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Kyoto is de stad van de tweeduizend
tempels en de theeceremonie. De stad
bij uitstek voor een lesje Japan – thee
slurpen en sutra’s kopiëren. En luisteren
naar de zenmonnik: ‘Stilte! Doorwerken!’
Door Eric van den Berg

De inkt is waterig;
pas bij sutra
nummer zes gaat
het overtrekken van
de karakters beter

Wat & Waar

>reizen Ky o t o

M
orgen is de thee-
bloem dood. En dat
is goed, want mor-
gen is een andere
dag. Morgen is alles

anders.
De bloem die gisteren nog niet

bloeide en vandaag al toe is aan
zijn belangrijkste en laatste le-
venstaak, staat in een rank vaasje
in de alkoof van de theekamer. Zij
is de bewaker van het moment,
van dít moment, zo leer ik.

Kyoto is buiten, heel Japan is bui-
ten, en eigenlijk is de rest van de
wereld buiten. Ik zit hier, ik zit hier
nú. Op een tatami-mat in een half-
duistere ruimte, bij een waterketel
op gloeiende kolen, tegenover een
vrouw in kimono, theemeester
Taeko Fujii, die groene poederthee
aan het opkloppen is.

‘Dit moment komt nooit meer
terug. Beleef het, waardeer het’,
zegt ze bijna fluisterend. ‘Ook al
doen we deze theeceremonie mor-
gen nog een keer, het zal nooit het-
zelfde zijn. Elke keer voel ik me an-
ders, is mijn hart anders.’

Midden in downtown Kyoto, de
zevende stad van Japan met ander-
half miljoen inwoners, krijgen we
een lesje Japanse theeceremonie.
Op zoek naar het gevoel van de stad
die beroemd is om de theeceremo-
nie, ook al omdat het bronwater er
zo lekker is, de stad met tweedui-
zend tempels (waarvan ruim hon-
derd voor zenboeddhisten) en
tientallen beroemde zentuinen. Of
misschien gewoon op zoek naar
het serene, de esthetiek. Ze had al
voorzichtigjes minzaam geglim-
lacht, met een blik van: beetje rare
zoektocht, maar inderdaad, wie de

ceremonie niet begrijpt zal de Ja-
panners nooit begrijpen.

Oké, de thee zelf kwam uit Chi-
na, maar de ceremonie is ruim
achthonderd jaar geleden bedacht
door zenmonniken, die de groene
thee offerden aan Boeddha, en
daarna zelf mochten drinken. La-
ter is de ceremonie, de chanoyu,
ontwikkeld tot een kunstvorm,
een cruciale sociale samenkomst.
De samoeraikrijgers vierden hun
triomfen in de theehut, rijke za-
kenlieden gebruikten de ceremo-
nie om hun contacten warm te
houden.

‘Het is nu geen zenmeditatie
meer’, zegt Fujii. ‘De ceremonie is
een manier om jezelf te cultiveren.
Elke handeling, hoe klein ook, is
bedoeld om onszelf te reinigen.’

Dat zijn er nogal wat. De gast-
vrouw (of -heer) maakt de tuin
schoon, veegt de theekamer, be-
reidt een maal of wat zoetigheden,
kiest iets moois om aan de muur te
hangen, houdt de kolen gloeiend,
en volgt een strakke procedure tij-
dens het serveren. Ze maakt de
theekommen schoon met een
groene doek, een fukusa, van 27 bij
28,5 centimeter – want ook imper-
fectie is schoonheid. Ze klopt het
groene poeder in het water met
een garde van bamboe: de chasen,
die als ie is versleten niet wordt
weggegooid maar ritueel wordt
verbrand in een tempel. ‘Kleine
dingen, die moet je waarderen.’

