in stripboeken

en figureert in tekenfilms. Hij is bekend om zijn poëzie1 en kalligrafieën. Talloze

anekdotes gaan over hem rond. Lentewind gaat als volgt:

“Breekeen bloesemtak van een kersenboom open en er zijn geen

bloemen,

maar de zachte lentewind laat duizenden bloemen bloeien.”

Wat Ikkyu zegt in deze regels is, dat we de loop van de dingen uit eigenmacht

niet kunnen versnellen, wemoeten geduld hebben, wachten op het juiste

moment. De bloesemtak als metafoor voor de coronacrisis. We willen graag dat

de crisis snel zal uitdovenmaar… het is zeer waarschijnlijk een zaak van de

lange adem en vergt geduld. Wemoeten het uithouden, “niet mijn wil”, is wat ik

leerde vanmijn eerste leraar Nico Tydeman. De bloesemtak met bloesem die

vrucht draagt, afsterft en in de lente weer opnieuw bloesem draagt, ook als

metafoor voor ons eigen levenmet hun wisselende perioden van voorspoed en

tegenslag, angst en gemoedsrust, waarin innerlijke groei ons als genade kan

toevallen.





_kvernes
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_zen – kunst – coronatijd

Gretha Jikai Aerts Roshi

10mei 2020

Gretha schrijft over expressiemogelijkheden vanmuziek en kunst
en wat dit metmensen kan doen.

Zie mij, zie ons zitten voor ons scherm, in een

tijd dat we onsmoeten beschermen tegen een

onzichtbare ziekmaker. We gebruiken het

scherm om contact te makenmet familie,

vrienden, collega’s, leraren en leerlingen. We

mediteren, ontvangen of geven een dharmales

of we volgen zelfs sesshin via het scherm.

Door demaatregelen van sociale afzondering

zijn we dieper in de digitale wereld terecht

gekomen.

De foto vanmezelf in het kader van

thuiswerken, doet me denken aan twee

kunstwerken. De een gemaakt door de vader

van de videokunst Nam June Paik en de

andere door demoeder van de

performancekunst Marina Abramovic.

nam june paik
Nam June Paik, een Koreaanse kunstenaar (1932-2006), een visionair en een

pionier, voelde zich wereldburger en verkende de grenzen van de kunst en de

muziek. Hij ziet al in de jaren vijftig van de vorige eeuw ongekende

mogelijkheden in het samengaan van Oost enWest, in de verworvenheden van

techniek enmassamedia. Al deze middelen zouden het in de toekomst mogelijk
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KVERNES

Soms onvoorzien, kom je aan

waar je wilt zijn, je ligt in het gras,

ogen dicht. Wat je zag: de weerspiegelde

blauwende bergen, van oever naar

oever een veerboot een stip in het diepe

rimpelend water, naast je de houten

stafoude kerk van Kvernes, onder

bomen bemost van zijn doden de steen -

beeld in je hoofd is het al, dat dit

deelt met je tastende hand langs de

kerkwand, de stap van je voet van

grafsteen naar grafsteen, je ligt met je

rug aan de rotsgrond, een fluister

wind in je oorschelp, je ademt het

gras in, de geurloze warmte van

nazon, deze heldere noordse

september: hier ben ik - en even geen

denkwerk, zintuiglijker levend een

waarheid, dit alles, dat samen het

blijvende uitbeeldt (alsof niet

ergens eenmens wordt vermoord op zijn

vlucht voor de honger, alsof niet), dit

heelzijn achter mijn huiddunne ooglid - toch

als gewoonlijk wint weer bewoording: zo

herbergt mijn hier nu verzadigd gestrekte

en voor mezelf met welk geloofwaardig

innerlijk oog als vanboven daar in het

gras aan de fjordkust waarneembaar

rustende lichaam een landschap: het

werd wat het waarnam, maar weet dat, dus

blijft niet - want nergens, zelfs hier

niet, kan aankomst voorgoed zijn.

_zen – kunst – coronatijd
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_fabriek van knip

sensei Keiyaku, monnik van niks

Monnik van niks verhaalt over de productie van het idee van Ik in
de fabriek van Knip.

