


Dag Karin
Ruim twee jaar was ze

penningmeester en redacteur
van de Lotusvifve r. Ze deed de
administratie, mazt ze schreef ook
originele stukkcn. Wij waren blij
met haar, m Lr z.e houdt ermee op.
Druk met weer een opleiding, druk
met het ieven. Jammer, maar helars.
Dank je wcl yoor je bijdrage n,
Karinl

Ameland
Hif komt er weer 

^a$ 
de Great

Sangha Gatbering' op Ameland
van 15 tot 24ianurli 2008. Cenpo
Roshi leidt weer de Big Mind
biieenkomsten en viert meteen
ziin 25-iarige jubileum als lerarr in
Nederland. Vriiwel al zijn opvolgers
zullen ranweztg zijn. Big Mind is
an amazing o??or/unity far a ltfe-
ehanging experien ra, schrijlide folder.
Oridnteer je nader ap ut)),io.genpo.

arg. Inforrnatie en inschrijving: tel.
0595 435039 o{ bigmind@xs4all.nl.

Boeddhistenpolis
Dc twec jaar geleden gelanceerde
collectieve z<trgverzeketing voor
boeddhisten van Zilve ren Kruis
Achmea is geen succes, want er

zijn tot nu toe niet meer dan 500
polissen ver'lrocht. l)oelstelling was
minimaal 2500, l)eze colle cticve
zorgverzekerltg is een initiaticf
van de lloeddhistischc Unic
Nedetland (llUN). De llUN

kreeg vorig jaar van Achmea nrim
18.000 curo a1s vcrgoedirrg vo,-'r

'marketilgactiviteiteri, waarmee

een einde kwam aan de financieel
zorgelijke sihratie van de BUN. De
verzekeruar gtat nog een jaar verder
met de polis; volgend jaar moeten
er voldoende verkocht zijn, anders

overweegt Achmea te stoppen.
(NRC l{andelsblad 3 augustus'07)

TussenpoZen
Dit elektronische dagboek heet:

lifelog wan een dooJblinfu .fonge
orauu.s. Marloes Lasker, leerling
van Nico Tydeman, schrijft het.
Ze heeft een gezichtsvermogen
van mindcr dan 5 o/o en kan zonder
gehoorapparaten bar weinig horen.
Dat staat veelzijdige observaties

en bespiegelingen niet in de weg.
Ze heeft een jaar lang een visueel
dagboek (art journal) bijgehouden
en dat komt in december uit:
Zha. Zho staat voor 'Ziende het
onzienlijke', de dhirrmanaam van
Marloes. Je kunt het bestellen bij
de uitgever: tttsw-4^lbaert.en.nl o{
kopen in de winkel (IStsN 978 90).

BOS
De Boeddhistische Omroep
Stichting zendt dit najaar op NL2
een driedelige serie uit or,,er de

geschiedenis van het boeddhisme in
Nederland: op 16 december en 13

jant:ati wwu.ltoeddhistischeomraep.
nl.

Lentenummer
I Iet volgcnde nummer van de
Lotusvijver gaat over zen en
kindercn.Zittendeouders,zennende
kinderen: dit is jullie kans voor een
bijdrage!



ReoacTroNEEL
I)e I-otusvijver was nieuwsgierig naar Zen in Nederland en ging op pad.

Hel resultaat ligt voor je: een dubbelnummer vol informatie over theorie
en vooral praktijk. Hoe doen de 'anderen' het? Hoe zitten, lopen, leren ze?

H<re staan ze in het leven? Hoeveel contact hebben ze met clkaar? Is er

een 'Nederlandse' stijll Enz. Wij combineren zelden de nummers van twee

hvartalen, maar nu wts er zoveel ...

Er is ecn ovcrzichtsartikel. Er ziin artikelen van en interviews met

prominenten. \Me geven impressies van 1okale en internationale zen. En
daarnaast nog de gebruikelijke rubrieken met nieuwtjes, boekbesprekingen,
reisverslagea, geschoten boeddha's.

