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Terwijl ik afgelopen lente met zenmeester Seung Sahn doorheen Oost-Europa 
en de Sovjetunie reisde, trof me steeds weer zijn stelling dat een goede situatie 
een slechte situatie is, en een slechte situatie een goede situatie is.  De hele 
regio staat in rep en roer.  Voor gewone mensen kan zelfs het bemachtigen van 
de eenvoudigste dingen een zware klus worden.  En toch, telkens weer vond ik 
mensen die niet gefixeerd waren op hun bezit en er sterk naar verlangden te 
mediteren en de ware weg te vinden in het leven.  In velerlei opzicht deed dit 
me terugdenken aan het Amerika van de jaren ’60 : jongelui die zich tot het 
uiterste inspanden om de waarheid te vinden in een wereld die zinloos leek. 
 
Meegemaakt op onze trip : één vrouw en vijf mannen leggen tijdelijke (novice) 
geloften af als monnik/non in het zencentrum in Warschau, Polen.  Allen 
prille twintigers.  Terwijl hij geen tijd verloren laat gaan, met volkomen geloof 
in het potentieel van zijn studenten, vertelt zenmeester Seung Sahn hen : 
“Elke bodhisattva heeft een speciale taak.  Jullie moeten dus elk één of andere 
praktijk uitkiezen, vervolgens recht op je doel afgaan, dan volledig inzicht 
krijgen in jezelf, Ji Do Poep Sa Nims worden en uiteindelijk zenmeester. 
 
Eveneens in het zencentrum van Warschau komt een groep jonge studenten 
naar me toe en vragen me hen Soen Yu aan te leren, zenmeester Seung Sahn ’s 
ademhalings-energie oefeningen.  Ik heb in geen jaren meer Soen Yu aan 
iemand aangeleerd - ik zelf doe de oefeningen ook al in geen jaren meer.  Ik zit 
in de rats.  Maar wat moet ik doen ?  Ze vragen het me, dus moet ik het hen 
aanleren.  Beetje bij beetje herinner ik me de oefeningen.  Ze voelen goed aan.  
De studenten zijn enthousiast.  Tegen het eind van de oefensessie zijn we 
allemaal blij.  Ze stellen me allerhande vragen - hun oprechtheid, openheid en 
afwezigheid van alsmaar te willen controleren, verbazen me, geven me energie.  
“Nu ben je weer Soen Yu meester”, zegt zenmeester Seung Sahn zoals 
gewoonlijk half ernstig, half schertsend.  Sindsdien beoefen ik weer regelmatig 
Soen Yu. 
 
Zenmeester Seung Sahn geeft een dharmatoespraak in een Tibetaans centrum 
in Leningrad.  Het centrum is niet meer dan een muffe kamer in een verlaten 
kraakpand, aan de muur hangen enkele foto’s Tibetaanse stijl.  De kamer is vol, 
zo’n 50 man.  De studenten zijn stuk voor stuk jonge mensen, met lang haar 
en een gelukzalige glimlach op hun gezicht, net als onze hippies in de jaren ’60.  
Zenmeester Seung Sahn zegt : “In deze wereld verstaan maar heel weinig 
mensen zichzelf.  De dag van vandaag zijn de meeste mensen volledig in de 
greep van hun dierlijke instincten.  Ze kunnen enkel nog begeren.  Vandaar 
dat het in deze wereld van kwaad naar erger gaat - de christenen zeggen : “het 
einde van de wereld”.  Maar ik zeg dat het het begin is van een nieuwe wereld.  
Elke vrucht heeft eerst een heel mooie vorm, een heel mooie kleur maar niet 



zo’n goede smaak.  Wat later, als de vrucht rijp wordt, zijn de vorm en de kleur 
niet zo mooi meer maar de smaak daarentegen is nu heel goed.  Uiteindelijk 
wordt de vrucht rot maar binnenin zijn de zaadjes nu volledig gerijpt.  Een 
nieuw boom kan geboren worden.  Jullie moeten dus allemaal jullie “weet-niet 
zaadjes” vinden, dan mag er gebeuren wat er wil, voor jou zal het geen 
probleem zijn.  De studenten hangen aan zenmeester Seung Sahn’s lippen 
terwijl die blijft glimlachen. 
 
