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uimte van verwondering
ndat we onze leefwereld

in steeds grotere mate naar menselijke maat aan het verbouwen zijn, dreigen we te
in een oneindige ruimte leven. Natuurlijk kennen we inmiddels allemaal de

:geten dat we kosmisch gezien

elden vanuit de ruimte van die blauwe tennisbal waarop we leven, maar dat illusteert voornamelijk dat we
t de terra incognita van het buitenaardse, extraterra cognita proberen te maken - én dat we ons nog steeds de
woners wanen van het planetarium van de Grote Klokkenmaker.
kosmische ruimte hoort er in onze beeldreligie helemaal bij. Via de website van de NASA kan iedereen de
leidoscopische opnamen bewonderen van de Hubble-ruimtetelescoop, die - ook al blijken ze dan 'ingekleurd'
an een duizelingwekkende schoonheid zijn.
vraag die onwillekeurig bij je opkomt is of wij door de grenzen van ons voorstellingsvermogen steeds verder
verleggen, ons meer bewust worden van het oneindige wezen dat we zijn - of dat we ons juist zullen verliezen
de steeds groter wordende wereld die de wetenschap om ons heen creëerde: lost in space.

de lichaamsbewustwordings-oefeningen
rdt ons soms gevraagd de ogen te sluiten en

de

mte om ons heen te voelen, het plafond te voelen,
de ruimte tot de mensen om ons heen.
n merk je plotseling dat je meer bent dan dat wezen

Al van vóór onze geboorte waren wij kosmische wezens
- en we zijn in de wieg gelegd voor de oneindigheid.
Over ons zogenaamd einde horen we Maarten dan
zeggen'.

"De dood is slechts een maatstreep" - zoals

een verjaardag slechts een maatstreep is.

r vlees en bloed - dat ook nog eens opgesloten zit

zijn zelfreflectie - je voelt: die ruimte hoort bij
j, en ook de mensen en de dingen die in die ruimte
twezig zijn. En dat geeft ruimte...

We

zijn blij Maarten's negentigste verjaardag te kunnen

vieren in het besef dat het leven altijd doorgaat, en dat

wij, nu hij zijn actieve deelname beëindigd heeft, zijn
ar ligt het plafond in onze beleving van onszelfals

werk mogen voortzetten - vanuit die ruimte in onszelf

t-ruimtelijk wezen? Is er nog iets van het besef dat

waar hij ons altijd weer naar verwijst, en waar hij zich

een uniek bewustzijnspunt zijn

in

een oneindige

al een leven lang meer dan waar dan ook thuis voelt.

mte, in een heelal dat iedere voorstelling tart, en
ere beeldvorming ombuigt tot aan het niets?

iz onszelf ervaren, en
leegte, die leegte die zich niet laat vullen, niet

kunnen we nog die ruimte

rr de sterrenstelsels

aan voorstellingsbeelden waar

ons mee vereenzelvigen, noch door de myriaden
lachten die we koesteren?
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:es stil, luister verder.

let Verhaal is nog ni et

u

t

van kinds af aan voelt zenleraar Maarten Houtman een verbinding met ,die onmetelijke kracht die
e werelden in stand houdt en tegelijk het grote transformatieproces omvat,.Deze kracht hielp hem
der andere door het jappenkamp en bracht hem later op het pad van zen. In gesprek met de bijna
gentigiarige auteur van wie onlangs de autobiografische roman 'De andere oever, verscheen.
or: Ema Heijligers

:t

is een kunst om echt eenvoudig te worden", zegt
"Daar
.
moet je je dagelijks in oefenen. Het begint
's ochtends als je wakker wordt, dat je eigenlijk
ns moet zien om niks te zijn. Helaas lukt mij dat

over de dood. Houtman: "Na de laatste lezing stapte
Diirckheim op me af en zei: 'Jtj mediteert, hè? Ik zal je

Í

altijd."
:t is laat in de middag. Langzaam valt de schemer
de sober ingerichte woonkameq hoog in een flat in

Het Verhaal

rsterdam Noord. De iets voorover gebogen gestalte

beschrijft Houtman hoe

mij lijkt samen te vallen met zijn stoel.
m de ene kant is het heel simpel," vervolgt hij. "aan

Javanen en van kinds af aan de verbinding voelde met

ienover

andere kant gecompliceerd. En dat komt omdat ík

:ompliceerd ben, niet omdat de situatie dat is. Waar
L om gaat is datje een balans vindt tussen het Grote
lsterie enje dagelijks leven. Vaak is er die aandacht
:t waarin dat Andere mee kan spelen. Dat is spljtig,

zo is het gewoon. Ik zeg ook altijd tegen mijn
,rlingen: 'Jullie denken misschien dat het bij mij
ders is, maar ik ben een gewone sterveling en heel
tukkig als die twee gelijktijdig aanwezigztln';'
Lar

leren hoe je het écht moet doen.'Zo is het begonnen."

Maar natuurlijk is het zo niet echt begonnen.

In zijn

autobiografische roman

hij

'De andere

oever'

opgroeide tussen de

een andere, mystieke werkelijkheid.

'Hij is van het Verhaal',

zeiden de mensen over hem.
Iemand die weet heeft van de Andere Kant en begrijpt

dat het in het leven om een transformatieproces gaat.
Een proces dat de mens uiteindelijk, met alle strijd

die daarbij komt kijken, terugvoert naar zijn bron,
zoals dat al sinds duizendenjaren in geschriften als de

Mahabharatta, de Ramayana, de Upanishaden en, nog
ouder, de Veda's wordt beschreven.

rarten Houtman is een bescheiden man, een leraar

Als kleine jongen luisterde Maarten naar de inlandse
verhalen die dezelfde mystieke wijsheid in zich

l

droegen. De oude vertelster Imah vertelde ze aanhem,

leerling is gebleven. Ook al is het inmiddels
m vijftig jaar geleden dat hij in aanraking kwam
,t zen. Daï gebeurde toen hij in 1956 Karlfried
af Dtirckheim ontmoette. Als voorzitter van de
lthovense Kring van Wijsbegeerte en Psychologie

I

Houtman de bekende Duitse zenleraarltherapeut
genodigd om een aantal lezingen te komen geven

elke avond voor het slapengaan.
'Wees

stil. Luister verder. Je weet niet hoe het afioopt,

dat is nog in het Verhaal verstopt.'

Op de moeilijkste momenten in zijn leven, zou hij
zich de woorden herinneren die Imah vroeger tot hem

5

sprak, vlak voordat ze het oliepitje uitdrukte en hij
alleen in zijn bedje achterbleef.

zonderen. Daarnaast probeerde hij op eigen wtjze zijn

Zo leerde hij aan de hand van de oude vrouw, maar ook
van het blinde meisje Karti en later van Sukina, zijn

en seks. Het werk was zwaar en wreedheden waren aan

geliefde en zielsverwant, langzaam te vertrouwen op
die andere zijnsdimensie die achter de gewone realiteit
verborgen ligt. Niet dat hij zich daar altijd bewust van
was, maar soms, veelal in kritieke situaties, merkte hij

krachten te sparen, bijvoorbeeld door niet zoals de
meeste anderen voortdurend bezig te zijn met voedsel

de orde van de dag. Met name die keer dat hij samen
met twee andere oudere mannen werd afgetuigd zal hi.l
niet gauw vergeten. "Ze schreeuwden het uit, en dat

vonden de Japanners heel verachtelijk, want in hur

Net als dat hij over een helende kracht beschikte op

opleiding moesten ze elkaar onderling ook aftuigen er
dan ging het erom datje geen kik gaf. Ik begreep dal
Dus toen het mij overkwam deed ik er alles aan olr

momenten dat het er echt toe deed.

rechtop te blijven staan tot ik uiteindelijk bewusteloos

Bijvoorbeeld in de jaren waarin hij op Java als
jonge ingenieur in dienst was van de Nederlandse
elektriciteitsmaatschappij cEBEo en door zijn nauwe
samenwerking met de lokale bevolking bij allerlei
problemen betrokken werd. Of anders wel gedurende
zijn tijd in het jappenkamp, toen zijn verbinding
met de Andere Kant hem op de been hield en hij de
genezende kracht aan kon wenden om doodzieke
kampgenoten bij te staan.
Een donkere tijd was dat, een tijd vol beproevingen, en
een tijd waarin zijn verlangen naar verdieping, zoals
dat zich later zou uiten in de keuze voor zen, werd

neerviel. Mijn kiezen gingen naar de knoppen en mijr
trommelvliezen zijn geperforeerd geweest. Maar o1

duidehjk dat hij door die'andere wereld'werd geleid.

een bepaalde manier had

ik hun respect

gewonner

hetgeen er onder andere toe heeft bijgedragen dat

il

het kamp heb overleefd."

Hij vertelt het rustig,

zonder een spoor van wrok o'

verbittering. Nee, zegt hij met grote stelligheid, terwij
hij een fractie meer rechtop gaat zitter', hij heeft nooi
haat gevoeld ten aanzien van de bezetters. "Ze warer
de uitvoerders van een systeem en zich eigenlijk nie
bewust van wat ze deden." En met een mengeling var
droeftreid en berusting in zijn stem: "Ze dachten ech

aangewakkerd.

dat ze goed bezig waren. En ook als ze dat niet dachter

Het kamp
"Het is vooral in het kamp geweest, dat ik gemerkt heb

datje eigenlijk zelden open bent voor die onmetelijke,
tijdloze kracht", zegthij bedachtzaam. "Die kracht die
alle werelden in stand houdt en voedt, en tegelijk het

gaat het erom of iemand de kracht heeft om zich teger

de autoriteiten te verzetten en liquidatie te riskerer
Zoiets kunje nooit helemaal invoelen, want daarvoo
zou je de mens moeten zijn die het betreft."

grote transformatieproces van alles omvat. Daarvoor

Begrijpend licht

is het nodig, en dat werd me eigenlijk al

verteld

Naast de ontberingen en gewelddadigheden ervoer hi

door die oude vertelster, een leven te leiden waarin
voldoende tijd is om je met andere dan aardse zaken
bezig te houden."

in die tijd ook kostbare momenten die hem voor altij<
bij zouden blijven. Met name in de dodenbarak waa
hij de zorg voor zieke, uitgehongerde mensen op zicl

Veel tijd voor zichzelf had hij in het kamp echter niet,

nam.

maar toch lukte het hem om zich bij tijd en wijle af te

Zo

5

was daar het samenzijn met de oude Russischt

rnter, een 'wijze'zoals Houtman hem noemt, bij

e de verbinding met het Andere een 'blijvende
:stand'was. Deze herinnerde hem aan zijn eigenlijke
gave: in iedere ontmoeting het werk van de Grote

andere dimensie openstelt. Dan pas, als je je niet meer
verzet en het opgeeft om de zaak volgens de voorjou
beschikbare manieren te bekijken, kan er iets gebeuren

waardoor de situatie veranderen kan."

nwezigheid te herkennen en daar uitdrukking aan
geven. Het sterkte hem in het verlangen dat hij als

Het is nu echt donker geworden. Voorzichtig staat hij
op om een lamp aan te steken. Ver beneden ons rijdt

rd al voelde om het leed van anderen te verzachten.

geluidloos een auto voorbij.

de barak betekende dit concreet het afvegen van
dunne poep en bij de patiënt blijven tot hij rustig

weer opnieuw in andere bewoordingen worden verteld.

rd. En soms kon hij de krampen doen kalmeren
rt behulp van de kracht die door zijn handen

Maarten Houtman weet dat. Het maakt dat hij des te
intenser luistert naar de een-voud die eronder ligt.

oomde. Houtman: "Vaak voelden mensen op den

'Als je het simpel bekijkt, dan is het leven op

ur zo veel vertrouwen, dat ze makkelijker konden
sngaan. Daarbij vertelden enkelen me dat ze in
r heel mooi, begrijpend licht werden opgenomen.

een uitdaging om steeds bewuster te worden", zegt
hij, nadat hij zrjn oude positie weer heeft ingenomen.
'Als je sterft verdwijnen al je herinneringen. Het enige

heb zo ongewild diverse malen van dichtbij het

wat blijft is je gerichtheid op het Wezenlijke. Soms
lijk je die misschien even kwijt te zijn, maar één ding

rvensproces mogen meemaken, iets wat een diepe
lruk heeft gemaakt op mU."
)t hoort er allemaal