Direct na de eerste tik opmijn billen, ommijn longfunctie te testen en terwijl ik

nog ondersteboven hing, is gestart met de opbouw vanmijn Fabriek van Knip.

Daarbij heb ik nauwelijks een vinger in de pap gehad, het systeemwaarin ik

terecht gekomen was, zorgde voor de opbouw.

Mijn leven lang is mijn fabriek dagelijks uitgebreid en zijn de magazijnen gevuld;

‘De oven is heet, ijs is koud, zwart is niet wit, zilver geen goud, christen is geen

jood, rijst geen brood, bloot is niet naakt, naakt is verboden, de wortel uit 6 is

niet te eten, de wortel uit AH wel,…‘.

Mijn fabriek huist in de krochten vanmijn geest. Onzichtbaar, maar altijd

doende en aanwezig. Hij hoeft maar even de gelegenheid te proeven en hij wil

zich laten gelden. Dan grasduint hij in het magazijn van oude ideeën en wanen,

maakt er iets moois en toepasselijks van en etaleert het product bij voorkeur als

‘zo goed als nieuw’. Of nog beter, als: ‘dit is Mijn idee’ of ‘dit heb Ik bedacht’.

De gelegenheid doet zich dagelijks vele malen voor: als mij iets wordt gevraagd,

als ik denk dat mij iets wordt gevraagd, als ik iets moet weten, als ik denk dat ik

iets moet weten, als ik iets moet doen, als ik denk dat ik iets moet doen, als….

(verzin het maar).

Waar mijn fabriek in het bijzonder op aanslaat en met spoed in actie wil komen,

is het signaal ‘ik weet het niet’. En dan niet het eenvoudige ‘oh, dat weet ik niet’,

maar het ‘ik weet het niet’ waarbij de bodem onder mijn voeten vandaan lijkt te

worden geslagen. De situaties waarin ik geen houvast meer dreig te hebben. Als
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haar op ongeveer 1,5 (anderhalve!) meter een lege stoel. De bezoekers worden

uitgenodigd om op de lege stoel gaan zitten. Er wordt niet gesproken, er mag

niet aangeraakt worden en de bedoeling is dat je de kunstenaar in de ogen kijkt,

een Tibetaanse Boeddhistische praktijk ‘Eye gazing’ genoemd.

Wat doet dit met de kunstenaar enmet de tegenover haar zittende

deelnemer(s)? Abramovic verwoordde het als volgt: ‘Het is een diepgaande reis

door het onderbewuste, het onbekende, je weet niet wat je tegenkomt.’ De hele

performance is geregistreerd, de mensen allemaal gefotografeerd. Hierop is te

zien dat mensen en zijzelf ontroerd raken.

Maar wij waren er niet bij. Voor ons zijn de videofilm en de foto’s zelfstandige

kunstwerken, die op hunmanier weer een eigen ervaring oproepen. Het werk

van Paik en Abramovic vind ik uitdagend, en maakt me nieuwsgierig. Hun werk

nodigt me uit om stil te staan bij de ervaring van ‘scherm kijken’.

Het beeldscherm zuigt me naar binnen. Ineens bestaat de kamer, waar ik in zit,

niet meer. Het leven speelt zich af op het scherm. Er is ontmoeting, maar ik kan

de personen niet echt in de ogen zien. De anderen zijn dichtbij en tegelijkertijd

voelt het vervreemdend.

Maar is dat niet precies wat kunst kan of hoort op te roepen?

P.S. Misschien wel ironisch. Opmoment van schrijven is er t/m 23 augustus

2020 een grote overzichtstententoonstelling van het werk van Nam June Paik

in het Stedelijk Museum Amsterdammet als titel ‘The future is now’. Maar het

is nu niet te zien, het museum is gesloten.

The future is not now.

Gretha werkt als beeldend kunstenaar.

Links: Gretha-aerts.nl Myoshin-zen.nl

_fabriek van knip
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_everything I think

Willem van Seumeren

Everything I think

About myself,

Every assumption,

Is TOTALLY FALSE !

TOTALLY.

Nothing I know

About myself

Is true.

That is why it hurts

It burns

Pain, almost constantly

The Guru says:

PAIN IS A CALL

FOR ATTENTION.