Op een andere dharmatoespraak, dit keer in Moskou, worden we 
geconfronteerd met een ander soort energie, één die sterker onderricht vereist.  
Twee oudere mannen, duidelijk aanhangers van het communisme, domineren 
het vragenrondje.  Eén van hen wil weten wat zen van uitstaans heeft met 
sociale verantwoordelijkheid.  Zenmeester Seung Sahn vraagt hem : “Wat ben 
je ?  Als je je ware zelf begrijpt, zijn er geen tegengestelden”.  Dan worden jij 
en het universum één.  Dan wordt anderen helpen heel makkelijk, een 
automatisme.  De man begint tegenargumenten aan te halen.  Zenmeester 
Seung Sahn wuift met zijn hand : “Zet u a.u.b. weer neer !”. 
 
Nog een ander begint op een gelijkaardige manier tegenargumenten aan te 
brengen.  In het midden van de oude man’s heftige argumentatie vraagt 
zenmeester Seung Sahn : “Hebt u een zoon ?”.  Als u vasthoudt aan uw mening 
kunnen u en uw zoon niet met mekaar communiceren, jullie kunnen dan niet 
één worden.  Maar als u uw mening, uw toestand, uw situatie naast u neerlegt, 
dan zullen u en uw zoon een heel goede relatie hebben met elkaar.  
Zenmeester Seung Sahn wist de juiste snaar te raken - de rest van het gesprek 
blijft de man neerzitten, het hoofd gebogen met zijn gezicht in zijn handen. 
 
In Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, houden we een Yong Maeng Jon Jin.  
Iedereen maakt zich ongerust over de gevaren die het land te wachten staan, 
over de provocaties door het Rode Leger.  Zo’n 80 man neemt deel aan de 
retraite, ze komen vanuit alle hoeken van de Sovjetunie.  Do Am Sunim, die én 
Ji Do Poep Sa Nim én hoofd van de Poolse sangha is, is hier nu al 
verscheidene maanden aan het onderrichten en de interesse in zenmeditatie 
aan het aanwakkeren.  In januari stond hij samen met zijn studenten buiten 
het parlementsgebouw, ze vervoegden er een grote groep Litouwers die de 
Russische soldaten trotseerden.  De dag nadien werd een student waarmee hij 
op een avond aan de praat was geraakt, gedood door aanvallende 
Sovjetsoldaten.  De Lithouwse studenten bewonderen Do Am Sunim enorm 
dat hij samenspant met hen en zijn er klaar voor de zenmeester te ontmoeten. 
 
Zenmeester Seung Sahn vertelt hen : “Ik begrijp wat er in jullie omgaat.  Lang 
geleden toen ik nog jong was, werd Korea bezet door Japan.  We wilden toen 
slechts één ding : de Japanners uit ons land verdrijven.  Het was voor ons van 
geen belang of we nu wonnen of verloren -  we wilden enkel maar vechten.  En 
dat deden we dan ook.  Maar als je je eigen geest begrijpt, dan is vechten niet 
nodig.  Je kunt namelijk de correcte situatie, de correcte toestand en de 
correcte mening aanhouden (in je geest).  Jullie komen hier om te oefenen.  
Dat is fantastisch.  Hoeveel mensen op deze wereld willen zichzelf begrijpen ?  
Niet zo veel.  Daarom zeg ik jullie : jullie zijn bijzondere mensen. 
 



Achteraf is er een geloftenceremonie : 33 mensen leggen de 5 geloften af, 
verscheidene onder hen zijn jongelui, waarvan er één niet ouder uitziet dan 13 
jaar, 5 mensen worden aangesteld tot dharmaleraar.  Ik denk aan onze 
zencentra in Amerika waar de dag van vandaag zo weinig jongelui op afkomen 
en ik vraag me af hoe het toch komt dat de mensen hier er geen moeite mee 
hebben om in zenmeester Seung Sahn te geloven. 
 