Het Verhaal is nog niet uit. Sterker nog, het zal altijd,

aarde

is zeker: hélemaal terugvallen naar onbekendheid met
het Mysterie lukt niet meer."

bij'

t is nu allemaal lang geleden, maar "het leed, dat er
i1d zal zijn, een klein beetje te verzachten", is ook

Dit artikel werd eerder in het tijclschrift Diep gepubliceerd.

nog belangrijk voor hem. Nuchter: 'Alhoewel ik
I merk dat ik die intentie soms nog steeds verkeerd
'taal, doordat ik te weinig zeg waar het op staat. Als

:cht in grote problemen zit,kan ik je beter duidelijk

,ken dat die omstandigheid iets is wat op dit
rment bij je hoort. Het is niet onrechtvaardig dat je
ets overkomt en het betekent ook niet

datje slecht

rt geweest. Mensen voeren vaak van alles aan: hun
Cers, karma... en ze denken altijd dat ze schuldig
n. Nee, het hoort er gewoon allemaal bij."
tuurlijk is dat niet altijd makkelijk, geeft hij toe.
aar waaróm?, vraag je dan onmiddellijk. En daar
jg je geen antwoord op. Want wat je in je leven
,emaakt is niet alleen een kwestie van oorzaak en
rolg, maar veel ingewikkelder te duiden. Om dat
kunnen beseffen, is het nodig dat je je voor een
7
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)e essentie komt flierefluitend op je pad
ror de oppervlakkige beschouwer - die niet de reis naar binnen heeft mogen meemaken die Maarten
outman met zijn leerlingen ondernam - lijkt het alsof hij, nu hij afscheid genomen heeft van zijn actieve
lstaan als meditatieleraar, zijn leerlingen met lege handen achterlaat: er is geen vastomlijnde methode,
ren hechte organisatie, geen leer en geen uitverkozen opvolger. Allen die hem gehoord hebben,
weten
hter dat hij zijn inspiratie doorgaf met de nadrukkelijke wens hem niet op zijn woord te geloven, maar
tze eigen weg te gaan.

tch zijn er mensen die zó door hem geraakt zijn, dat ze uit vrije keuze zijn lijn willen voortzetten.
eleen Wiers is een van hen. Ik vroeg haar naar haar passie voor meditatie, en haar motivatie om de weg
gaan.
>or: Hein Zeillemaker

:leen woont, samen met haar man Frans, op een
rerderij midden op het Brabantse land bij Sint:denrode, zo'n 10 km ten noorden van Eindhoven.
:nmaal op de Villenbraken aangekomen, blijft
ijn oog eerst rusten op een woonboerderij. Maar
. 5 blijkt een echt boerenbedrijf te zijn. Frans, die
enals Heleen laatstelijk als leraar werkzaam was

met uitzicht op de weiden

Er zijn binnen

Tao-zen diverse mensen die zich,

zoals jij,

zowel met therapie als met meditatie
bezighouden. Die twee lijken elkaar soms te raken,

zoals met 'mindfullness training'. Hoe zie

jij

de

verhouding tussen beide?

nnen de opleiding voor maatschappelijk werk, heeft

"Maarten maakt een duidehlk onderscheid tussen

n boerenafkomst niet verloochend en is na zijn
nsionering een eigen bedrijf begonnen. Rondom
;gen uitgestrekte landerijen, en ik zie schapen en

Waar meditatie zich richt op de verbinding met het

'eien.

het ego, vanuit het verklarende.

word door Heleen direct meegetroond naar

de

haapsstal, waar de pasgeboren lammetjes nog wat

rloren op de aarde staan.

In een afgeschermde

imte staat een hoogzwanger schaap, van een formaat
t ieder gevoel voor proportie tart.

die twee, en dat heeft me altijd
onnoembare, het

Al, werkt

aangesproken.

de psychologie

altijd vanuit

Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat wij als
Tao-zen beoefenaars met elkaar contact houden,
omdat je op je eentje zo gemakkelijk terugvalt in de
psychologie. Want de mensen die bij me mediteren

willen ontspanning, of ze zitten ergens mee.

Soms

In gaan we via de woonkeuken en een gigantische

blijven we in het afsluitend gesprek in de psychologie

.kamer de trap op naar Heleens werkkamer, een

je in de wereld staat en
handelingsvaardig kunt worden. En dan is er dat
kleine glimpje van de andere werkelijkheid, waardoor
al die menselijke problemen misschien wegvallen, of

rgwerpige ruimte met voorin een zitje. Later begrijp
datdit ook de oefenruimte is voorhaar taozengroepen
dat ze hier haar therapiegesprekken voert.

:

nestelen ons met koffie en thee

in het

zttje,

steken, met vragen hoe

althans een ander aanzien krijgen.
9

Met psychologie heb ik geen probleem, daar ben ik rn
geschoold maar juist dat andere stuk vind ik moeilijk.
Daarom lees ik in mijn groepen soms een passage uit
Maarten's boekt voor - want waarom zou ik hem niet

Je hebt hier in Sint-Oedenrode meditatiegroepen.
"Ja, waar we nu praten kunnen we maximaal met z'r
achten zitten, we zitten dan op een rijtje en zo is et
net voldoende ruimte om te lopen. We komen normaa

vrij

vaste groef

citeren, hij blijft toch mijn leraar. Daarmee zet ik hem

eens in de 14 dagen bijeen, het is een

nog niet op een voetstuk.

Daarnaast

Ik heb heel veel aan Maarten gehad, maar hij heeft ons
toch alle ruimte gegeven. Ik vond het prachtig als hij

deelnemers die dat genoeg vinden, waar ook ruimte ir

is er nog een maandelijkse groep voo;

voor nieuwe mensen."

iets tegen me zei, maar ik kon er vaak niet aan voldoen

mijn eigen weg.
Zoals hij altijd tegen me gezegd heeft: 'Heleen,
probeer het nu eens wat rustiger aan te doen, neem
meer tijd voor jezelf, tijd om brj jezelf stil te staan.'
en ging

"Ja, alleen breid ik deTaoïstische oefeningen wel wat

Ik gebruik daarbij variaties op

Maar het is je wel bijgebleven.
"Ja, ik onthoud het, en blijfervaren dat hij gelijk heeft.
Soms als ik het moeilijk heb, lukt het me opeens, dan
trek ik me terug en blader bijvoorbeeld in boeken waar

ik nooit aan toekom. Maar alleen dàn. Tot die tijd ren
ik maar door. Hoewel dat 'doorrennen'in de loop der
jaren toch een andere kwaliteit heeft gekregen. Toen
ik zojuist buiten met je stond te praten, voelde ik wel
mijn voeten, er is meer bewustzijn van mezelf."

Jij

bent een van degenen2 die zich recent opgegeven
hebben om volgend jaar de Tao-zen sessies voort te

zetten, Hoe voelt dat voor je?
"lk zat daar aldoor over na te denken, van hoe nu
verder - in het besefdatje daar metje denken niet veel
verder mee komt. Ik vond het heel mooi dat Maarten

hij ons toch weer

a1le ruimte gaf - en tegelijk de structuur aanstipte
die zich binnen de groepen al aan het ontwikkelen is.
En ik was er al veel langer mee bezig hoe we in de
periferie van Amsterdam verder kunnen."

gebeurt zittend want er is te weinig ruimte om tt
liggen. Maar als je dat 2 jaar gedaan hebt wil je we
eens wat anders.

Ik ben nu heel enthousiast bezig me

Shambala-Reiki (energieoverdracht naar anderen). Il

gebruik ook meer geleide meditatie.
Het oefenschema van mijn groepen is: 20 minuter
zitten, l0 minuten kin-hin, 20 minuten zitten, een hal
uur lichaamsbewustzijns-oefeningen, en dan nog eeI
klein half uur praten."
Bereid je je eigen praatje voor?
"Nee, ik kijk wat er boven komt. Maar ik gebruik we
regelmatig een 'spreuk', die ik ze geef voor het zitter
en waar

ik later bij het gesprek op terugkom."

Spiegel je je daarbij aan Maarten?

"Nee, maar ik vind het een voorrecht om veel van hen
gehoord te hebben, en ook veel met hem gepraat tr
hebben.

Hij heeft me eindeloos

aangehoord tijden

mijn echtscheiding. Ik vind het altijd heel knap

hor

hij uit een aarzelende ofworstelende vraag de essentir
haalt voor die persoon, zodat de anderen in de groel
er ook iets aan hebben."

10
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de energieoefeninger

de 'innerlijke glimlach'en de 'helende geluiden'. Da

Dat is me nooit gelukt."

dat brie{e3 geschreven heeft, waarin

Gebruik jij in je groepen de structuur die we var
Maarten gewend zijn?

laarten heeft vaak gezegd dat hij met dezelfde
roblemen worstelde als wij - en ikvond het moeilijk
n dat te geloven. Heb jij dat in je eigen groepen
lk niet, dat je jezelf de essentie hoort verwoorden,
rwijl je het in je eigen leven nauwelijks waar

voordat ik alles weer los kon laten.

[maakt een wijds gebaar naar de boerderij om ons
heenl. De vraag is: hoe kom je los van jezelf, van alles
wat je

wilt en al die dingen die je belangrijk vindt - en
ik ben iemand die alles belangrijk vindt.

rnt maken?

Het heeft me echt veel gebracht, maar misschien dat

dat gebeurt me soms, vooral als ik Reiki geef. Het
kt dan net 'of ik maar wat zeg', maar het komt wel
nnen en ik weet niet waar ik het vandaan haal. Het

vierjaar zitten hetzelfde effect gehad zou hebben."

L,

als een heel klein lichtpuntje dat straalt, iets wat ik
et zelf ben. En hoe dat uitpakt?

heb toch die twljfel wat

ik

kan doen, behalve

ensen wat ontspanning te geven. De vraag

blijft ofje

je heel af en toe voelt - in relatie met een andere
:rkelijkheid kunt treden.
aarten vind ik een echte Zenleraar. Zo zie ikmezelf
'at

et. Hij heeft een heel eigen richting ontwikkeld: de
:g van niet dwang...

Je bent aan de ene kant iemand met een druk
bestaan,je hebt drie kinderen opgevoed,je bent een
nieuwe relatie aangegaan en jullie hebben een grote

boerderij - terwijl je aan de andere kant je hierin
verdiept. Dus je bent niet echt een kloosterlinge.
"Dat heb ik ook van Maarten geleerd, dat je in je
dagelijks leven gewoon doet wat op je pad komt."
En dan heb je niet het idee dat je maar wat doet?
"De essentie kun je niet kiezen, dat komt zomaar - zoals

ij wordt natuurlijk ook wel eens gevraagd in welke

Maarten het noemt - flierefluitend op je pad.

ditie ik sta. Ik vond het altijd zo heerlijk als Maarten
i: 'Al die boekenwijsheid - laat maar!'Maar ik heb

Het gekke is dat ik pas met het leed in aanraking

Ltuurlijk wel het een en ander gelezen, Tony Packer

steeds niet zoveel meegemaakt. Frans was er verbij sterd

jvoorbeeld en zojuist twee boeken van Hetty
raayer over energie en channeling, waar gebruik
maakt wordt van symbolen die een magische

over dat ik haast nog geen sterven had meegemaakt,
bij hem in zijn familie is dat heel gewoon. Waar komt

gekomen ben via meditatie. Persoonlijk heb

ik

nog

die interesse dan vandaan?"

:rking hebben.

ror Reiki, en misschien ook wel door de meditatie,
:n ik veel gevoeliger geworden voor het onzienlijke,
rt begint veel meer voor me te leven. En dat terwijl
atheïstisch opgevoed ben..."
ror jou zijn al die opleidingen dus wel heilzaam
weest. Ik zeg dat omdat Maarten ons vaak

waarschuwd heeft voor een vlucht in telkens
euwe cursussen. Begrijp jij waarom hij dat
red?

geloof wel dat hij gelijk heeft. Maar ik had uit
rzekerheid behoefte om meer in handen te hebben,

Je zegt dat je door meditatie open bent gaan staan
voor het leed. Hoe bedoel je dat precies?

"lk

I Maarten Houtman,

werd er toen pas mee geconfronteerd dat het er is.

In mijn leven zijn geen schokkende dingen gebeurd
die mij in een diepe crisis gebracht hebben. Als ik
terug denk wel, maar ik heb het op het moment zelf
nooit zo ervaren."