En ook ik moet dat tonen. De
theemeester neemt me mee naar
buiten. Die binnenkomst gaan we
nu even opnieuw doen. Ik kruip
door de deur van amper een halve
meter hoog, en kom daarmee ge-

bogen en nederig weer binnen. Ik
kijk eerst links naar de alkoof,
waar de bloem nog steeds staat,
zeg: ‘Wat mooi gedaan’, kijk naar
de ketel op de kolen, knik instem-
mend, en zoek mijn plaats op een
van de tatami-matten. Als ik een
theekom in handen krijg, bewon-
der ik de versierselen en zeg: ‘Heel
erg mooi, dankuwel’, en de laatste
slok van de matcha , de thee, slurp
ik hoorbaar weg, want dan weet de
gastvrouw dat ik het lekker vond.

‘We zijn allemaal nederig, alle-
maal gelijk’, zegt Fujii. ‘Het ritueel
dwingt je om te leren kijken, din-
gen écht te zien. Ik kan me er mijn
gedachten mee leegmaken. Ik
denk aan niets.’

Toch nog wat zen. Nu is je hoofd
leegmaken in een bruisende stad
niet altijd even gemakkelijk: de
bars, clubs en sushirestaurants
aan de Pontocho- en Kiyamachi-
straat, de mensenmenigte in het
Kyoto-station vlak voor er weer een
kogeltrein vertrekt naar Tokio of
Osaka, de geisha’s die ’s   av o n d s

rondklossen in de wijk Gion.
Ik houd vol. Een lesje zen. Ik heb

een kaartje gestuurd naar de mon-
niken van de Saihoji-tempel, ook
wel Mostempel genoemd, aan de
westkant van de stad. Dat moest,
want zomaar binnenlopen mag
niet, in grote menigten hebben ze
geen zin. Stuk met de trein, daarna
een taxi die me tot aan de poort
brengt. Mocht ik nog twijfelen:
deze mannen nemen zichzelf en
de gewijde sfeer serieus. Op een
groot bord staan de regels: ruim
een week voor het geplande be-
zoek stuur je een kaartje met naam
en adres, de Temple Office stuurt
dat terug met een mooi stempel,
en dan mag je na betaling van
3000 yen (20 euro) naar binnen.

Maar let wel: op voorwaarde dat
‘de bezoeker meedoet aan de reli-
gieuze rites’. Bijvoorbeeld: ‘De ki -
tou: luisteren naar de sutra’s voor
uw eigen geluk. Shakyo: met de
hand sutra’s schrijven. En Zazen:
zitten op de zen-manier en medite-
ren.’

Even later neem ik – schoenen
uit, slippers aan – samen met zo’n
honderdvijftig andere bezoekers
volgens de voorschriften plaats in
het hoofdgebouw van de tempel.
Aan de lage tafeltjes achter me zit-
ten wat Amerikanen die fluisteren
en ginnegappen; ook zij weten
niet wat er precies gaat gebeuren.
‘Be quiet! Doorwerken!’, roept de
monnik-van-dienst. Hij wijst op
het blad met de sutra’s, die we
moeten kopiëren, overtrekken
met kalligrafeerpenseel en inkt.
Drie priesters reciteren sutra’s, be-
geleid door gong en drum, sommi-
ge Aziaten aan de andere kant van
de hal doen gedreven mee.

Dit is toch ook niet echt een plek
om je hoofd leeg te maken en jezelf
te vergeten. De inkt is waterig, pas
bij sutra nummer zes gaat het
overtrekken van de karakters be-
ter. Bij acht geloof ik het wel, want
‘het hoeft niet af’, had de monnik
gezegd; ik zet mijn naam op het
blad en een wens (inner peace, na-
tuurlijk). Ik lever mijn werk in, doe

wat muntjes in een grote bak bij
het altaar, en stap naar buiten.

Tijd voor de beloning, het mees-
terwerk van de Saihoji: de beroem -
de mostuin. Zo’n 120 soorten mos
heeft de tuin, die al in 1339 is be-
dacht door de zenpriester Muso
Kokushi. En niet zomaar: de tuin is
gedrapeerd rond een meertje dat
de vorm heeft van het Chinese ka-
rakter shin, dat ‘hart’ betekent. Er
staan eenvoudige theeceremonie-
huisjes omheen, een uit begin 17de
eeuw, oranje en witte karpers
zwemmen vlak langs de kant, er is
een grote steen waarop Muso zat
als hij wilde mediteren.