Zen in Nederland is eindeloos. Ook op utrno.lotusaijr.ter.net staan verhalen

over zenorsanisaties. In 2008 komen we op dit thema terug en maken we

het beeld compleet met de scholen die nu ontbraken.

Veel genoegen!

rc- D e hrnqpq,.t vug. hgt t)",p r tu?l-. d

I)ie gilartgoed!
(Ton Lathouwers)



I)or oP FRUTTSALADE

Meindert van den l-{euvel organise erde
zenprogramma's bij de Tiltenberg en heeft
daardoor verschillende zengroepen van
dichtbrj meegemaakt. Een reden om hem
voor het themanummer Zen in Nederland te
interviewen.

Wat deedje bij deTiltenberg?
Zenprogramma's organiseren in de meest ruime
zin van het woord en daar had ik veel vrijheid
in. Er waren natuudijk dingen die elk jaar
terugkwamen : zoals sesshins mctbepaalde leraren..
I)aatnaast wareo er creatieve programma's ais

boogschieten en sumie (zwarte inkt schilderen),
altijd met meditatie erbij.

Je hebt gestudeerd ooor Gestalt-therapeut?
Ik heb psychologie gestudeerd en een opleiding
tot Gestaitttrerapeut gevolgd,, maar heb nooit als

Gestalt-therapeut gewerkt. Ik heb a1 wij snel
voor zell gekozen. Ik begon met zer toen ik nog
studeerde. Mijn hart ligt toch meer bij zen.

Wt is ,ttoor jou bet verschil tussen Gestalt-therapie
en zen?
Voor mil gaat het in zen toch meer over de
essentie: het gaat over existententiEle wagen en in
psychothcrapie gaat het over de persoonlijkheid
en je functioneren in de maatschappij.

Wat doe je nu? Hoe is het met je gegaan na de
Tittenberg?
Ik geef ies in de Roos, de Krayenhoffstr^zt (Zen
Centrum Amsterdam) en in de gevangenis. Na
de Tiltenberg heb ik op veel plekken zen gegeven.
Dat heb ik nu teruggebracht tot de Roos en de
Kralenhofi'straar.

Eaen terug naar de Tiltenberg: zijn er aerschillca
tussen de groepen opgwallen?
We hebben in 2001 een ontmoeting n
z-engroeper gehad op de Tiltenberg. Aan
verschillende zengroepen heb ik gevraagd om
wat te komen vertelle n.

Er waren momenten dat we samen gingen
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meditercn. Het w'as grappig om te zien dat
iedereel een eigen snelheid van de loopmeditatie
had. Veei sneller of langzamer dan wij in de

Kanzeongroep gewend ziln. f)irk Beemster heelt
toen een geestig stukje geschreven waarin stond:
'de prijs voor de langzaamste kinhin gaat naar het
European Zen Center.'Die liepen us langzaam
dat sommige mensen gingen passeren.

Meindert van den Heuvel

Een andere keer hadden we een conferentie
met verschillende sprekers, onder andere Eerw.
Hakuun Barnhard enTon Lathouwers. Ze hebben
allebei een toespraak gehouden en sommige
deelnemers waren helemaa.l in verwarring. 'Gaat
het nog over hetzelfde."Ik snap het niet meer, dit
gaat toch over iets heel anders."Als wat die zegt
waar is, dan kan wat de tnder zegt niet waar zijn.'
Het thema van Ton was tegen een muur lopen.
Wat als je vastloopt? De wanhoop, de duisternis.
En Eerw. Flakuun Barnhard had het over de

stilte, de wede in jezelf, die is als een heel stil
kaarsvlammetje. En bij Ton was het een laaiend
hellevuur. Zo'n andere persoonlijkheid, zo'n
andere ingang om over de Dharma te vertellen!



Wat ik leuk vind is dat mensen daardoor in
verwarring raken. Dat betekent dat al je beelden

over hoe je dacht dat het in elkaar zat onderuit
gehaald worden.

k er oerschil in discipline?