Mymoves

However slick

Are spasms

Writhing with pain

The grasp

The chokehold

The stifling power

Of the ego.

NO EGO
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het angstzweet mij bijna uitbreekt, paniek zowat uit mijn oogkassen puilt, dan

draait mijn fabriek op volle toeren.

In de haast van het produceren wordt niet gezien dat mijn idee van ‘geen

houvast’ ook een product uit mijn fabriek is.

Het is allemaal begonnenmet de productie vanmijn idee van Ik.

Mijn misvatting dat er ergens een losse Ik zou zijn. Of, zoals van Dale, het

lexicon der Knipfabrieken, zegt: ‘een zelfstandige persoonlijkheid’. Gaan zitten

met mijn zelfstandige persoonlijkheid, leert mij er doorheen te zien, leert mij dat

in mij ook mijn Fabriek van Geen-Knip bestaat. Hij staat naast de andere en

sluimert wat. In zazen zoek ik hem op en schenk ik hem aandacht. En zie, hij

groeit. Gaandeweg vloeien de Fabrieken Knip en Geen Knip steeds meer in

elkaar over, zonder te verdwijnen. Er is niet één, er is niet twee.

Er is niet Ik, er is niet niet-Ik.

_everything I think
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in de verste uithoeken. … De vlammen die door de wind uit elkaar gedreven

werden, sloegen telkens een paar blokken over, alsof ze vlogen en ze

verspreidden zich. Zouden demensen daarbinnen wel bij zinnen zijn geweest?

Sommigen zijn door de rook gestikt en vielen neer, anderen zijn in de vlammen

bewusteloos geraakt en stierven ogenblikkelijk. … Vele duizendenmannen en

vrouwen kwamen om en een onbekend aantal paarden en ossen. Al het

menselijk gedrag is dwaas. Dat men zijn rijkdom verspilt en zichzelf kwelt om

huizen te bouwen in een hoofdstad die zó gevaarlijk blijkt te zijn, is toch zinloos!
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HAIKU HOEKJE

_kamo no chômei’s hôjôki
(aantekeningen uit mijn kluizenaarshut), deel 1

Harry Stein

Met demomentopname van een haiku is hetmoeilijk recht doen
aan catastrofale gebeurtenissen die een door de tijd uitgestrekt
spoor trekken. Toch bleef ook het oude Japan daarvan niet
verschoond. Het haiku hoekje geeft het woord aan Kamo no
Chômei, die verslag doet van de beproevingen die het oude Kyoto
van zijn tijd moest ondergaan.
De (ingekorte) vertaling is vervaardigd door studenten Japans
van de RUL, onder leiding van Dr. E. G. de Poorter. In het volgende
nummer leest u de afloop.

Het stromen van de rivier is onophoudelijk en nooit is het water hetzelfde.

Schuim dat op stil water drijft, verdwijnt en vormt zich weer en is er nooit voor

lang. Zo is het ook in de wereld met demensen en hun woningen. In de

schitterende hoofdstad rijen de nokken van de daken zich aaneen en bestrijden

de dakpannen elkaar de ruimte. Aanzienlijke en nederige woningen lijken voor

de eeuwigheid gebouwd, maar wanneer men nagaat of het werkelijk zo is, zijn

huizen die er vroeger ook al waren een zeldzaamheid. …Met demensen die er

wonen is het al net zo. De plaats is dezelfde en demensen zijn talrijk, maar van

de twintig, dertig mensen die ik vroeger kende, zijn er nauwelijks één of twee

overgebleven. In de ochtend sterven er en in de avond worden er geboren. Het

is waarachtig gelijk aan het schuim op het water.

Het was, meen ik, op de achtentwintigste dag van de vierde maand 1177. Er

stond een hevige wind en het was een onrustige avond. Rond het Uur van de

Hond ontstond er een brand in het zuidoosten van de hoofdstad, die zich

verspreidde tot in het noordwesten. … Door de veranderlijke wind sloeg het

vuur over naar alle kanten en, als een geopende waaier, verbreidde het zich tot

Kamo no Chômei (鴨⾧明)

_kamo no chômei’s hôjôki
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weggehaald, stonk het overal en vaak was de aanblik van de ontbindende

lichamen onverdraaglijk.