Tao-zen, de weg van niet-dwut

uitg. Ankh-Hermes, 1988
2 Samen met Ad Verhage,
Jet Leopold en Maria Braun.

\

Aan

nijn

opvolgers, brief geri

aan de deelnemers van

Je leven was een doorgaande

zijn dr

maandelijkse groepen

lijn.

"Er was één moment, toen ik net aan het mediteren
was - ik was overspannen en was bij Epi van der Pol
in behandeling4. Het was dus een combinatie van
11

o Epi van der Pol heeftjarenlan
Tai-chi les gegeven tijdens de
Tao-zen sessies; hij is tevens
praktiserend homeopaat.

ik iets meegemaakt. Ik
keek op een morgen naar buiten, en opeens was de

omstandigheden, en toen heb
hele wereld helderder.

Eerst kon ik het niet geloven, maar toen merkte ik
dat er altijd - ik was toen een jaar of 47 - een soort
grauwsluier was geweest. En ik geloofde niet dat het
zou beklijven, maar het is altijd zo gebleven. Dat is
wel een omslag in mijn leven geweest. Daarvóór heb
ik nooit gedacht dat ik leed. Toen pas drong het tot me

altijd onderzoeken. Los van de voor- en afkeuren

d1e

je natuurlijk ook hebt. En als ik die oordelen al heb
dan is de hulpverlening ook afgelopen, bijvoorbeeld
als ik denk van 'hup, man, doe er wat aan!', in plaats
van 'hoe komt het dat hij er niet toe komt?"'

Maar moet je niet beginnen met te constateren dal
er niets te doen valt, dat het is zoals het is?
ik nog tang niet aan toe. Ja, het is ool

"Daar ben

door dat het leed een vast bestanddeel van mijn leven

tegenstrijdig.

was geweest."

Toch hebben veel mensen wel baat bij die technieker
Misschien niet tot aan het diepste van hun wezen, maar

ln De andere

oever, Maarten's autobiografie,
staat een passage waarin lgor, de heilige die hij
in het kamp ontmoet, zich met alles wat in hem
is, verbindt met het leed van iemand die daar

een heleboel mensen hebben ook niet de belangstellin6
om zo diep te gaan. Als je 25 jaar Maarten hoort, wee'

je wel dat het allemaal psychologie is, en dat het nie
echt over het diepste gaat..-"

gemarteld wordt. Als ze er later samen over praten,
zegt hij tegen Maarten. "Toen die gehangene in

mijn aandacht bewusteloos werd en losgesneden, "Maarten wordt nu 90. Ik heb het altijd zo knatr
gevonden hoe hij de dingen deed, ik maak hem nu 2j
heb je je misschien afgevraagd hoe dat mogelijk was.
jaar mee. Hij is echt degene die mij op gang geze'
Dat is alleen mogelijk als je de hele gruwelijkheid
volledig aanvaardt en er voorjeTelfniets aan probeert

te veranderen, maar zegt 'zo is het'. Dan vraag je
je vanzeV af wat je kunt doen. Álleen in die totale
aanvaarding komt de energie vrij dieje in sÍaat stelt
te helpen." Voor mij was dit een sleutelpassage in
Maarten's boek. Wat zegt het jou?
"lk vind het wel heel wezenlijk, maar ik hoop dat je

heeft.

Ik ben bij hem gekomen via Jet Leopold. Zil ging
een gegeven moment

een meditatiegroel
beginnen, en vroeg al haar vriendinnen en kennisser
mee te doen. Ik weet nog, we waren op een weekenc
aan het kamperen, en

ik vond het zó belangrijk dat il

er voor terug kwam.

mensen ook eerder kunt helpen. Ik denk dat het voor
jezelf wel geldt. Ik probeer in mijn zoektocht naar

Toen

mezelf daarin door te dringen, van 'hoe reageer ik?'

ik zit niet

en 'hoe ziet mijn leven eruit?"'

het was toch alsof ik thuiskwam."

Zijn er dingen

die je van jezelf niet accepteert?

flacht] "Ja, heel veel. Maar ik denk dat je een ander
hij zichzelfkan
accepteren, ook al accepteerje zelfnog niet helemaal
wat er is. Je kunt je oordelen, ook naar anderen toe,
best kunt helpen in de richting van dat

12

o1

in Odijk

ik daar de eerste keer op een bankje zat, was

he'

echt of ik thuis kwam. Dat was een rare ervaring, wan'

goed, wiebelend en alles afgekneld maar

Daarvoor had

je

nooit gezeten of was daarmet

bezig geweest?

"Nee, het was omdat Jet een vriendin was. Toen ber

ik in die groep gebleven, maar Jet zei op

een gegever

moment: 'Je moet eens mee naar Maarten.'

at gevoel van thuiskomen had

ik

.aar wat Maarten vertelde vond

ik zo mooi en zo

dan wel gehad,

renend... Na zo'n heel verhaal van Maarten had ik
rak het gevoel: ik heb maar één of twee zinnen nodig
n mee aan het werk te gaan.
oals

ik in de wereld

ik heel veel aan Maarten
:had. Anders was ik waarschijnlijk een vrouw met
tronische klachten geworden, hoofdpijn of rugpijn.
sta, heb

wij worden ook ouder. Dan geef ik wel iets door aan de
mensen die brj mij mediteren, ik noem dan Maarten's
naam wel, maar het is niet helemaal in de traditie van

Maarten. En dat wil hij ook niet.

je de volgende generatie
leerlingen weer georganiseerd? Ik zie dat allemaal niet
De vraag is: hoe kr4g
zo. Als

wij

80 zijn, zullen we ook geen bijeenkomsten

n dan was

meer houden. Maar dan houdt het gedachtegoed van
Maarten op. En dat bevalt me helemaal niet."

laarten heeft me, toen ik het moeilijk had, weer een
chting gegeven. Hij heeft me altijd bemoedigd" altijd

Dat is juist wat de Stichting Zen als Leefwijze
als zijn txak ziet, zoveel mogelijk doorgeven wat

Hij was nooit negatief,
tt ik iets anders moest gaan doen of zo, maar zei
tijd 'ga maar door', en: 'neem rust' - nou, je weet

in woord, beeld en geluid is vastgelegd. Denk eens
aan al die sessietoespraken en gesprekken die op

ik in mijn huwelijk blijven zitten. Dan was
vast blijven houden.

rdersteund, zonder oordeel.

middels al dat ik dat nooit gedaan heb."

band staan.
"Ja, het beschikbaar maken van het gedachtegoed is
het belangrijkste. We kunnen allemaal wel iets zinnigs

at'ga maar door'is heel bemoedigend. Je hebt
rlf telkens het gevoel dat je verkeerd zit, dat je iets

rders of iets beters zou moeten

- maar

gewoon:

t maar door!'

hij straalt een vertrouwen uit dat het wel

L,

goed

zeggen, maar ik heb toch het gevoel dat ik het in de
trant van Maarten zeg, en verder niets nieuws. Maarten

is mijn richtlijn. Als zijn toespraken toegankelijk
gemaakt worden, dan is het ook voor de komende
generaties ter beschikking."

)mt met je, en dat vind ik heel knap."
at vertrouwen geeft een eindeloze bevestiging dat
lt leven goed is.

.

en dat wat er op

je pad komt ook nodig is. En

als

dat nu maar gaat onderzoeken, dan kan er ook niets

ut gaan, ook al hebje het ellendig...
oewel er wel verdriet was, heb ik het nooit ellendig

ik kan dan wel beseffen dat je er niet mee
menvalt, dat je ernaar kunt kijken."

:had. Maar

zitten we op dit moment in de situatie dat we
met z'n allen afvragen: hoe nu verder? Ik weet
lf niet of het doorgaat. Je zou kunnen zeggen dat
aarten de kom is en wij het fruit wat er op ligt. Maar

n dan

rs
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irgens bij stilstaan zonder erover te denken
zo-zen vierdaagse van I

I - I4 mei 2007 / Inleiding

zaterdagmorgen

roor: Maarten Houtman

iisteren hebben we met elkaar

vrijwel het hele gebied
kaart gebracht waar het in de meditatie om gaat. Je
)u zeggen, dan hadden we gisteren wel op kunnen

Hetzelfde is nooit hetzeffde, want alles

ouden, dan gaan we naar huis toe en gaan verder.

verandert en beweegt.

Íaar het blijkt dat het niet zo werkt, en dat je er veel
ver moet horen.

Hetzelfde in je herinnering, ja, dat is onbeweeglijk en
dood. Je weet dat zaken en situaties in verschillende

in de introductietekst voor deze vierdaagse
:had over 'hetzelfde' [zie kader]. En het gaat ook
Ltijd over hetzelfde. Maar 'hetzelfde' wat wij in

stemntingen er anders uitzien. Dat vindje heel gewoon.

r

r heb het

ns hoofd hebben, zoals

wij het zien en voelen,

is

rderdaad iets wat niet beweegt. Ik heb daarbij gezegd

lt

de herinnering aan een ervaring onbeweeglijk is en

rod. Maar de ervaring zelf was niet dood, die was in
.'weging - geen seconde is hetzelfde in het heelal.
at is het uitgangspunt: geen seconde is hetzelfde in
heelal. Maar ons bewustzijn is te traag om dat op
, merken. Het houdt vast aan die momentopname,
zt

r slaat dat moment op. Dat betekent dat je iets wat
lweegt, bevriest.
aar komt ons gevoel vandaan van:

'alsje dát beleefd

Hetzelfde
in het

leven

Weer anders is het als je een beetje dromend buíten
loopt. De bomen dieje denkt te kennen zijn heel anders:

ze hebben verhalen over wat de wind ze vertelt en ze
verlangen naar de lente en de zomer als hun bladeren

alles kunnen opvangen en doorgeven aan hun wortels,
die diep in de grond de levenssappen opzuigen. Een en

al leven en durende verandering.
Waar begint

voorjou die veranderde beleving? Ik denk btj
je norntaal rNaarneemt een bevroren

het gevoel dat wat

nxomentopname is uit een onafgebroken verandering
Eerst hebje dat gehoord ofgelezen en gaat het langs je
heen. Dan beginje te merken, midden op de dag, dat er

rbt dan ziet het er zó uit.'We zijn ons niet bewust
lt het op het moment van de ervaring al aan het

je

:randeren is.

er attent op en begrijp je dat je in een onbekende wereld

opeens een ogenblik is dat alles anders

lijkt. Dat vergeet

weer, maar als het nog een paar keer gebeurt, ben je

rishnamurti heeft dat heel mooi uitgedrukt: "Je moet

leeft waarvanje ntaar één bepaalde kant kent. Dan komt

tijd weer sterven aan het moment waarin je leeft."
oeje dat niet, dan slaje het op - een computer kan

er een levende rttst over

et anders, die moet opslaan, of je moet het wissen.

van de

'ij zijn in staat om aan de lopende band op te slaan,
r te slaan wat beweegt, wat leeft, wat een rivier is rartoe zijn we in staat, met het bewustzijn dat we

hetzelfde.

en ntisbaar

tijd

je

waardoor

je door alle

haast

ontje heen dat andere kunt beleven, dat niet
is. Dan is ook voor

jou hetzelfde nooit nteer

:bben.
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Het gaat erom dat we ons hier bewust van worden. Dat
betekent niet dat het daarmee veranderd is, natuurlijk

niet. Ons bewustzijn is gevormd door de evolutie van
de mensheid en is heel oud. Maar de vraag is'. wat heeft

de evolutie gevormd? Dat is het grote onbegrijpelijke

mysterie dat voortgaat alles

in gang te houden,

te

...ik geloof dat het in mijn

boeks beschreven is, die

Jood die gemarteld werd" en op een bepaald moment
losraakt van dat lichaam dat ontzaglijk gemarteld

werd, hij raakt los en overziet opeens de hele situatie,
overziet dat die beul een heel zielig, klein lichaam.
een kleine werkelijkheid is, een kleine ziel

in een vet

lichaam. En hij ziet de beul in paniek raken: 'die man

vernieuwen, en ook te laten sterven.

Dat laatste is een beetje akelig, dat willen we niet
weten, maar dat is een feit, het laat het ook steruen!