Hier moet hij een gevoel van
wabi-sabi hebben gehad – een niet
te vertalen term die iedere Japan-
ner begrijpt maar zelden onder
woorden zal brengen. Wabi-sabi
slaat op de schoonheid van het in-
complete, het imperfecte, het een-
voudige, het onregelmatige. Het
mos dat de stenen overwoekert,
het net niet rechte bruggetje, de
oneffen kleimuren van het thee-
huis. De schoonheid van iets be-
scheidens, iets nederigs.

Hoe eenvoudig kan het worden?
Op naar de bekendste zentuin van
Kyoto, de Sekitei-stenentuin van
de Ryoanji-tempel in het noord-
westen van de stad. De tuin heeft
geen water, geen bomen, niets
weelderigs. Slechts een tuin van 25
bij 10 meter met 15 kleinere en gro-
tere rotsblokken in een aange-
harkte zee van wit gravel. Aange-
legd eind 15de eeuw, zo vermoedt
men, door Soami, een schilder en
tuinman. Bedoeld als inspiratie
voor meditatie.

Ook dat wordt moeilijk vandaag.
Midden op de dag: kansloos. Ik
deel de stenentuin met honderden
andere toeristen. Allemaal gaan ze
op de rand naast de tuin zitten en
gaan de stenen tellen. Hm, twaalf
zie ik er, dertien, is dat veertien?
Het zijn er vijftien, maar de stenen
zijn zo neergelegd dat niemand ze
alle 15 tegelijkertijd kan zien. Altijd
verdwijnt er minimaal één steen
achter een andere. Zenmeditatie
zou je kunnen helpen om de vijf-

Videoverslag
Zen, thee en stenen in Kyoto
w w w. v k . t v
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Reis
Japan Airlines vliegt vanuit
Amsterdam op Tokio, reken op
ruim 1100 euro (incl. belastin-
gen). Zie www.nl.jal.com, tel.
020-3050075. Of via Jaltour,
www.jaltour.nl, tel. 020-
5709810. Informeer naar goed-
kopere pakketmogelijkheden
(incl. nacht hotel).
Vanuit Tokio is Kyoto gemakke-
lijk te bereiken met de Shin-
kansen, de ‘kogeltrein’.
Kaartje is ter plekke te kopen,
maar wie vaker per trein reist
kan beter een Japan Rail Pass
aanschaffen, vooraf in Neder-
land. Zie www.japanrail-
pass.net en www.japan-
tours.nl. Ook JAL kan informa-
tie geven. Het metro- en bus-
vervoer in Kyoto is prima. Er
zijn kaarten te krijgen voor een
dag of voor twee dagen (2000
yen, 13 euro).

Te m p e l s
Kyoto wordt Temple Town ge-
noemd: 1600 tempels voor
boeddhisten, 400 voor shin-
toïsten.
De drukst bezochte tempel is
de Rokuonji- of Kinkaku-tempel
uit de 14de eeuw, ook wel be-
kend als het Gouden Paviljoen.
De tempel zelf is niet toegan-
kelijk, het gaat meer om het
uitzicht vanuit het park.
Ga naar alle tempels en tuinen
zo vroeg mogelijk. Dat geldt
zeker voor de stenentuin van
de Ryoanji-tempel. Het nabijge-
legen park is idyllisch; lunchen
kan bij restaurant Yudofuya
(gekookte tofu).
Een bezoek aan de Saihoji- t e m-
pel ligt wat ingewikkelder.
Stuur een gefrankeerde kaart
die geadresseerd is aan jezelf
naar de Saihoji Temple, 618-
8286, Matsuo Nishikyo-ku, Ky-
oto, Japan. Geef aan op welke

dag je wilt komen en met hoe-
veel mensen. Doe dit ruim van
tevoren. De bezoeker krijgt de
kaart retour met een toestem-
mingsstempel. Aan de poort
betaal je 3000 yen (20 euro)
per persoon.
Mooi is ook het complex rond
de Nanzenji-tempel. Rechts na
de hoofdingang ligt de Te n j u a n -
tempel, met een stenentuin
die aanzienlijk rustiger is dan
die van de Ryoanji-tempel.