Toen weer – was het niet rond dezelfde tijd? – begon de aarde hevig te

schudden. Deze aardbeving was niet gewoon. Bergen stortten in en vulden de

rivieren, de zee werd omhooggestuwd en overspoelde het land. De aarde spleet

open en water gutste naar buiten, rotsen spatten uiteen en rolden de dalen in.

Boten langs de kust dreven stuurloos rond op de golven. Paarden op de wegen

wisten niet hoe hun benen neer te zetten. In de buurt van de hoofdstad was er

van de tempelhallen, huizen, pagodes en paleizen niet éénmeer heel. Sommige

waren ingestort, andere omgevallen. Stof en as stegen op en leken dikke rook.

De bevingen van de aarde en het geluid van instortende huizen waren als de

donder. Wanneer men binnenbleef zoumen ogenblikkelijk verpletterd worden.

Wanneer men naar buiten rende spleet de grond open. Omdat wij geen vleugels

hadden konden we niet door de lucht vliegen. Waren wemaar draken geweest,

dan hadden we op de wolken gereden. Ik was nog nooit zo bang geweest als bij

deze aardbeving.

Het bestaan in de wereld is zwaar en ons leven en woning zijn ook eindig en

nutteloos. Ontelbaar zijn de kwellingen van het hart, veroorzaakt door iemands

omgeving en omstandigheden….

(wordt vervolgd)
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Toen weer kwam er rond de Maand van het Konijn 1180 een grote wervelwind

opzetten. Hij raasde over drie, vier blokken heen en op zijn weg bleef geen enkel

huis, groot noch klein, onbeschadigd. Sommigen waren geheel ingestort. Van

andere stonden slechts de dwarsbalken en pilaren nog overeind. Doordat de

wervelwind het stof als rook omhoog zoog, zag men geen hand voor ogen. En

omdat hij vreselijk lawaai maakte, konmen elkaar niet verstaan. …

Wervelwinden zijn er altijd geweest, maar was het ooit zo erg? Het was niet

gewoon enmen vroeg zich zelfs af of het geen waarschuwing van een hogere

macht was.

Toen weer verplaatste men, rond de Maand zonder Water 1181, plotseling de

hoofdstad. Dit was volkomen onverwacht. … Te beginnenmet de Keizer, de

ministers en de hofadel, verhuisde iedereen. … De woningen die voorheenmet

elkaar streden om ruimte raakten met de dag verder in verval. Huizen werden

afgebroken en dreven de rivier de Yodo af. De grond werd zienderogen weer tot

veld. … De oude hoofdstad was al in verval en de nieuwe was nog niet klaar.

Iedereen had gedachten onzeker als vlietende wolken. … Het geweeklaag van

het volk was uiteindelijk niet tevergeefs, want in de winter van datzelfde jaar

verhuisde men de hoofdstad weer terug. De afgebroken huizen echter, hoe is

het daarmee afgelopen?

Toen weer, was het niet rond 1182 – het is lang geleden en ik weet het niet meer

zo goed – dat de wereld gedurende twee jaar werd getroffen door

hongersnood? Er heerste afschuwelijke ellende. Nu eens ging het om droogte in

de lente en de zomer, dan weer om stormen en overstromingen in de herfst. De

tegenslagen duurden voort en de vijf granen kwamen in het geheel niet op. … In

de hoofdstad wasmen gewoon om onder alle omstandigheden voor de eerste

levensbehoeften te rekenen op het platteland. Maar nu er helemaal geen

aanvoer meer was, hoe zoumen daar onverstoorbaar onder blijven? … Overal

langs de wegen gingen bedelaars en hun jammerende stemmen vuldenmijn

oren. Het eerste jaar liep op deze wijze eindelijk ten einde. In plaats dat het in

het nieuwe jaar wat beter ging, brak er tot overmaat van ramp ook nog een

epidemie uit en was er geen spoor van verbetering. … demensen waren er aller

ellendigst aan toe. Men zag ze het enemoment nog lopen en het volgende

moment in elkaar zakken en blijven liggen. … Omdat zij niet werden
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Een dag later zat ik er nog wel mee, zo ongeremd en direct als ik was... Er zat

geen seconde tussen het geluid dat ik hoorde enmijn reactie. Ja, ja, zucht....

