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Zenboeddhismewintaanpopulariteit. Een sesshinvanZen.nlopAmelandwasdezewinter
zwaarovertekend.Hetbeelddateralleenzweverige typesopafkomen,kloptechtnietmeer.
Van onze verslaggever
Olaf Tempelman

ameland ‘Ma KaHanNyaHaRaNu
Ta Shin Gyo.’ Ruimhonderdmannen
envrouweninhetzwartreciterensoe-
tra’s, in Birmese lotushouding. Plek:
eenzaal inHotelAmelanderKaapinde
uiterstewestpunt vanhetWaddenei-
land. De omgeving bestaat uit leegte.
Muren zijn sporadisch gedecoreerd
met zenboeddhistische karakters. De
soetragaatverder: ‘KanJiZaiBoSaGyo.’
Rituele percussie kondigt de komst
aan van de zenmeester, die plaats-
neemt op een verhoging. Vandaaruit
heeft hij zicht op hoog tot zeer hoog
opgeleideNederlandersopzwartekus-
sens–artsen,specialisten, leraren,ma-
nagers,wetenschappers,zezittenhier
allemaal.

Zenmeester Rients Ritskes: ‘Ik ben
een nuchtere Fries. Ik vind het altijd
leuk zogenaamd spirituele zakenwe-
tenschappelijk te vertalen.’
HansWanningen,gevorderdzenbe-

oefenaar: ‘Zenishettegenovergestelde
van die moderne vage spiritualiteit.
Zen ishelderenbeproefd.’
Het is negen uur in de ochtend, de

zenboeddhisten vanAmelander Kaap
zijn uren geleden al opgestaan om te
zazen, hetmediteren in zenhouding.
Hun kleding is zwart maar niet uni-
form.Dezenmeesterintroduceerdede
kleur ‘omtevoorkomendatdesociale
status een rol speelt’. Eén deelnemer
kwamtochineenduurzwart flanellen
pakaanzetten.Metzenhooptehijmin-
der statusgevoelig teworden. En dus
kreeghijalscorveetaakhetschoonma-

kenvandewctoebedeeld.Zen:datisde
vingeropde juisteplek.
Veel zazen, weinig slapen, niet pra-

ten, behalve tijdens de dagelijkse an-
derhalveminuutmetdezenmeester –
jemoeterzininhebben.Devraagnaar
dezevendaagsewinter-sesshin (retraite)
van Zen.nl op Ameland overtrof het
aanbod dit jaar ettelijke malen. Het
aantal centra vanZen.nl is in eenpaar
jaartijdverdubbeld.Ookinkleinepro-
vinciesteden zie je tegenwoordig het
doorDickBrunaontworpen logo.
‘Umoet stil zijn.’ Hetmeisje vanhet

Amelandsehotel legtdevingerophaar
lippenalsikdereceptiebalienader.Net
als andere leden van het personeel
loopt zij tijdens dewinterretraite van
Zen.nlopplatte zolen –hakkenonder-
mijnen de concentratie bij het zazen.
‘Jemagdezegastennietaankijken,dat
vind ikweleensmoeilijk.’Opeenbord
aan de muur kun je lezen waar deze

sesshinover gaat: aandacht, aandacht,
aandacht.
Zen is de vinger die naar de maan

wijst, vergeet de vinger – luidt de klas-
sieke Japanse wijsheid. Een andere
wijsheid: ‘Waarisdeingang?’,vraagtde
leerling. Demeester: ‘Hoor je het rui-
senvandebeek?Daar isde ingang.’
Nederlanders kunnen misschien

het best beginnen bij Nijntje, zen-
konijn par exellence. Bekijk Nijntje
goed, zegt zenmeester Ritskes. Alles
wat niet nodig is, is weggelaten; voor
wat wel nodig is, is maximale aan-
dacht. Hetmaggeen toeval hetendat
Nijntje in Japan, de biotoop van het
zenboeddhisme, een succes is. Dick
BrunaleerdebijRitskesmediteren,net
als HermanWijffels en Raymond van
Barneveld.