Ja, daar z;:jn ook grote verschillen in. De school

van Tbn Lathouwers is bijvoorbeeld heel

informeel, er is weinig ritueel, weinig buigingen
en bij de Kanzeon Sangha tr;aat het meer op z'n

Japans, met meer buigingen. Bij het European
Zen Center is het nog veel strikter. Vanaf het
begin gaat het heel streng.'Zit recht en heel stil
en ze komen langs met een stok.' Dat hoor: ik
soms val filensen die daar een beginnerscursus

hebben gevolqd. Ze zijn daas dircct heel strikt.

Is bet typisch Japans, dat hele gediseiplineerde?

Ja, bilvoorbeeld veel meer dan Chinees. Het

Japanse kan iets militaristisch hebben.

Hoe gaat bet nlet het,uerwestersen oan de zen?
Dat is een delicaat proces. Een voorbeeld is

Cenpo Roshi, die is helemaal door de Japanse
molen gegaan. Als hij de vrijheid neemt dat te
vermengen met de westerse cultuur dan vertrouw
ik dat. Het is ook onvermijdelijk en goed dat dat
gebeurt, net zoals in China door vermenging met
de Chinese cultuur Ch'an is ontstaan.

Waarom zouden wij in het westen geen

volwaardige boeddhisten kunnen zijni Het kan

ook een enorme rilkdom opleveren, zoals dat in
China ook gebeurd is. Maar het kan ook fout
gaan, zoals met Yoga is gegaan. Vaak is dat tr:ch

niet meer dan veredelde gymnastiek en dat vind
ik een enorme verarming. Zo zc:u het ook met
zen kunnen gaan, dat het een therapeutisch

tnrcje wordt. I Iet is een delicaat proces waar

grote winst mee te behalen is, maar waar ook veel

mee te verliezen is.

Hoe geven ju1lie een Japanse of Oosterse vorm
door in het westen? Deze waag was 6dn van de

redenen om dat weekend met de verschillende

zengroepen te orpJaniseren in 2001, maar die

vragen zijn eigenlijk nog te weinig aan bod
gekomen.
In de school van Prabhasa Dharma (de Noorder
Poort) is het in sesshins heel stil, dat heeft mij veel

gedaan. Ik heb het gevoel dat de sesshin daardoor

een diepgang bereikt, die anders niet bereikt
wordt. Ik heb dat als heel waardevol ervaren. In
de ene groep wordt de stilte heel anders ingevuld
dan in de andere. Voor het onderlinge contact en

het sanghagevoel is ook wel wat te zeggen' maar

de strikte stilte geeft ook iets.

Wordt er bij sommige groe?en iets met muziek

gedaan?

Ton Lathouwers was hoogleraar Slavische talen

en hij spreekt vloeiend Russisch. Hii heeft de

melodidn van de Russisch Orthodoxe kerk
gebruikt om boeddhistische tetsten te reciteren.

Netzoals Genpo Roshi permitteerthij zich daxin
een grote wijheid. Maar ook bij Ton vertrouw il<

dat wel. Hij is zo geworteld in de traditie.
Genno Roshi heeft ook weer haar heel eigen

melodie€n. Ik vind het prachtig, het is heel

brjzonder, heel lichtvoetig en a11es op z'n Frans.

Keisaku

Hebje ,tterschil in rituelen gezien?

Het eerste verschil wat me te binnen schiet is

in de manier r"an buigen, net als met de kinhin.
Ama Sami, een man uit lndia, buigt heel snel. Hij
is met alles heel snel. Hij praat heel snel, maar

hij buigt ook heel snel. Eerw. Hakuun Barnhard
ligt vijf minuten op de grond en staat dan pas op

voor de volgende buigrng. Het wordt daardoor

een totaal ander ritueel. Ik vind die verschillen

heel leuk Als je bij een bepaalde leraar komt,
denk je dat het zo ltoott. Als je er-gens anders

komt denk je: 'Dat is geen zen.'En de 6€n heeft
sowieso meer ritueel dan de ander. Het spreekt

mensen in her westen aan als er weinig ritueel



is. Ik leg in de introductiecursus altijd uit waar
het buigen voor staat, dat haalt de scherpe kantjes
eral. Maar nog steeds zijn er mensen die er moeite
mee hebben. En daarorn ben ik er voor om de
rituelea geleidelijk in te voeren, om mensen er
niel mee te overvallen.
We komen uit de Japanse traditie, dus we hebben
veel rituelen. f)e Chinezen waren toch meer
boeren en de Japamers hebben het meer verfijnd
en gerituaiiseerd.