Wij hebben een heleboel heisa bij het sterven, dat

is

altijd iets verschrikkelijks - terwijl het heel vaak een
grote bevrijding is voor degene die sterft. Maar de
omstanders laten dat niet toe, die zeggen: "... blijf
hier, bhjfhier, blijfhier! Je leven verlengen!"
En dat werkt natuurlijk, degene die sterft is niet vrij
om te sterven, die wordt tegengehouden. En als de
stervende een geloofheeft, dan hebje nog het oordeel,

dan staje terecht. Dat is echte grote quatsch!

Waar het om gaat is dat je op dat indrukwekkende
moment dat je lichaam niet verder kan, totaal beleeft

is dood die man is er niet meer, dat mag niet gebeuren!

- want hij is gehouden om wel te martelen maar niet
dood te maken. En hij smeekt hem'. kom terug, kom
terug! En uiteindelijk keert hij terug in zijn lichaam
Die beul is zo blij...

Een ontzettend drama eigenlijk, van twee totaal
verschillende gradaties van bewustzijn.

Dat is het eigenlijke drama, het drama van

niet

buiten je beperkte bewustzijn kunnen treden wat
door de evolutie gevormd is, en wat nu natuurlijk
in onze maatschappij verder gevormd wordt, dat
conserveringsproces gaat altijd door.

hoe het is om over te gaan van deze tijdelijk wereld
waarin we leven omdat we een lichaam hebben, naar

Maar wat eigenlijk gebeL.rt ontgaat ons. En daarom is
het nodig dat we mediteren, dat we hier bij stilstaan

die tijdloze grote vrede waarin alle leed vervat is.

- niet door er over te gaan denken, hierover nadenken

Leed

is

dan niet weg, maar het

is

opgenomen,

is verspilde energie.

z'n eigenlijke plaats krijgt: dat het leed nodig is om tot

Dat is heel moeilijk, stilstaan bíj iets zonder erover te
denken. Het laten staan. Je weet het niet. En op geen

bewustzijn te komen.

enkele manier beihvloed

opgenomen in dat alles omvattende wat maakt dat het

Het is een hele kinderlijke opvatting dat het leed
er maar niet moest zijn. Dan zou er geen enkele
vooruitgang zijn, absoluut niets. Het leed is nodig om
ons een kans te geven ons bewust te worden van het
totaal waarin het leed z'n plaats heeft, waarin het niet
slecht is.

Wrj kijken van buitenaf tegen het leed aan, en

dan

is het vreselijk - het is ook vreselijk, omdat wij het

je het zó dat je toch weer
je
werkelijkheid.
tijdelijke
terugbent bij
Stilstaan bij iets zonder eroveÍ te denken, daar gaat hel
om. Niets weten, alleen de grote vraag staat voor je
voorje staat - dat is de hele mensheid
die zichzelf ziet. Daarin, in dat stilstaan bij, zonder
gedachten, kan er iets gebeuren - ik zeg kán, het is
En die vraag die

helemaal niet gezegd dat er iets gebeurt.

Maar het is mogelijk - en dat is een genade - dat je een

5 Maarten Houtman.

als zodanig beleven. Je ziet het dagel4ks op de buis,

moment plotseling beseft wie je bent.

De andere oever,
eenjeugd op Java,

en dat komt door de beleving van de mensen die het

Je

uitg. Asoka.2006

ondergaan. Er is altijd een punt...

met alle afspraken, met alle bezittingen, met alle leed
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bent natuurlijk dit lichaam met alles wat eraan vastzit

dat is er nog altijd. Maar je merkt dat dat tijdelijke
cu niet meer vasthoudt, dat je even - misschien zijn
ret

maar een paar seconden, dat weetje later nooit, het

je

vast, dat gaat niet. Alle ceremonies, alle omhaal het helpt niet. Dat komt omdat wij in wezen mens zijn.

En een mens is in wezen oneindig

- alleen weet hij

s

zo'n ongelofelijke ervaring dat het niet in de tijd is
Lit te drukken - dat je even weet dat datgene wat je

het nog niet.

igenlijk bent niet sterft. Dat gaat altijd door, bij alle

Dat is de weg, de Taoïstische opvatting van de weg.

nensen - alleen: onbewust. En daar zit het in.

Iedereen kan op weg gaan, het heeft helemaal niet met

je

bagage te maken,

je kunt hoogleraar zijn, dokter,
ik wat, en je kunt een

treditatie kan daarbij als het goed is een hulp zljn. Ie

ingenieur, professor of weet

lat je niet voor de gek houden, door niemand, door
relk heilig boek ook, nee, niets! Jij staat ervoor, jij,

eenvoudige handwerksman zijn. Dat is voor dil precies

lleen. Niet met je vrouw, niet met je vriendin, niet
ret je liefde, helemaal niet. Alleen. En een moment
lter ben je weer terug in de hele baaierd van bekende
ingen. Maar,

je

weet dus wel voorgoed dat alles wat

hetzelfde. Zeer waarschrjnlijk heeft de geleerde
grotere moeite dan de eenvoudige handwerksman,
omdat hij zoveel weet.
Dat vertelt ook de hele Chassidische geschiedenis, het
draait om die genade. En die kun je niet afdwingen,

kent niet 'Het'is. En dat is een heel verschil.
)an laat je ook niet meer vragen toe van Ja maar...'

daar kun

,lant'|a maar' is te laat, dat is in de tijd. En dit is niet

kuntje alleen bewustworden, van elke handeling.
Zodra 1e dat probeert, om je bewust te worden van
elke handeling, merk je hoe verstrooid je bent. En dat
je als het even moeilijk is al een antwoord weet - wat

z

an de

tijd...

)aarom is natuurlijk de fase voordat zo'n ervaring tot

: kan komen... stil, er zijn geen woorden meer.

.ls zodanig ben ik natuurlijk een sjacheraar, want
( gebruik woorden. Maar ik kan niet anders, ik heb
iet het formaat dat ik door hier te zitten het jullie
rogelijk maak te ervaren. Ik gebruik woorden. Maar
ie woorden kunnen je toch helpen te gaan beseffen
aar het om gaat.

je niet naartoe werken - dat is voor ons héél

erg akelig.
Je

natuurlijk helemaal geen antwoord is, dat kan niet zijn,
een echt antwoord ontstaat op het momenl, dat

kunje

niet paraat hebben.
Wat

je paraat hebt is dood, is verleden tijd.

)e hele geschiedenis van de mensheid alles wat in
roorden te vangen is, gaat uiteindelijk hierover - heel
rat boeken

incluis, ook al drukken ze het anders uit.

,n

het is geen rechte lijn...

<

heb leerlingen die in een contemplatieve orde zijn

egaan omdat ze zich helemaal wilden wijden aan

iod.

Af en toe krijg ik daar een bericht van. En ik

terk hoe ze vastlopen, langzaam lopen ze vast. Want
, is geen rechte lijn naartoe!

lsjeje verbeeldt datje

een rechte

lijn moet gaan loop
17

Maarten Houtman (1918) noemt zichzelf een autonoom boeddhistisch leraar omdat hij niet in één bepaalde
traditie staat. Hij geeft al ruim vijftig jaar onderricht in 'tao-zen', wat hij omschrijft als een uitgeklede
vorm van zen. In 1985 richtte hij de stichting Zen als leefwijze op en momenteel zijn er tientallen tao-zen
groepen in Nederland. Een gesprek over de werking van de stille geest'
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Me gaan slapend

door het leven

faarten Houtman over aandachtig zijn
oor: Ronald Hermsen

een nieuwsbrief van Zen als leefwijze schrijft u:

n

ver de stille geest is het moeilijk spreken,
'ant het is een spreken over iets

tt zich in woorden niet laat
te

vatten.

stille geest leeft in ons,

wij kennen hem niet 'rwijl hij ons hele leven aanwezig is,
Laar

zlfs de oorzaak is van onze geboorte,

t ook na onze dood blffi voortbestaan.
'

valt over de stille geest weinig te zeggen,

'

kunt hem wel zelfgaan opmerken.

' kunt gaan opmerken wat er
,titen alles wat je kent:

inje

is

Wat kunnen we nog wel onder woorden brengen?
Over veel dingen die je kunt waarnemen met je
zintuigen, ontstaan vragen die nauwelijks beantwoord
worden in je leven. Totdat je merkt dat dit komt omdat

je niet goed luistert. Bij het leren luisteren ben ik
geholpen door een oude vertelster, toen ik nog heel
klein was. Zij kwam elke avond aan mijn bed zitten
en binnen haar mogelijkheden gaf zij antwoord op
de vragen die ik stelde. Ik stelde ze natuurlijk heel
kinderlijk. Zo was ik heel verdrietig omdat mijn
lievelingsboom gekapt werd. Ik vroeg haar waarom
dit nodig was. Ze zei dat ik teveel onder de indruk

'kentje gedachten,
'kentje gevoelens,
'kentje gewoonten,

was van het omgehakt-zijn van de boom en nog niet

'kent de idealen dieje hebt,

mij in contact met datgene wat ik de stille geest noem.
Met dat wat je nauwelijks opmerkt en wat toch de
oorzaak is van het feit datje er bent en dat alles wat er

z

begreep dat als

ik

één was met de boom, deze in

mijn

hart bleef leven. Ook al was hij gekapt. Zo bracht zij

dingen dieje nastreeft,

kent verdriet, plezie4 vreugde.
raar wat daaraan vooraf gaat?

is, er inderdaad is.
Wanneer je aandachtig wordt voor de stille geest, ga

je

alleen maar mogelijk

merken dat je zonder het te willen een beetje slapend
door het leven gaat. Dat je je niet bewust bent van het

ndat dat andere er is-

onzichtbare watje draagt, watje geboren laat worden,

lke beweging, elke ademtocht

t

weer laat sterven en wat in alle dingen is. Het gaat
erom dit te eerbiedigen inje leven.

kunt het leven noemen,
kunt het God noemen,
kunt er allerlei namen aan geven

zt is het geheim

Dat bed, waar die verhalenvertelster aan zat, stond

zt is onbekend,

in ieder van ons.'

op midden-Java, waar u in 1918 geboren bent.
Eind jaren vijftig komt u in Nederland in contact
met professor Von Dtirkheim, één van de westerse
19

pioniers op het gebied van het boeddhisme. Hij heeft
ervoor gezorgd, dat het boeddhisme een wijdere

bekendheid kreeg in Europa. Zelf bent u altijd,
zoals u dat noemt, een autonoom boeddhistisch
leraar gebleven. Waarom?
Ik merkte, zowel in het boeddhisme als in allerlei
andere spirituele stromingen die ik bestudeerde, dat
dit instituten zijn geworden. Instituten gaan ervan uit
datje hun uitgangspunten aanneemt. Ze gaan niet uit

er niets aan kunt veranderen. Je kunt aan de gang
van zaken niets veranderen. Wel kun je je houding
ten opzichte ervan veranderen. Tijdens zo'n moment
waarop de stille geest zich openbaart, blijkt alles wat
er gebeurt, hoe afschuwelijk ook, toch goed te zijn.

Kun je dan zeggen dat onze ingesleten gewoonte'
patronen, onze gedachten, de manier waarop we
gewend zijn te reageren, afwezig zijn?

van de eigen ervaring. Maar ervaring is totaal iets

Ja. Dat maakt het verschil met de gewone

anders dan aanname. Vaak gebeurt het, daar heb ik

van zijn.

zelf ook last van gehad, dat je in die aanname blijft
steken. Hierdoor verlies je het vermogen om naar je

Is er een manier waarop je zelf van de ene staat van

eigen innerlijke stem te luisteren. Om wel te kunnen
luisteren, dien je je steeds opnieuw los te maken van
de overlevering en

je te houden

aan

staat

zijn naar de andere kunt gaan?
Nee. Je bent echt aftrankelijk van die stille geest zelf.

je eigen ervaring.
Dus wat u zegt is dat het inherent is aan het mens
zijn, dat je de stille geest ervaart en dat je hem niet

Hoe kreeg u last van het feit dat u dingen
aannam?
Ik merkte dat het saai voor me werd. Het leven

la.

ontbrak aan die instituten. Ik kon in de woorden die
gezegd werden verwijlen, maar ik merkte dat ik me

Waarom zou je dan nog mediteren?

ervaart.

stromingen - zonder het te willen overgaf aan iets dat

Mensen die de stille geest kennen, willen toch iets
doen waardoor de kans dat deze zich manifesteert

van buiten kwam en niet van binnenuit.

groter wordt.