De zenmeester, geschoren hoofd,
zwart gewaad, ontvangt ontspannen
in zijn Amelandsehotelkamer. Dat hij
110mensen aanstuurt, zie je hemniet
aan. ‘Het is topsport, je schaakt als het
waresimultaanmethonderdmensen.’
Ruimdertig jaar geleden vertrokRits-
kesnaareenJapanszenklooster. Indie
tijd, het no-nonsense tijdperk, werd
zen in Nederland vaak geassocieerd
met aftandse hippies. Drie decennia
van verzakelijking enontkerkelijking
later, is de ontvankelijkheid explosief
toegenomen, tot en met bètaweten-
schappersaan toe.
‘Deelskomtdatdoordatindeweten-

schapeencultuuromslagheeftplaats-
gevonden’, zegt Ritskes. ‘Vroegerwas
het: óf óf. Nu beseffen steeds meer
mensen: het is én én. Zen is transpa-
rant,nadriewekenmerkenbeginners

al resultaten.Met zazen is het alsmet
tandenpoetsen. Eén keer per week
helpt, tweekeerperdag isbeter.’

Demeeste deelnemers opAmeland
gaathetommeerdantandenpoetsen.
Ze hopen hier los te komen van wat
henhindert of troebleert. ‘Bubbel’, is
de door Ritskes gemunte term voor
eenprobleemdateendeelnemerhem
voorlegt.Aandeoverkantvandehotel-
gang staan stoelen achter elkaar.
’s Avonds kan eenmoleculair bioloog
daar achter een radioloog zitten.Wie
aandebuurt is, slaat tweemaalopeen
klankschaal.

In anderhalve minuut als trainer,
psychiater en biechtvader fungeren
van 110 hoogopgeleide mensen, kan
datwel? ‘Veel vragen zijn universeel’,
antwoordt de zenmeester. ‘Gisteren
gaf ik een vrouwdieworsteltmet een
sterfgeval een klassiek zenvraagstuk
mee.Kijknaardezebloem, isdiedood

of levend?’ Het is een inside job vande
mensenzelf, zegthij, dezenmeester is
deaanreiker.

Een typische bubbel van westerse
mensenishetonvermogenomtegaan
metdeeigenwelstandengeluk. ‘InDe-
nemarkenheb ik iemandgetrainduit
de financiëlewereld, professioneel en
privé succesvol, alles voor elkaar. Hij
komtnaarmij toe:watmoet ik nu? Er
zitzoietsalseenbovengrensaangeluk.
En de paradox is dat je op je gemak
moet zijnbij deondergrensomdebo-
vengrens tekunnenhanteren.’

Ook de geoefenden gaan de eerste
dagendoor psychische en fysieke pij-
nen. ‘Zenis:nopain,nogain’, zegtHans
Wanningen, in het dagelijks leven
communicatiespecialist bij deHoge-
school van Arnhem en Nijmegen. ‘Je
zoektbewustgrenzenop,psychischen
fysiek.Opeenzevendaagsesesshin isde
tweede dagmeestal hetmoeilijkst. Ik
raakte vorig jaar in een toestand
waarin ik tegelijk booswas opmijn li-
chaam,mijnoudersenopzen.Dezen-
meester vroeg aan de groep: ‘Wie
maakt op dit moment geen crisis
door?’Ergingéénvingeromhoog.Zegt
hij: ‘Dankrijg jij straks vanmij eencri-
sis.’

1 à 2procent vandedeelnemers ver-
laatdesesshinvoortijdig,bijnaaltijdop
dagtwee.Datderesttotheteindedoor-
gaat,zegtWanningen,komtdoordatje
op een grens afstevent: ‘De stilte ver-
hoogt je bewustzijn enorm. Je ziet de
knooppunteninjezelf.Geleidelijk leer
jevanaf deoevernaar jeeigengedach-
tenstroomte kijken. Je leert dat je zelf
jegeest inevenwichtkunthouden.’

In Hotel Amelander Kaap reciteren de in het zwart geklede deelnemers in lotushouding soetra’s: ‘Ma Ka Han Nya Ha Ra Nu Ta Shin Gyo Kan Ji Zai.’ Foto Harry Cock / de Volkskrant
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