Lastig omdat het zo zonder enige beheersing gebeurde. Kan ik mijzelf hiervoor

vergeven? Op dat ogenblik nog niet…. vergeven is niet vergeten maar

liefhebben.... nog niet dus.

Op zes januari ben ik tachtig jaar geworden; misschien hoort het wel bij de

leeftijd! Dat belooft wat, wees gewaarschuwd alvast! Ik heb via de zoom een

verjaarspartijtje georganiseerd met koffie- thee- en borrelgasten. Dat was heel

inspirerend, want ik had gasten uit Australië, Zweden, Spanje en Engeland. Dat

was anders nooit mogelijk geweest.

Ik deed een laatste levensfase ritueel met meditatie, een gedicht van Remco

Campert: Dans en weet dat je bestaat, eenmaskerdans (zie foto) wie ben ik,

om het masker kwijt te raken, eindigendmet een sufi werveldans waar iedereen

aanmeemocht doenmet piano improvisatie van Jan de Bloemenman.

Ik was er super tevreden over. De techniek liet wat te wensen over, soms was

opeens het geluid weg..... dan praatten de gasten onderling of speeldenmijn

kleinkinderen van 7 en 10 jaar op hun gitaar of piano. Zo kan het ook. Misschien

hoort leren levenmet meer enmeer technische storingen wel bij deze fase en

was dit vast een voorproefje...!

38

_de schaamte voorbij

Marianka Schep

Een tijdje geleden was ik weer op het Amstelveld. Het wasmaandag, Jan Star

bloemendag. De intensiteit van het bezorgen van bestelde bloemen tijdens de

eerste lockdown is nu wel wat geluwd, ook al raken bloemen – en datgene waar

ze voor staan: geloof, hoop en liefde –mij nog steeds diep.

Maar de bloemenverkoop op het Amstelveld mag weer doorgaan en demensen

kunnen er zelf heen om bloemen te kopen. Ik haal op maandag altijd nieuwe

bloemen voor in de hal van het Occohofje, voor mijzelf, of voor iemand anders

hier in de hof.

Verder loop ik wat rond daar. Haal koffie bij Nel, het restaurant midden op het

pleintje met koffie to go, en ik koop een paar stukken heerlijke zelfgebakken

wortel- of appeltaart voor drie euro bij de biologische buurtkraammet

onbespoten planten en kruiden. De hele familie werkt daar mee: vader, moeder,

de dochter en soms is haar kleine dochtertje van vijf jaar er ook. Heel aardige

mensen.

Goed, ik kom daar op het Amstelveld aan. Het is een bijzondere plek: een soort

‘holy space’, die niet is te vergelijken met de Dappermarkt of de Albert Cuyp.

Maar vandaag heeft Jan de Bloemenman een gettoblaster aanstaanmet radio

3 gezwets. In mijn oren (ook vanwege gehoorapparaat) kei en keihard.

En je gelooft het of niet, ik schreeuw onmiddellijk heel hard vanuit mijn tenen,

zodat het galmt over de hele markt: UIT met dat ding UIT! UIT! Dit is

milieuvervuiling! UIT! Als je me ooit nog terug wilt zien hier: UIT MET DAT DING.

Ik weet niet of Jan schrok, want dat is hem niet aan te zien. Hij deed het ding

rustig uit en verder geen reactie. Later zei hij dat hij erommoest lachten.

(Gelukkig!) En in die week kreeg ik een appje: Aanstaandemaandag geen

muziek.

_de schaamte voorbij
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_het sanghastokje

Thijs van de Loo

Zenpraktijk sinds: 3 jaar

Wat was voor jou destijds de aanleiding om aan zen te gaan doen?