Kent u de stille geest?
Ja, maar met grote tussenpozen. Gewoonlijk ben ik

Nu heeft u ooit gezegd dat dit streven, dit verlangen
naar de stille geest, het ervaren ervan in de weg kan

- en dat was vast en zeker niet de bedoeling van al die

me er niet van bewust. Soms wel, dan ervaar ik voor

staan.

gedragen door iets waar ik

Zodra

een moment dat

ik word

me nauwelijks bewust van ben.

je

een gedachte over de stille geest hebt, hem

meent te kennen of ernaar streeft hem te ervaren, is de
slagboom gevallen.

En dat is niet te omschrijven?
Nee. Ik kan alleen zeggen dat je plotseling je verzet
opgeeft tegen iets wat er gebeurt en waarje gewoonlijk
wel tegen in opstand komt. Er gebeurt natuurlijk heel
veel in de maatschappij waar je je innerlijk tegen
verzet, terwijl je tegelijkertijd heel goed weet dat je
20

Dus eigenlijkmoet je mediteren zoals je

bijvoorbeeld

een kop koffie op een terrasje drinkt.
Ja, precies. Het is iets heel gewoons en toch is het heel

ongewoon.

rt is er het ongewone aan?
: stille geest is ongrijpbaar. Hij is zichzelf en
enbaart zich eigenlijk voortdurend. Alleen hebben

de drijfveer van mensen om te gaan mediteren, om
het religieuze pad op te gaan?

j

Ja. Mediteren is uitstekend en kan op

het idee dat

wij

er buiten staan. Dat komt omdat

de slotsom

allerlei manieren.
Het betekent datje gemerkt hebt datje maar halfbent

mijn leven: het draait om aandacht in het moment.

wanneerje niet in die staat verkeert waarin alles wat

j niet aandachtig zijn. Dit is eigenlijk
n

Dus het willen 'bezitten'van de stille geest is vaak

ndacht die niet opzettelijk is.

is, goed is.

tn het beangstigend zijn om aandachtig te zijn en
stilte toe te laten?

'Goed' klinkt in mijn oren niet neutraal. Alsof alles
dan ook echt goed zou zijn, terwijl er toch ook een

kan zeker. Maar hoe meer de stille geest zich

rrmaal leven we in een schijnzekerheid. We denken

hoop ellende is.
Je kunt zeggen datje op zo'n moment ervaart dat het
leed, want daar draait het toch om, niet afwezig kan

:l dat we alles onder controle hebben, maar wanneer

zijn. Lijden zal er altijd zijn, maar wordt ervaren in

de stille geest toelaat blijkt dit slechts schijn. Dat

zljn naakte toestand wanneer de stille geest zich
je openbaart.

Lt

enbaart, heb ik gemerkt, hoe meer die angst wegvalt.

n

beangstigend zijn. Net zo beangstigend als de

aan

gst voor de dood die iedereen kent. Maar ook al sta

buiten de stille geest, dan nog is deze aanwezig. Net
goed als je ego altrjd aanwezig blijft. Het oosterse
:e dat het ego gedood moet worden, is daarom echt

Wat is die naakte toestand van het lijden?
Het besef dat lijden onvermijdelijk is en dat juist dit
lijden jou uiteindelijk in staat stelt om de stille geest

zin. Je hebt het ego nodig. Het punt is dat het ego
zichzelfdenkt dat er buiten hem niets is. En dat is

te ervaren.

tt waaÍ. Ook het ego is er dankzij die stille geest.

Uw verhaal horend, begon uw zoektocht als klein
kind door de pijn die u voelde toen de boom
omgekapt werd. U bent nu negenentachtig. Is uw
houding ten opzichte van het lijden door de jaren

n

re wordt het ego dan dienstbaar aan de stille
est?

lordat het op een bepaald moment, door
beurtenis meestal, even naar

de

een

achtergrond

rdwijnt.

lbeurt dat op een bepaald moment of op meerdere
Dmenten in ieders leven?
En je hebt het niet zelf in de hand.
het vanuit dit innerlijk kennen van de stille geest
.t mensen op

dat klopt.

zoek gaan en hem willen'grijpen'?

heen veranderd?

Ik merk dat ik nog steeds - en nu spreek ik uitsluitend
voor mezelf - het overgrote deel van mijn leven in de
greep ben van het veÍzet tegen het lijden in allerlei
vorÍnen. Steeds merk ik weer dat lijden er is omdat
ik me ertegen verzet en er dus niet helemaal in
doordring.
Hoe uit zich dit verzet?
Nog altijd veroordeel ik, ook al is het in gedachten,
de mensen die lijden veroorzaken. Terwijl het lijden

onvermijdelijk is.
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van alles leren over hoe je moet omgaan met d,
dood, maar wanneer je negenentachtig bent is j

s
í

fi:

blik heel anders?
je ervaringen opgedaan die je

Ja, want dan heb

n#)

op

j

dertigste nog niet kon hebben. Mijn levenservarinl
vergroot ook het geduld met mijn leerlingen. Ik ber

t

heel voorzichtig geworden en probeer de manie
waarop zij leven en de manier waarop zij proberen d
stille geest te leren kennen, niet te verstoren door t

t

n

zeggeÍt

je moet dit of dat doen. Ik laat ze hun

we

gaan en geef soms het advies om ook eens hier

o

daar op te letten. Dat is alles. Wanneer je de weg di
mensen gaan verstoort, ben

je de oorzaak van extr

moeilijkheden.

Dus u heeft uw verzet tegen het lijden nog niet
Dat klinkt

opgegeven?

Nee, dat keert nog dagelijks terug wanneer
de telev'isie

ik

via

of de krant merk dat mensen nodeloos

vrij marginaal.

Ja, maar dat is niet erg. Het is voor
werkelijke.

mij het eni

sterven. Er zijn bedrijven die medicijnen die het lijden

waarje aan kunt zien dat mensen en instanties alleen

U schrijft over de dood: 'Zítten is heel dicht bij d,
je zijn liefelijkheid kunt voelen. Ui
glimlach
komt
de geboorte voort van een men
zijn

maar denken aan hun eigenbelang: het vergroten van

die nog sluimert in het ongewetene, die nog door

hun macht en territorium.

vernauu:ing van de geboorte heen moet voor hij
aarde kan x,ijn'.
Het lijkt alsof de dood een geboorte is.
Het is de geboorte van een nieuwe mogelijkheid.

tegengaan niet verstrekken, omdat dit ze commerciële

schade berokkent. Zo

zijn er

honderdenéén dingen

Is het leven een tranendal?
Je instelling maakt dat het een tranendal lijkt.

Met de leeftijd neemt het fysieke lijden toe en de
dood komt steeds naderbij. Heeft het boeddhisme u
handvatten gegeven om hiermee om te gaan?

ik vind de moeilijkheid met handvatten altijd
dat ze gegeven worden voordat iets zich voltrekt.
Ik heb in mijn leven steeds weer de onzekerheid
toegelaten. Op deze momenten sta ik los van alles wat
ooit gebeurd is en verkeer ik alleen in het heden.
Ja. Maar

Bedoelt u te zeggen:
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je kunt op je dertigste

wel

dood x,ijn, zod.at

d,
o1

Is dit aanname of ervaring?
... Heel enkele momenten is het een ervaring.

Is het een ervaring op die momenten waarop

e

geen vereenzelviging is met het fysieke lichaam?
Ja. Dat

zijn de momenten waarop de stille geest zicl

openbaart.

Is er in de praktijk van het lesgeven in de ruin
vijftig jaar dat u leraar bent, veel veranderd?

ben veel voorzichtiger geworden.
spraken gedaan waarvan

Ik

heb vaak

ik op het moment dat ik

ILachend]

Als dat gebeurd is, vraag ik daar vergeving voor

uitsprak dacht: 'dat zegje nu wel, maar daar klopt
:h heel weinig van in

je eigen leven'. Hierdoor

ben

op den duur voorzichtiger geworden en beter naar
zelf gaan luisteren. Je kunt pas naar een ander
steren als

je echt naarjezelf luistert.

erkte u dat er een verschil was tussen dat wat u
rrde en wat u leefde?
precies. Ik ben beter naar mezelf gaan luisteren.
ordoor merkte ik wanneer ik weer iets

Dat kunt u dus ook relativeren?
Ik zie gewoon dat dit algemeen menselijk is

Jazeker.

Wat is de essentie van uw leer?
Het gaat erom, zoveel als in je vermogen ligt, aandacht
te hebben voor het totaal. Voor alles; zowel het
allerkleinste als het allergrootste. En dat je aandacht
niet verslapt omdat iets zogenaamd 'gewoon'is.

wilde zeggen,

t ik niet was.

Ik

ts op die manier bent

probeer leerlingen het verband bij te brengen tussen
het eigen leven en dat wat er in de wereld gebeurt.

u zelf ook altijd leerling

ken een uitspraak van u, waarin

u zegt: 'Ik

Iedereen is medeverantwoordelijk voor het leed in de

bleven?

wereld. Dit moet een motor x,ijn.'
Hoe uit deze medeverantwoordelijkheid

noemt zichzelf autonoom boeddhistisch leraar
rdat u niet in een lijn van leraren staat. Wie was
is dan wel uw leraar?
t leven zelf.
Lt

vraagt om een enorme alertheid, voortdurend.

ik dus nauwelijks
. Het woord 'voortdurend' is heel streng. Ik zeg
lk: 'Je hoeft me niet te geloven, ontdek het maar'.
e voortdurende alertheid breng

merk - en dat neem ik mijn leerlingen helemaal niet

'alijk - dat ze me een bepaalde autoriteit toekennen
: ik voor mijn eigen gevoel niet heb. Maar als leraar
tkom je daar blijkbaar niet aan.

zich in uw

eigen leven?

Ik zie dat ik brjna iedere dag iets toevoeg

aan veÍzet,
onbegrip en agressie, doordat ik het leven zoals dit
zich aan mij voordoet, verdeel in goed en niet-goed.

Is dat een bijdrage?
De bijdrage is de ontdekking dát ik dit doe. Wanneer

ik

me realiseer dat ik deze verdeling aanbreng, verandert

er iets in mij en heeft die verdeling niet meer de
kracht die hij normaal heeft. Dan realiseer ik me dat
ik bijdraag aan die verdeling, onzekerheid en agressie.
Pas wanneer

ik dit zie, ontstaat de mogelijkheid ermee

te stoppen.

je werkelijk afvraagt - en dat moet je je
blijven afvragen - 'Wat kan ik doen om het lijden te
verminderen?', keer je terug bij jezelf. Dan zie je dat

Wanneer je
zei aan het begin van het gesprek, dat veel religies

n verworden tot instituten met dogma's. U hebt
een stichting in het leven geroepen. Er zijn

lf

middels tientallen tao-zengroepen. Heeft

u zelf

je door het verdelen van de wereld in goed en nietgoed, bijdraagt aan het lijden in de wereld.

:t ook zo'n instituut opgericht?
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Zet je jezelf klem met dit verlangen?

Dien je je dan eerst bewust te worden van het feit
dat het aanbrengen van onderscheid tussen goed en
slecht, tussen beter en minder, ook je eigen lijden

Jazeker. Maar aan de andere kant heb

veroorzaakt?

verlangen, je ze ook

ik ook gemerk

dat wanneer leerlingen blijven volharden in

d:

moet laten. Dan moeten z
blijkbaar keihard tegen de muur lopen. Dat kun je nie

Jazeker.

voorkomen.