De economie in dit deel van de wereld is er één van wanorde.  In de Sovjetunie 
zien we dat het economisch stelsel gelaagd is : een laag voor zij die dollars 
hebben, een andere laag voor zij die roebels hebben.  Als je in een goed hotel 
wilt logeren of op restaurant wilt gaan waar ze een goede service bieden, moet 
je op veel plaatsen betalen in dollar, een hele hoop dollar.  En Sovjetburgers 
zijn er vaak niet welkom tenzij ze in gezelschap zijn van Westerlingen.  Waar 
daarentegen goederen en diensten worden aangeboden tegen roebels zijn de 
prijzen naar Westerse maatstaven erg laag.  Een deluxe buffetontbijt in ons 
hotel in Leningrad kost het equivalent van 30 dollarcent.  Dit is echter maar 
een magere troost voor de Sovjetburgers die gemiddeld slechts 10 
dollar/maand verdienen !  Het resultaat is dat de gewone Sovjetburger zich 
buitengesloten voelt in zijn eigen systeem.  Ze zoeken hoe dat kan veranderen 
- en hun openheid voor zen is één aspect van hun zoektocht. 
 
In de recentelijk tot het kapitalisme bekeerde Oosteuropese landen zijn er veel 
nieuwe miljonairs - voormalige communisten die stalen van de staat en nu, 
ironisch genoeg, hun oude dag financieel veilig hebben gesteld/ hun schaapjes 
op het droge hebben.  Ze zijn nu de grootste kapitalisten aan het worden.  
Maar er zijn ook veel mogelijkheden voor de gewone man.  In Polen komen 
zestien- en zeventienjarige jongens samen en leggen hun geld bij elkaar.  Eén 
van hen koopt een vrachtwagen, rijdt ermee naar West-Europa, koopt er een 
lading bananen en keert dan terug.  Ze verdelen de lading, elk neemt een deel 
van de bananen en verkoopt ze op straat.  Hun winsten leggen ze vervolgens 
samen en herbeginnen. 
 
Overal zie je mensen die een soms heel beperkte hoeveelheid produkten 
verkopen in kraampjes op straat.  Dus nu kun je, in tegenstelling tot vroeger, 
allerhande Westerse produkten vinden in Polen, Hongarije en 
Tsjechoslovakije.  De meeste hebben nu nog niet genoeg geld om ze te kopen.  
Maar de mensen zijn vrij en zijn blij dat ze vrij zijn.  En overal probeert men 
zaken uit. 
 
Terwijl we door Leningrad rijden in een grote bus die we afhuurden voor die 
dag, praat zenmeester Seung Sahn met onze Russische studenten.  Hij komt te 
weten dat mensen nu een eigen huis kunnen kopen.  De huizen zijn erg 
goedkoop naar Amerikaanse maatstaven.  “Je koopt een oud gebouw, knapt 
het op en maakt er een zencentrum van.  We zullen je helpen,” zegt 
zenmeester Seung Sahn, die altijd alert is voor mogelijkheden om zijn 
studenten aan te moedigen. 
 
De mensen praten veel over nieuwe commerciële mogelijkheden.  De overheid 
begint ook lappen grond te geven aan de boeren.  “Weldra zal alles 
veranderen”, zegt zenmeester Seung Sahn.  “Er zullen veel auto’s komen, de 
wegen zullen verbreed worden, alles wordt open gemaakt, politiek en 



economisch.  De Russische studenten kijken met twijfel in hun ogen.  “Je moet 
weten”, zegt Dorota, een gevorderde zenstudente uit Polen die met ons 
meereist, “10 jaar geleden toen de leiders van Solidariteit in de gevangenis 
zaten, zei zenmeester Seung Sahn , dat Solidariteit zou winnen.  We dachten 
allemaal dat hij gek was.  Maar zo gebeurde !  Nu is de politiek in Polen 
volledig veranderd.  Hetzelfde zal binnenkort ook hier gebeuren.” 
We rijden verder terwijl we de brede straten bewonderen met de statige rijen 
oude gebouwen langsheen de Neva rivier.  Sommigen onder ons zien geesten 
uit het verleden, anderen zien ver vooruit in een toekomst die wij alleen 
kunnen maken, samen maken. 
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