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Door Annamarie Hommeg

Stavoren Karin Zwaan (tgo+) uit Stavoren deed drie
jaar, drie maanden en drie dagen overhet schrijvenvan
De magie van hetTibetaans boeddhisme, een boek over
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een Tibetaanse lama en de zoektocht van een Limburgs meisje. Het werd - weet ze nrt - ook haar eigen
zoektocht. Niet naar het Tibetaans boeddhisme. Dat
had al een plek in haar leven toen ze aan het boek begon Zil vond een nieuw begin binnen het schrijven,
werk dat ze als dagbladjournalist achttien jaar deed.
, Een periode van drie jaar, drie maanden en drie dagen wordt door Tibetalnse boeddhisten gezien als de
tijd die staat voor een retraite. Voor een periode van
bezinning. Zwaan heeft het zelf over een wonderlijke
tijdservaring. 'Dat van die drie jaar, drie maanden en'
drie dagen realiseer ik mij nog niet zo lang. Pas toen
het boek bijna klaat was om naar de drukker te gaan.
De officiële boekpresentatie is nog niet geweest en
moÍnenteel gebeurt er van alles. Kennelijk moet ik de
retraite gewoon af laten lopen. Tot op de dag, uur, minuut. Ha, ha, rare wereld.",
Zwaanvertrok in 2010 bij Dagblad van het Noorden
met de wens over spiritualiieit ti schrijven. Dat moest
hrkken met een lange lijst aan leuke onderwerpen op
zak.,llet liep anders. "Dagelijks had ik stress. Ik wist
niet:hoe ik met freelancen moest beginnen. Alleen dat
het moest.'
Een.mail van haarTibetaanse leraal Lama Gangchen
Rinpoche, bracht uitkomst. "Erwerd een extra reis naar
de Borobuduí (een boeddhistisch heiligdom op Java;
red.) georga4iseerd. Ik nrrijfelde geen moment en binnen eèn.week vloog ik er via Singapore naartoe. Ik heb
toeR een hele mooie week gehad, waarin ik veel samenwerkte met Toet de Best, de Nederlandse rechterhand van Lama Gangchen."
De Best is coauteur van het boek. Het is haar zoektocht die'in het boek wordt beschreven. 'Toet stonà
:

bovenaan.op mijn leuke-onderwerpenlijst. Ik vind
haareeniítefèssant mens. Ze volgt Lama Gangchen al
25 jaar en woont ook bij hem in ltallë.Ze kan prachtig
vertellen over de wonderlijke dingen die ze heeft meegemaakt op pelgrimstochten door India, Nepal, Mongolië en Tibet. Als zij vertelt, zie ik het verhaal op papier voor me."
Bij Zwaans terugkeer naar Nederland, na een drukke
week op Java, zei Lama Gangchen: 'Now you relax' . Hij
kreeo qeliik. Zwaan strandde in Sinsaoore vanwese de
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door boek over een zoektocht

r. Karin Zwaan in haar huidige woonplaats StaYoren. Foto: Simon Bleeker
vulkaanuitbarsting op lJsland. ïk werd gedwongen stil
te staan bij wat er was." Dat hielp. Thuis deed ze al haar

plannen en opdrachtgevers weg. "lk besloot een jaar
helemaal niets te schrijven."
De rust keerde terug en bracht ruimte voor nieuwe
dingen. "Een half jaar later trof ik Toet de Best in Italië.
We zaten wat te kletsen, tot ze ineens zei dat ze rondliep met het idee om een boek over haar leven te schr|ven. Mijn zus zei meteen,'daar heeft Karin ook al over
gedacht'."
Het was het begin van een bijzondere samenwer-

king. 'ïk wilde dit boek schrijven omdat het interessant is hoe een leven loopt. Toet heeft aan het begin
rran haar leven een bijna-doodervaring gehad, ze is bij-

na verdronken en kreeg levensvragen op haar negende
waar ze anrwoorden op zocht. Veertig jaar later, na een
bum-out, een moeilijke relatie en meerheftige dingen,
vindt ze die in het Tibetaans boeddhisme. Dankzij de
lessen van Lama Gangchen. Ik vind het magisch dat
het zaadje, wat de antwoorden voortbracht, er eigenIijk altijdwas in haarleven. Volgens mij is datwarze de
wet van de aantrekkingskracht noemen. Alles waarop
je bewust of onbewust je aandacht, energie en focus
richt in je leven dat trek je aan."
Zwaan voelt zich zeer verbonden met het verhaal
van Toet, omdat ook zij heftige dingen meemaakte.

"Nadat mijn man plotseling doodging door een hersenbloeding ben ik negen jaar geleden ook bij Lama
Gangchen uitgekomen. Voor mijn gevoel rond ik nu
weer een zoektocht af. Kennelijk is het leven één grote
retraite."
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Het boek De magie van het
Tíbetaans boeddhisme is via de
website www.yangchenma.nl te
koop. Maar ook via de reguliere
boekverkoopadressen. Kosten:
18,95 euro. Uitgever: Uitgeverij
Aspekt. lsBN: 97894ó't 533555.