Dan dien je je eigen gezichtspunt steeds weer ter
beschikking te stellen.
Dat betekent het inderdaad. Je merkt toch heel vaak
dat je een bepaald beeld hebt van iemand die je

Moeten we al tevreden zijn wanneer we een aant,
maal in ons leven de stille geest daadwerkelij

ontmoet. De volgende keer dat je met hem in gesprek
bent, merk je dat die mens toch anders is - wanneer

Ja. Je merkt aan alles dat je het niet in de hand het

je

maar

tenminste aandachtig bent. Je merkt dat het beeld

dat

je hebt,

en

je hebt altijd

ervaren?
Je kunt

je inzetten, je kunt aandachtig proberen te zij

je hebt het niet in de hand.

een beeld" onwerkelijk

is. Het beantwoordt niet aan de werkelijkheid van het
moment. Wanneer je aandachtig bent, is het hele leven
een mogelijkheid tot bewustwording. Meditatie kan

Als je weet dat je het niet in de hand hebt, kan d
krampachtigheid dan verdwij nen?
Ja, er treedt

ontspanning op. Vervolgens kunje weer ee

helpenje aandacht te scherpen.

ik moet ontspannen blijver
Ook dat kun je niet. Alweer heb je het niet in de han,

Kun je in meditatie ontdekken dat de stille geest

Je kunt alleen maar proberen zo aandachtig mogelij

onder al het tumult aanwezig is?
Wanneer je niet van vooroordelen uitgaat, bestaat de
kans dat deze even oplicht. Bij mijn leerlingen merk

te zijn als je kunt zijn. Daarbij is het van belang dat

ik vaak dat ze denken in het onzichtbare te verkeren

Dus de essentie van wat u uw leerlingen meegeel
is: wees aandachtig?

dit een blijvende staat is. Dat is niet waar. Het
is geen blijvende staat. Buitenje macht om openbaart
en dat

de stille geest zich,

ofbh;ft

andere valkuil induiken:

blijft glimlachen

om

jezelf

en

j

je verwoede pogingen.

Dat is de kern. Ga naar huis en wees aandachtig.

deze versluierd.

Is het een valkuil om daarin te willen blijven?
Ja, natuurlijk. Dat ken ik zelf ook heel goed. Maar het

Dit aíikel werd eerder in het tijdschrift VolZin gepubliceerd.

is onmogelijk. Je hebt het niet in de hand.

Ronald Hermsen verdiept zich inmiddels zo'n twintig jaar
boeddhisme en het non-dualisme.

Hij is publicist en

in

hr

eindredacter

van het tijdschrift Bres. Hij publiceerde onder meer: Het verhaal ya

Gnqfe,

AnkÓ Hemes,

ill. Guido Pigni,

2006: Inspiratic

-

van zict

tot hundelen, fotografie Hapé Smeele, Asoka.2007: AIles is Boeddh
natuur
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Mee paden, maar

het lijntje bleef

ontmoetten elkaar zevenendertig jaar geleden. De een werd de leraar van de ander. Later werden ze
lega's en volgden ze elk hun eigen weg. Wat bleef is de gezamenlijke liefde voor zazen, het respect en de
'wondering.
or: Erna Heijligers

de voormalige school waarin het Zen Centrum
ik bovenaan de trap
3ewacht door een licht kalende man in slobbertrui
-broek met een vriendelijk gezicht. We lopen
)r naar het bijna lege zaaltje dat dienst doet als
ehuis', alwaar hrj koffie zet en groene thee. Heel
r, die groene thee, maar nee, die is voor mij. Nico
rsterdam gevestigd is, word

leman drinkt koffie. Met een wolkje melk en als het
:n kan een sjekkie.

In het zaaltje waar de stamboom hangt, geeft ook
Maarten les. Maarten die zich nooitonder enig religieus
hoedje heeft laten vangen, en die de aanleiding is van
ons gesprek. Omdat hij negentig wordt en omdat hij

bij
zijn eerste schreden op het zenpad begeleidde.
Zo'n zevenendertig jaar geleden was dat. Nico
had tijdens zijn studie theologie gelezen over
Karlfried Graf Diirckheim en de Duitse zenleraarl
het was die als nestor van de zen in Nederland Nico

psychotherapeut een keer ontmoet in de Bilthovense

t Boeddha dronk, weten we niet zeker. Misschien
fde hij zich aan de dauwdruppels die van de
deren van de Bodhitree naar beneden vielen of
sschien brachten zijn volgelingen hem verse

Kring van Wijsbegeerte en Psychologie. Tijdens een
bezoek aan hem in Duitsland" dat grote indruk op
hem maakte, hoorde hij dat in Nederland ene Maarten

lelsap. Wel zijn er mensen die menen met zekerheid

terug zocht hij contact met Maarten, die hem prompt

rt

te kunnen stellen aan wie hij meer dan 2500 jaar

Houtman min of meer hetzelfde 'werk'deed. Eenmaal

uitnodigde voor een gesprek bij hem thuis.

eden zijn leer overdroeg. Aan de hand van oude

rchriften is een stamboom opgesteld van degenen
de dharma ontvingen, een stamboom die doorgaat

'Dte ntpptes wAREN NAAR zrjN 5MAAK TE vEEL

reestcnrucens'

onze huidige tijd.
n

visuele weergave van die boom hangt in de zendo,

.

zaaltje aan de andere kant van de gang. Helemaal

die hij van de indertijd drieënvijftigjarige leraar kreeg.

leraan prijkt Genpo Roshi, de leraar van Nico. In

"Ik werkte toen net als staflid in de Kosmos", vertelt
hij. "Dat was een meditatiecentrum, maar tevens

)4 kreeg hij van deze Amerikaanse zenleraar zijn
nsmissie. Hetgeen betekent dat

hij

officieel

"Een beetje streng." Zo omschrijft Nico de eerste indruk

is

een ontmoetingsplek voor hippies, waar veel werd

Ienomen in de lineage en bevoegd is om op eigen
rag de traditie van de Kanzeon Sangha voort te

geblowd en getript. Het was een vrijplaats voor al die

ten.

dieje in de zeventigerjaren had. Ik weet
nog dat Maarten vond dat de spiritualiteit daar niet
echt serieus beoefend werd. Die hippies waren naar
gekke dingen
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zijn smaak te veel feestgangers."
Zelf vond Nico de sfeer van 'vrijheid blijheid' juist
een verademing vergeleken bij het klooster waar hij,
na tien jaar, net was uitgetreden. "De spiritualiteit was

'DtE lNteLLectuELE KANT, DAAR HouD tK vAN'

Het was vooral de cultuur van de zentraditie di
hem aantrok. "Met cultuur bedoel ik alles wat er aa

Ah!" Hij slaakt een

teksten is," zegt hU, "de wijze waarop zazen benader

ntcht. "Zo weinig fysiek, zo weinig feestelijk! Maar

wordt, de kunst, het zingen van sutra's... Laat ik het z

goed" sommigen vonden dat het alleen maar spielerei

zeggen: zen is óók vorm. En Japanners

daar zo serieus en afgeknepen.

in de Kosmos

zijn heel goe

Maarten was die mening aanvankelijk ook toegedaan.

in vormgeving. Wij vinden dat vaak een beetje té: ho
je je moet gedragen, hoe je moet lopen, en zo vool

Later is hij er, op uitnodiging van mij, zelf les gaan

Maar heel veel van die vorm kan ik waarderen."

geven."

De hele boeddhistische traditie met zijn rijkdot
aan geschriften raakte hem. "Ook had ik, tijder
de studieklassen van het centrum in San Francisc

was, waarmee men zich

bezighield.

bij de eerste ontmoeting
en bezocht Nico vanaf die tijd de wekelijkse
Desalniettemin klikte het

Dogen leren kennen, één van de grote zenleraren u

bijeenkomsten van Maarten in het nonnenklooster te

het verleden. Later ontdekte ik de koan-studie. Di

Maarssen. "Het zitten in zazen ervoer ik als heel erg

intellectuele kant, daar houd ik van. Sommigen neme

zeeÍ, zeeÍ goed. Voorafgaand aan de meditatie deden

me dat kwalijk, maar ik vind dat je een inteller
hebt om het te gebruiken. Oók voor je spirituel

we lichaamsbewustzijnsoefeningen. Alles bij elkaar

ontwikkeling."

aangenaam", zegt

hij, "en ik vond wat Maarten

zei

deed het me wat."

ook al weer?" Maar er was geen zen. Drie jaar lang

In 1980 ontmoette hij de Vietnamese monnj
Thich Nhat Hanh, die in Frankrijk nog steeds ee
boeddhistische gemeenschap onder de naam Plut
Village leidt. "Met hem heb ik drie jaar opgetrokke
Ik heb hem naar de Kosmos gehaald. Daar gaf hij da

reisde hij dus consequent één keer in de maand op

workshops mindfullness, want dat was voor hem

zaterdag naar Maarssen.

sleutelwoord. En vooral lopen. Hij zei altljd:. 'Zttten

Daarnaast volgde

hij in de Kosmos af en toe een cursus

of workshop. "Er kwamen lama's en goeroe's langs in
alle soorten en maten. Ram Das kwam er, Timothy
Leary is er ooit geweest en hoe heet die dolfijnenman

Totdat er,
gebeurde'.

in zijn eigen bewoordingen, 'iets anders
"lk las het boekje 'Zen Mind, Beginner's

Mind' van Shunryu Suzuki. Deze zenmeester had
in San Francisco een zencentrum gesticht en omdat
ik dat boek zó goed vond, ben ik daar in 1976 heen
gereisd. Hij was zelfwel vierjaar daarvoor overleden,
maar zljn opvolger, Baker Roshi, had de leiding van
het centrum overgenomen. Ik ben er zes maanden
gebleven. Nadat ik in San Francisco geweest was, ben
ik met de lessen van Maarten gestopt."
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hr

moeilijk, maar lopen kan iedereen.' Ikzelf was voori
door dat zitten geraakt; dat viel me dan wel wer
tegen."
Dus na drie jaar ging ook dit avontuur voorbij. Mai
toen Genpo Roshi ons land met een bezoek vereerd

was het definitief raak. "Hij was van plan om zic
hier te vestigen", vertelt hij. "Toen heb ik tegen her
gezegd: 'Als jij naar Nederland komt, word ik j

leerling."'
Helaas keerde Cenpo Roshi na een half jaar wet

terug naar zijn geboorteland omdat zijn vrouw en kin

t konden wennen. Maar Nico hield zijn woord en
erika werd opnieuw zijn uitvalsbasis.

hij zette de bandrecorder

aan, en dan begonnen we

maar te praten. Voorbeelden van vragen die hem dwars
zaten en waar we het over hadden, waren: Is het werken

: NOEMDE HET

OOK WEL

..ILLEGNLE

Zrru,''

le tussentijd had Maarten verschillende groepen in
lerland opgezet en de Stichtin g Zen als Leefwijze

met koans niet te veel met wilskracht gemoeid? of Wat

betekent het dat een leerling zljn leraar volgt? Is dat
niet het afschuiven vanje eigen verantwoordelijkheid?
Daar konden we goed over praten."

lericht, waaraan hij, naast zijn werk als graficus aan

Wel stond Maarten af en toe met zijn oren te klapperen

Grafische School in Utrecht, zijn tijd besteedde.

als

Nico was inmiddels op aanraden van Thich Nhat
rh begonnen met het geven van lessen. "Ik voelde

Sangha aan toeging.

k

nog geen zenleraar in die tijd", zegthij. "Het was
heel informeel groepje van misschien zes, zeven
nsen. Ik noemde het ook wel 'illegale zen'."

I contact hadden de beide mannen niet onderling.
<

niet toen Maarten in het kader van de zogenaamde

Nico vertelde over hoe het er bij hem in de Kanzeon

"Het heeft bijvoorbeeld heel lang geduurd

voordat

ik de transmissie van Genpo Roshi kreeg. Dat kon
niet anders want je hebt met twee mensen te maken.
Maar er gebeurden ook wel eens dingen, dat ik me
als leerling achter de oren krabde. Dat je denkt: wat

;mos School eveneens in het alternatieve centrum

doet-ie nou weer!

kwam geven.

Daar komt bij dat er in een sangha ook altijd van alles
gaande is. Iedereen is gericht op die ene leraar en

h bleef er een lijntje bestaan tussen de twee. Dat
begin jaren '90, toen Nico inmiddels
'k verankerd was in de leer van Genpo Roshi en
arten onder meer de taoistische oefeningen van
ntak Chia in zijn lessen had geïntegreerd" Maarten

:k wel toen

I een voorstel kwam. Hoe zou

Nico het vinden om

dat betekent dat er onderling gevoelens van jaloezie
spelen en dat er concurrentie is. Ellebogenwerk, ja.
Wie staat er het dichtst bij de leraar? Al dat typisch
menselijke moet je allemaal maar uit zien te houden.
Maarten zagwel dat dat soms heel zwaar was voor mij.

lndelijks bij elkaar te komen voor een gesprek over

Hij

naterie die hen beiden zo raakte?

dat hij me met een warm medelijdenbezag."

arten die wars

is van alles wat naar religie

geinstitutionaliseerde spiritualiteit ruikt, leek
:lijkertijd nieuwsgierig naar hoe er in de zencultuur

luisterde vol verwondering en af en toe voelde ik

Die arme stakker die geknecht is voor zijn

hele

leven...