Aan de basis lag en ligt een gevoel van schuren. Alsof ik een kledingstuk heb

aangetrokken dat net te klein is en op allerlei onprettige plekken schuurt en

wringt. Heel lang heb ik dat schurende gevoel ontkend. En naast de ontkenning

heb ik mijzelf allerlei verhaaltjes en scenario’s voorgehouden: als je

dit doet komt het goed. Ik heb lang gedacht dat ‘compleet zijn’ zich

vlak om de hoek verschuilde. De juiste paar schoenen, de juiste

vriendengroep, de juiste identiteit. Als ik die dingen heb dan ben ik

compleet en dan klopt het verhaal. Na ervaren te hebben dat zelfs

met de juiste schoenen, vriendengroep of identiteit het gevoel van

gemis niet wegging, ben ik verder gaan zoeken. Alan Watts en

Eckhart Tolle waren voor mij belangrijk, omdat ze een ingang naar

een andere manier van denken over mijzelf en de cultuur boden. Dat

was eerst vooral intellectueel. Op een gegevenmoment begon het echter zo te

schuren en warenmijn antwoorden zo ontoereikend dat ik maar ben gaan

zitten.

Waarmee vermaak je je op het kussen?

De aap opmijn rug. De papegaai opmijn schouder. Het volgen en steeds weer

verliezen vanmijn adem. Heb ik het raam vanmijn slaapkamer gesloten?Wat

adem ik luid! Wat duurt 30minuten lang. En soms. Hehe…. (opgeluchte adem)

Wat leidt je af van je zenbeoefening?

Onrust, chaos, arrogantie, agenda, vluchten.
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Het is nu drie weken na de uitbarsting op het Amstelveld. En eindelijk ben ik, om

met Anja Meulenbelt te spreken, de schaamte voorbij! Misschien was het wel

een verlichte handeling. Soms is het goed onverwijld je hart uit te spreken. Dát

was het op dát ogenblik. Een kleine vuurpijl die ook nog eens to the point was.

Waarom niet dus. AMEN.

Tja en wat voor soep zou hier nu bij passen? Laten we er maar een spirituele

draai aan geven:

CHAMPIGNON-SHERRY SOEP

(4 personen)

1 middel grote ui in stukjes

1 knoflookteen uitgeperst

2 eetlepels zonnebloemolie

350 gram kastanje champignons ( ik schreef per ongeluk champagne kastions)

500ml paddenstoelen bouillon

100ml droge sherry

1 takje verse tijm.

Bak de uien en de knoflook in de olie.

Voeg de champignons en tijm toe. Als de paddenstoelen vocht beginnen los te

laten afblussenmet de sherry.

Bouillon erbij gieten, aan de kook brengen en zo 20minuten laten trekken.

Peper toevoegen.

EET SMAKELIJK

_het sanghastokje
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Welk boeddhistisch woord spreekt je het meest aan?

Dukkha. Voor mij is dat een woord dat dicht bij mijn gevoel van schuren zit. Het

is er. Je kunt het eigenlijk niet ontkennen, niet zonder negatieve bijvangst. Dus

hoe ga je ermee om? Bij mijzelf, bij anderen? Is het wel wat ik denk dat het is?

Ja, nee dus.

Wat is voor jou de grootste valstrik in Zen?

Zen onderdeel vanmijn identiteit maken. En vervolgens de beoefening doen als

onderdeel van wie ik ben. En dan ben ik nog verder van huis.

Een andere valstrik is denken dat Zen de enige werkzamemethode is. Ik doe

mijn best om Zen als een vlot te zien.

Wat heeft Zen jou gebracht?

Ik zou willen zeggen: een ander perspectief. In realiteit is het wellicht beter om

te zeggen: het inzicht dat mijn perspectief beperkt is en het geloof dat er een

perspectief verandering mogelijk is.

Het thema van deze Zensor is ‘Intermezzo’.Wat betekent dit voor jou?

De ruimte tussen tweemomenten, objecten of ideeën. De Kairotische

tussenruimte waar alles gebeurt. Inspiratie vindt plaats in die tussenruimte. In

de realiteit is de tijd die ik als inspirerend beschouw voor anderen echter veel

minder inspirerend. Ik hoop dat ook in gedachten te houden. Dat mijn tussentijd

niet de tussentijd van de ander is.
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J. Bernlef

prachtig is

de onsterflijkheid

maar wat doen we in

de tussentijd?