Theeceremonie
Taeko Fujii, te boeken via de
Wo m e n ’s Association of Kyoto,
w w w. w a k j a p a n . c o m ,
00-81-75-2129993. Prijs voor
sessie/les van 3 uur: 9000 yen
per persoon plus 20 duizend
yen voor huur van de theeka-
mer (twee personen zijn daar-
mee zo’n 240 euro kwijt).

Slapen
Ryokan Yachiyo, herberg in tra-
ditionele Japanse stijl. Vanaf
15 duizend yen per persoon
per nacht (95 euro, incl. ontbijt
en diner). www.ryokan-ya-
c h i y o. c o m .

Gids
Pak ergens een Kyoto Visitor’s
Guide mee, gratis, met goede
plattegrond. Zie ook www.kyo-
toguide.com. Verder: Japan Na-
tional Tourist Organization,
w w w. j n t o. g o. j p.

Boeken
Voor wie meer wil lezen over
wabi-sabi (en de theeceremo-
nie): helder is Wabi-sabi for Ar-
tists, Designers, Poets & Philo-
sophers van Leonard Koren. Ga
voor dit boek naar boekhandel
Random Walk Kyoto, in de
overdekte Teramachi-winkel-
straat.

Z e l f re i n i g i n g
in de theehut

tiende steen waar te nemen. Zo
had Soami het althans bedoeld.

Nu neem ik een foto en loop wat
over het terrein. Langs de andere
toeristen die elkaar aanstoten (‘Hé,
ik zie er daar nog een’) of die sa-
men in een uiterste poging toch
dat meditatieve moment probe-
ren te vinden, langs de theekamer,
langs het stenen waterbassin met
de inscriptie: ‘Ik leer slechts om te-
vreden te zijn’ –  ook verkrijgbaar
als sleutelhanger. Ik zoek mijn
schoenen in de volle rekken bij de
uitgang.

Toch raar: tot dertig jaar geleden
kwam hier nagenoeg niemand.
Maar na een bezoek door koningin
Elizabeth, die lovend was over de
stenentuin, werd Ryoanji interna-

tionaal bekend. Toeristen stroom-
den toe, maar ook de Japanners
zelf, die tot die tijd de vijftien ste-
nen links hadden laten liggen.

‘Toeristen hebben ons bewust
gemaakt van onze oude cultuur’, is
de uitleg van Hiroko Nakanishi,
bedrijfsleider van de ryokan Ya -
chiyo. In haar ryokan, een hotel in
traditionele Japanse stijl, ziet ze
het ook. ‘Toeristen willen dat au-
thentieke, die vinden dat prachtig.
De Aziaten willen juist het moder-
ne. Geen gemeenschappelijk bad,
maar een gewone douche.’

Kamer 3 is een riant verblijf op
de eerste verdieping, ingericht als
ware het een authentiek Japans
huis. Eenvoudig, ruimtelijk, niets
specifieks eist meteen de aandacht
op. Misschien de alkoof. Of de elek-
trische kachels. Of het tv’tje. Dat er
dan toch maar is neergezet.

Vanavond hebben we een diner
op de kamer, morgenochtend een
bad beneden, bij het Japanse mini-
tuintje. En vroeg naar de Nanzenji-
tempel, hier aan het eind van de
straat. En de stenentuin van de
Tenjuan-tempel. Daar is de konin-
gin nog niet geweest.

Dit is Kyoto hier en nu. Ik zie de
kersenbloesems buiten, langs de
weg naar de tempel; sommige bo-
men ‘huilen’ al, zoals de Japanners
zeggen, want het einde van de
Cherry Blossom is aanstaande. Een
bijna droevige schoonheid. Eén
buitje, één vlaagje wind en de roze
bloemetjes zijn weg. Dan is het
voorbij. Komt ook dat moment
nooit meer terug. ■

De Nanzenji-tempel, Kyoto. Linksboven: de Saihoji-mostuin. Rechtsboven: de stenentuin van Ryoanji.
Foto´s Eric van den Berg
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