:n bepaalde zaken werd aangekeken. Ook Nico zag

Lachend: "Ja, volgens mij heeft hij zoiets wel eens
gedacht. Maar het was een weldaad om het er met

vaarde in van een uitwisseling met de eigenzinnige

hem over te hebben, want alles zat

rar van weleer.

hier. Dat contact heeft mij altijd heel erg goed gedaan.

mij af

en toe tot

Want ook al had Maarten soms iets van 'moet dat nou
EN TOE VOELDE IK DAT HU ME MET EEN WARM

allemaal', hij heeft wel altijd respect gehad voor de

)ELUDEN BEZAG'

weg die ik ben gegaan en me nooit gemaand om uit de

Kanzeon Sangha te stappen."
s

we spraken af in mijn huis aan de Mercatorstraat,
29

.HIJ

aan privacy in het katholieke klooster waren 'me

STAAT OP ZICHZ;ELF EN DAAR IS MOED VOOR NODIG,

dan genoeg'.

Zelf zegt Maarten zich altijd met zijn praktijk een
buitenstaander in de zenwereld te hebben gevoeld.

Wel erkent hij dat de gehoorzaamheid aan de lera
cruciaal is binnen de Kanzeon Sangha. Nico: "Wat d

Maar dat is volgens Nico maar ten dele waar. 'Aan
de ene kant wel, aan de andere kant niet- Zijn praktijk
komt duidelijk voort uit de zentraditie, maar hij is

gehad. Ik weet niet of ik het zo lang bij een Japann

betreft ben ik blij dat ik een Amerikaanse leraar ht
had volgehouden. Je merkt natuurlijk wel dat Gentr

gegaan. Daarbij heeft hij

Roshi door zijn eigen leraar (de Japanner Maezur

geen goedkeuring nodig gehad van anderen. Htl kon

Roshi) is beïnvloed. Japan is een hiërarchische, forme

het dus op zijn manier doen en hoefde aan niemand

samenleving met alle gevolgen van dien. Je kan all,

verantwoording af te leggen. Wel is het binnen de

uithalen wat je wil, zolang niemand het maar ziet. D

zentraditie enerzijds not done om zelfje leraarschap
neer te zetten. De dhanna, de leer, moet je krijgen.

monniken kunnen er ook wat van, hoor. Die sluiper

Die pak je niet zelf. Anderzijds is de dharma geheel

een kroeg. Maar de leraar-leerlingverhouding is:
gehoorzaamt je leraar, je volgt hem en je spreekt he

daarmee

zijn etgen weg

vrij. Dat betekent dat iedereen haar kan leren

en

verkondigen. Je ziet ook wel vaker mannen en vrouwen

nachts ook de tempel uit op zoek naar vrouwen

,

nooit of te nimmer tegen."

op eigen gezag onderricht geven. Khrishnamurti,
Eckhart Tolle, Byron Katie. Hoe zit het met Osho?
Vimala Thakar... Er zijn er nogal wat!"
Bewondert hij Maarten om zijn moed en kracht of
vindt hij hem ergens ook een beetje eigenwijs?

"Maarten is zeker eigenwijs", bevestigt

hU.

"Eigenzinnig. Maar ik heb er bewondering voor dat hij
niet voor een traditie heeft gekozen, want het maakt
dat hij in een heel kwetsbare positie zit. Ik kan altijd
nog zeggen: ja jongens, ik heb mijn leraren achter me
staan en een officieel brief e..."

Hij maakt

een gebaar

alsof hij een stempel zet. "Maar wat zegt daÍ? Zo ts
het ook wel weer. Hij staat daarentegen op zichzelf en
daar is moed voor nodig."

'or tr

zeLr

vERLTCHT BEN? rK DENK

net

rutEtt'

En plaats hiernu eens hetmotto van Maarten tegenov(
'geloof mij niet, maar onderzoek het zelf'. Iets wat I
zijn leerlingen in bijna elke les op het hart drukte.
Nico: "Nou kijk, dat zegt mijn leraar ook wel. Ma
toch... je volgt hem. Het is niet dat ik daar geen moei

mee heb. Iedereen heeft daar moeite mee. Maar er
van de dingen die we leren is om je mening te doorzir

je ideeën op te geven. Met name je ideeën over h
padmoetje kwijt. Je zou ook kunnen zeggen datje d
en

'ik'

moet kunnen verliezen.
Als je dat zo hoort, dan zeg je; ja, natuurlijk want da

heb ik juist zo'n last van; dus vanaf vandaag, wr
ermee! Nou, iedereen weet, zo werkt het niet. Sterk

je kunt op een gegeven

Toch houdt ook Nico een slag om de arm als het
om geinstitutionaliseerde godsdienst gaat. 'Als je

nog,

een volmaakte religie wilt, zul je hem zelf moeten
uitvinden", zo luidt zijn parool. Verder heeft hij zich

je dat, hè?"

nooit willen vestigen binnen de gemeenschap van
Genpo Roshi. Tien jaar groepsdynamiek en gebrek

de dingen die
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denken dat je

je ik

Hij lacht alsof het

hebt opgegeven. Alleen hoe we

een goede grap is.

je niet kunt

ben? Ik denk het

moment voor jeze

niet!"

weten. Of

"Dat is een vi
ik zelf verlic

ascetische zenleÍaff die de wereldse geneugten
er zich heeft gelaten, is hij evenmin. De Zware

Nelle ligt binnen handbereik. Een kop koffie met
sigaretje, dat moet kunnen, vindt hij. Enthousiast:

vhisky!'

leerlingen weten dat, zegt h1j.

"lk

heb geen

:imen. En soms zit ik ook te tobben. Of ik heb
conflict met iemand. Daar moet je weer uit zien
)men, maar dan gebeurt het ook wel eens dat je
lend wordt."
laarin lijkt hij dan wel weer op Maarten, die zo
: benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat zijn
ingen hem zien als een gewoon mens met alle
:horende emoties en eigenaardigheden.
waar Nico zich goed in kan vinden.

"lk

zeg ook

g: als je zen beoefent, word je geen heilige, maar
:lijk word je wel een echt mens. En een echt mens
'en toe jaloers of kwaad, ziet het soms niet zitten
aat wel eens uit

zijn dak."

:nlijk willen we stiekem allemaal een beetje heilig
Len", zegt hij. "lk denk - en daar is Maarten heel
I in - dat het er niet om gaat dat we ons leven ofons
kter overstijgen, maar dat de essentie vooral zit in
rkenning van wat we zijn. En dat we dat als leraar

.__*.,/..,\

_+J:$4

durven laten zien. Er is een heel mooi zinnetje
Shunryu Suzuki: 'Onze leraren onderrichten ons
hun karakters en hun inspanningen.' Ik krijg het
beter gezegd."

Herjligers

is

freelance tekstschrijver/journaliste voor uit-

pende bladen. Artikelen van haar rond spiritualiteit
stwording zijn onder meer verschenen

in Onkntid,

en

InZicht,

fugazine, Jonas en Trouw.
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vijf soorten

zen

'Lekepraat', gesprekken tussen Maarten Houtman en Nico Tydeman
n

jaren negentig begonnen zij maandelij ks gesprekken te voeren over meditatie, die op de band werden

3elegd.

rrten stelde voor de titel 'Lekepra ( aan de dialogen mee te geven, daarmee de spanningsboog
luidend tussen de invloeden van buiten - of het nu de traditie is, een meester of een boek - en de eigen
ring waar telkens weer naar verwezen wordt.
de 20 lekepraats die gebundeld zijn, en wellicht ooit gepubliceerd zullen worden, hieronder het vierde
rek.
.'Yasutani Roshi geeft een indeling in

:n die

gebaseerd

zijn op vijf

vijf

soorten

verschillende

Nlco: eigenlijk omvat het alle motivaties, ook

de

bijkomende, die altijd een rol spelen.

otivaties. De Japanse termen laat ik weg.

Ik denk dat de

e eerste motivatie zou je psychotherapeutisch kun)n noemen. Dan ga je zazen doen om bepaalde

begin behoeft te staan, die kan ook in de loop van

eerste motivatie niet per se aan het

de training een belangrijke rol gaan spelen. Het

entale of psychische problemen op te lossen.

betekent dat het geen volgorde is, maar meer een

e tweede, zou je

ordening.

spiritueel kunnen noemen:

riritueel verder komen, een zinvoller leven

Niet alleen naast elkaar, soms ook boven en onder

iden, meer héél worden. Kortom verruiming van

elkaar. En het kan ook wisselen.

rirituele mogelijkheden tot in het paranormale.
e

derde betreftde individuele verlichting. Gehoord

Maarten: wisselen?

:bbende dat er zoiets bestaat als verlichting en

:rsoonlijke verlossing of bevrijding, begin je met
Lzen
e

Nico: ja, het kan voortdurend wisselen.

om dat te kunnen ervaren.

vierde wil helpen aan de bevrijding van alles en

Maarten: dat maakt het heel ruim en levend.

1en.

e eerste

drie zouje hinayana kunnen noemen en

t

vierde mahayana.

e

vijfde is volgens de zentraditie het hoogste motiet

melijk 'ik

weet niet waarom ik het doe, maar ik

Nico: de tweede motivatie is de meest verraderlijke,
het verrijken van je spirituele leven.
Maarten: daar blijfje gemakkelijk in hangen?

)e het.'

Nico: ja, als je je probeert te verrijken doe je
rten: dank jewel. Het is niet alleen een hele mooie,
aar ook een bijzonder verhelderende indeling.

aan

spiritueel materialisme, zoals Trungpa het noemde
Je gaat de

spirituele weg alleen ten eigen bate en

blijft hangen. Vaak in het paranormale. De mystieke
33

traditie zegt ook: blijfer vandaan.

overblijft is een onvoorspelbaar gaan.
Wijk je daar in je onnozelheid van af, dan kom je

Maarten: ja, het kan zo interessant worden, datje de
zogenaamde wereldse taken en maatschappelijke

de vervreemding. Je kunt pas verder op het momt

verplichtingen vergeet, kortom datje het leven zelf

Het is zo sterk dat zodraje iets doet dat uitsluite
met het vergankelijke te maken heeft, je weer in

vergeet.

dat

je weer in het spoor bent.

vervreemding terugvalt.
Pas

Ilange pauze]

alsje aandacht vanuit het onkenbare komt k

je verder.
Maarten: wat me interesseert is het vijfde motivatie:
'ik weet niet waarom ik het doe, maar ik doe het.'

Is die er eenmaal dan komt er een moment dat
je beseft dat je pas héél bent als je een bepaalde
gerichtheid in alles bewaart, al kun je dat niet
willen. Die gerichtheid is er of is er niet. Dat kun je

Mco: hoe merk je dat?

Maarten: als je in je spoor zit heb je een gevoel r
los en onaÍhankelijk zijn, en tegelijkertijd w
je dat je in de momentele situatie wel degel
afhankelijk bent.

alleen maar constateren.
Vraag: is die gerichtheid te bevorderen?

Voor mij is dat trouw zitten, zonder gedachten of
bespiegelingen. Zitten, rusten in je bekkenbodem,

Níco: ja... dat is me soms ook overkomen

de adem ervaren, verder niets-

Maarten: het is dubbel.

Nico: lk denk dat die gerichtheid geen gerichtheid

is.

Maarten: de wereld vraagt een antwoord van je, h

Maarten: heb je bezwaar tegen het woord
gerichtheid?

Nico: ja, omdat dat onkenbaar

Nico: . .. moet het zijn.

dan ook-

Nico: en dat deert je niet?

is.

Maarten : .... onkenbaar?

Maarten: leven is verbonden zijn - ook met het
lijden - ofje het beseft ofniet.

Nico: het is er alleen en het werkt, meer niet.

Nico: dat is het precies, denk ik.
Maarten: maar er zit wel een bepaalde lijn in. Je weet
niet hoe die lijn loopt en je weet ook niet of hij zo
doorgaat, maarje constateert achterafdatje een

lijn

gevolgd hebt. Meestal tegen je eigen intenties in.
Die intenties waren bewust, je wilde dit of dat. Dat
wordt je vriendelijk maar beslist afgenomen: wat
34

Maarten: en dan heb je het vrolijke type dat opgelu<
is. En degene die het lijden als een oproep vo
er iets aan te doen, terwrjl hij zich tegelijk bewr

is dat het voor het grote lijden waarschijnlijk nit
uitmaakt.

tiltel

Maarten: je kunt het lijden niet ontlopen.

: en je hebt ook degene die zegt; 'laat ik voor
.ezelf zorgen, dat kan ik doen, dat andere is te
:oot'. Weer anderen gaan er diep gebukt onder en

Nico: je kunt het alleen vrijwillig op je nemen.

ijten hun leven in somberheid, vaak zonder tot iets
komen.

Maarten: blijft de vraag: moeten alle wezens de weg
van bewustwording op eigen kracht gaan ofneemt
de compassie van bijvoorbeeld een verlichte die
wezens als het ware mee?

rten: maaÍ de laatste ziet niet dat het lijden
wermijdelijk

is. Blijft de vraag: is dat een

rveranderlijke status quo?

voor anderen iets gemakkelijker maakt.

: Boeddha heeft duidelijk gemaakt dat het onze
ak is het lijden, dat noodzakelijk ls, zo diep te
:1even dat het in ons een andere waarde

nnenwij

Nico: ik denk dat die compassie de bewustwording

krijgt. Dat

Maarten: je zegt daarmee: alles wat leeft zal zichzelf
moeten leren kennen: na de aandrift van vechten,
verdedigen, handhaven, zie je tenslotte in dat dat
leed veroorzaakt.

doen.

rten: dan zou bijvoorbeeld een heilige door

Nico: het stemt tot voortdurende inkeer

jn

grote compassie een ander wezen kunnen
dden. Of moet dat wezen zelf ook de weg van

Iange stilte]

:wustwording gaan?

Mco: bevrijding is eigenlijk geen activiteit. Het is

:

de mahayana gedachte zegt dat er maar

één

een

groot wonder... en een geheim.

ogelijkheid is en dat is het lijden op je nemen. En
: verlossing bestaat uit het inzicht datje vrij bent
n te lijden. En dat er niemand is die niet lijdt.

Maarten: Krishnamurti zegt: als

je beseft dat

het

individuele probleem het wereldprobleem is, handel

je onmiddellijk...
rten: bedoel je dat het lijden de reactie is op de
)ortgang van het leven.

': lijden is een naam.

Nico: de moeilijkheid voor ons is dat wij het gevoel
hebben dat de wereld buiten ons is. In de oosters
opvatting drukt de werkelijkheid zich in alles u:it,
ook in mij.

rten: dereactie op het lijden geefje de naam lijden,
eigenlijk is het de voortgang van het leven. En

Laar

Maarten: ik moet nu denken aan de atoomgeleerde

is tot in

:t is noodzakelijk dat je je daarmee uiteen zet.

Bóhm, die zegt 'De schepping

,.

kleinste als geheel aanwezig, maar de graad van
ontwikkeling van je bewustzijn bepaalt tot hoever

J4.

jeje

het

bewust kunt woÍden van het geheel.'
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Een dier kan onbewust vanuit het geheel
naast zijn instincten gericht op

handelen, Maarten: of je leven als een voortdurend

zelfbehoud.

Nico: dat is een zuiver boeddhistische gedachte: dat

gesche

ervaren.

Nico: ook dit moment.

alles in alles aanwezig is, maar dat niet alle levende

Maarten:

wezens het kunnen beseffen.

je bedoelt

een voortdurend eraan sterv

Alles wat er is, is goed, maar het is ook goed

f

Maarten: waarschijnlijk is het menselijk bewustzijn
in potentie in staat tot die bewustwording. Of hij
die kans grijpt blijft open. Misschien moet hij toch

i

het er niet is.

Nico: ja, belangeloze aandacht..

geholpen worden...

Maarten: een bereidheid... die volgehouden wordt?

Nico: dat zou de leraar moeten zijn: het helder maken
van de paradox van het bestaan... een paradox
die niet opgelost kan worden, maar wel bewust
gemaakt... Nadenkend: de paradox van leven en
doo{ of die van eenheid en veelheid... of ztln
ze éên?... de leer zegt dat die paradox je eigen

Nico: precies. 'The mind of no mind.' Want

I

woord 'aandacht'komt heel gauw in de plaats v

'nomind': vrag
jou nooit of er niet een eenvoudiger
minder pijnlijke manier is dan zitten.
aandachtig zijn. In het verband van

de mensen

individuele (of afgescheiden) bestaan is.
Maarten: je zegt dat je die paradox moet leven, er niet

uur zitten geef.

over denken?

Nico: ja, je kunt de paradox alleen maar

voor één van de tegenstellingen. Pas als je gaat

Nico: ik vind dat lange zitten niet heilig... absolt
niet. Er zijn mensen waar ik tegen zeg: je m<
geen sesshin doen. Die moeten op een ande

zien dat tegenstellingen geen hindernissen zijn, dat

manier ontdekken dat leven en lijden onscheidbz

leven...

denkend voorkom je hem. Meestal wordt gekozen

veelheid geen hindernis is voor eenheid en eenheid

zijn. Dat brengt me op de vraag: welke middel

voor veelheid, pas dan openbaart de paradox zich.
Daarom zegt het mahayana: 'er is noch eenheid

en oefenvormen aangereikt worden voor inzicht

noch veelhei{ noch dit noch dat.' Met andere
woorden, je moet de paradox worden.
Maarten: dat is ook lijden.
Njco.' het niet proberen te ontlopen.
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Maarten: dat hebben ze me niet gevraagd, wa
schijnlijk omdat ik geen zevendaagse met neg

het lijden.

Maarten: zijn die er?

Nico: de zentraditie heeft een systeem waar je jez'
goed tegenkomt. Als je dat systeem volgt ontdek
het wel. Op een sesshin word je... faarzelt]

rten: ...voot het blok gezet?

waren 40 minuten en soms langer. Misschien was
het niet nodig, maar het heeft me wel geholpen.

.'

ja. maar of dat altijd opgaat? Er is ook de weg

Ln

het

rn de

je

van moment tot moment toevertrouwen

Boeddha.

rten: de weg van devotie?

zentraditie vaak vooropgesteld.

: ja,
.aar

Maarten: dat is kennelijk de uitputtingsmethode. Je
ervoer een totaal uitgeblust zijn - niet dramatisch
maar uitgeblust zijn, stop. Dat wordt in de

dat elk moment een boeddhamoment is
of dat de beste weg is ber'wijfel ik.

Nico: weetje... als ik daaraan terugdenk was het puur
afzien, pure ellende...

rten: eÍ zal geen beste weg zijn. Wel, dat bij een
:paald type mens een corresponderende weg

Maarten: ja, dat geloofik graag.

)hoort.

Nico: er gebeurde ook iets onbegrijpelijks, terwijl ik
me alleen maar bewust was van pijn en afzien en

:

ja, dat denk ik ook.

rten: in India bijvoorbeeld heb je het

verveling.

vier-typen

'steem:
:

Maarten: ... je gewone registratieapparatuur noteerde
alleen maar niks, niks, niks.

brahman, de religieus gerichte.

: krijgsman die bereid is voor het wezenlijke te

rijden (is dat mogelijk?)...
: koopman die de verscheidenheid onderkent en

Nico: peinzend... in de vedische tijd waren het hooguit
groepjes van 12 mensen rond een goeroe, niet
meer.

:seft wat hij daarmee kan doen.
l paria, de nog ongedifferentieerde mens die zijn
ohting nog moet vinden.

Maarten: maar wij zitten nu in een hele andere fase
van de evolutie.

at is de indeling volgens de wetten van Manu.
aar het tragische is dat ze de ongedifferentieerde

rria hebben veroordeeld tot onaanraakbare. En
rarmee is het vier-typen systeem verworden tot
rn gevangenis, een gesel die nog altijd zijn sporen
ekt in India.

: dat is heel erg waar en slaat ook op het lange
tten. Ik heb vreselijk lange sesshins meegemaakt
het begin in San Francisco: 14 uur per dag met

wisseling erbij, maar 14 uur is ontzettend lang.
at doen ze zelfs in Japan niet. En de periodes

Nico: en hoe functioneert de leraar dan nu?
Maarten: enerzijds heb je de verbale kant... proberen

de eigen

observaties

en

levenservaring te

verwoorden en daarmee een richting aan te geven.

Maar de hoofdzaak blijft wat de leraar zelf is. Als
zijn verwoording verder gaat dan wat hij is, wordt
het essentiële niet overgedragen. Je draagt niet
meer over dan je bent.

Nico: ja, dat is zo
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door:

Of is een klooster ingaan en monnik worden
'vooraf' aan wat er misschien kan gebeuren?

het soort leerlingen: sluit hun achtergrond aan op

Ik heb de indruk dat leerlingen vaak echt bereid z

dat van de leraar?

om te luisteren, maar ze zijn zrch niet bewust v
de barrières in zichzelf die het onmogelijk mak

Maarten: de overdracht wordt onder andere bepaald

-

Het gesprek zal goed zijn als de leraarniet verder
gaat dan zijn eigen 'zijnstoestand'.

om te horen wat Je zegt.
Die barrières moeten ze eerst beseffen.

Zowel leraar als leerling moeten kwetsbaar zijn.
Is dat niet zo dan krijgt het levende moment geen
kans... dat mis ik in de zentraditie.

Nico: de leraar wordt gezien als de belichaming van
de Leer, maar in hoeverre is hij dat? Kan iemand
dat ten volle zijn?

e

Níco: ja, dat is zo

Maarten: daarom is de lichaamskant onontbeerl
want daarin ontdek je onmogelijkheden. Of r
in het zitten helder wordt of in onschuldig wr
als eten koken, opruimen, schoonmaken, orden

voor een ander zorgen, maakt niet uit. Bij

Maarten: dat weet ik niet. Ik in ieder geval niet. Soms

kunje als leraar doorje ervaring
antwoord geven... maar is het

y'rer

antwoord?

bekkenbodem maken dat

je

zonder voornemen

correctie kunt verwijlen, 'om niet'.

Istilte]
Njco: hoe dicht staanje leerlingen bij jou? Ik vraag het
omdat in de zentraditie de leerling zich overgeeft

Nico: terwijl je je bij een psychologische benaderi
een heleboel kunt wijsmaken. Echt een helebor
en dat is dan ook nog geruststellend...

aan de leraar. Dat is de manier om te leren. Of ook,

de leerlingen trekken bij de meester in, soms het
klooster, en zijn daar dag en nacht met hem. In feite
leveren ze zich daarmee uit aan de leraar.

Maarten: we zouden wat we besproken hebben,

je het er mee

eens bent, kunnen samenvatten in

drie leefregels van Bankei die luiden:
Maarten: is dat zo?

Mco: Dogen zegt eÍvan'.'een ander model is er niet.'
Maarten: kunnen leerlingen zichzelf echt zo
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lichamelijke ervaren kun je jezelf niets wijsmak
In het zitten kan het bewegen van de adem in

een echt doorleefd

t
z
3

laat alles tot je komen op het moment zelf
accepteerje grenzen en overschrijdt ze
ervaar de adem diep beneden in alle situaties.

geven? Nico: daar ben ik het van harte mee eens.

r
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De volgende uitgaven van Maarten Houtm:

kunnen bij de stichting 'Zen als leefwijze'
worden besteld:
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rinnenuit leven (1996),
1:

::*',*: ::::::*: :': ::::,,,,,

om van herinnering en andere verhalen (1998),
ekeningen van H anna Mobach.................€ I 2,50

rijzingen bij de Tao-zen meditatie

(5e druk, 2001),

znwijzingen bij de adem- en eneryieoefeningen
znwijzingen bij het zitten

instructie-CDl

..................€ 25,00

mdse meesters (2006),

"iptiekmet Maarten Houtman, Ton Lathouwers
ico Tydernan IDYDI
ndere oever

-

een

15,00

.€

20,00

jeugd op Java (2006)

iiografische roman

...........

ler woorden zegger. wie

je bent

(2007),

nlezing uit de toespraken gedurende 25
rcn sessies [6-CD

..€

doos]

jaar

.......€ 50,00

en zij n inclus ief verzendko sten

llling vindt plaats door storting van het bedrag
rstgiro 503 43 19 ten name van de stichting
als leefwijze'te Amsterdam, onder vermelding
letgeen u verlangt.

vdt wiendelijk verzocht bij betaling uw
B gegevens

te verrnelden.
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