Maakt het versthil op v:elk ,ooetstuk de lertar
staat?
Dat heeft ook wel een beetje te maken met de

persoon van de leraar. Ton l,athourvers is

iemand die niet te veel dat gedoe rond de leraar
wi1 hebben, dus die houdt dat af. Nico Tyde-man
ook. N1aar de traditie heeft her we1 in zich dat de
leraar belangrijk is. Mensen in het westen maken
het toch iets meer open, &e absolute rol van de
leraar. Maar het heeft ook rrel een sterke kant.
Je leert heel persoonlijk van de leraar waar het
over gaat. Het gaat om de leraar als persoon en
daar leer ji| van. De Ch'anmeesters onderriclrtten
met hun leven en hun karakters. Dat vind ik ook
heel mooi. Het is een persoonlijk proces. Vaak
begin je met die leraar op een voe8tuk, maar
als je de leraar vaak ziet en dichterbij komt, dan
kan het niet anders dan dat hij daar van af valt.
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En dat is ook een belangrijk moment. Hij heeft
ook zweetvoeten of is 's morgens voor de koffie
chagrijnig. Hij is ook maar een mens. Het Baat
om meosen. Het gaat e r om een waarachtig
mens te worden en niet om een heilige of om een

volmaakte te worden.
Er zit ook een zwakke kant aan, een minder leuke
kant, maar het is ook een heel essentieel middel
in de zentra&tie.

Is er een ont.,4/ikkeling gaande naar wat meer
huiskamerzen?
Er zijn mensen die zeggen ik hoor nergens bij. Ik
zit thuis en ik doe m'n eigen ding. Daar is op zich
nila rnis mee. Het is wel ieukals je zo van alles kan
proeven, maar aan de andere kant: die tradities
moeten wel levend gehouden en doorgegeven
worden wil jij daarvan kunnen proeven.

Ga je ak je niet kiest qroor em traditie wel etht de

diepte in?

Je kunt zeggen: het maakt eigenlijk niet zoveel
uit welke richting je kiest a1s je maar de diepte
in gaat, dan kan er meer gebeuren. En dat je ziet
dat deze traditie ook maar gewoon een manier
is, die jij toevallip; gekozen hebt en daarmee niet
alleenzdigmakend. Het risico is dat het een

therapeuthisch hulpmiddeltje blijft en dat zou
jammer zijn. Een bekend verhaa-l van Thich Nhat
Hanh op een interreligieuze conferentie is zijn
reactie op de opmerking: 'Je moet niet alles door
elkaar gooien, het christendom, boeddhisme e.d.

anders krijg je een fruitsalade.'Thich Nhat Hanh
zei dmrop: 'Ik bcn dol op fruitsalade.' \Mees

niet te bang om van elkaar te leren en elkaar te
beinvloeden. De kunst is om het allebei te doen:
66n traditie ingaan en blijven zien dat het om een

oermenselijk ervaring gaat en dat die traditie ook
maar eerr vorm is, die onder invloed van andere
tradities kan bl,ijven groeien en veranderen. Thich
Nhat Hanh: Je kunt pas een goed boeddhist zijn
als je voorbij lcen gaan aan het boeddhisme.'

Benje bezmgd om de ontwikkelingen in xen?

Ja, maar ook volstrekt zorgeloos. Het gaat om
zoiets oermenselijks, dat kan niet verloren gaan.

Karin Kuipers



HoE ztET Zsx w ZuELAND ERUIT?

Op dit moment zyn er rneer vrouwen dan

mannen die deel uitmaken ran de zengroep in
Middelburg, tenminste van degenen die tot nu
toe vaak aanwezig z7jr.. Er zijn weinig jonge
mensen en oude mensen, maat ze zijn er wel.
Dit larartaal zTjn et een aantal nieurve mensen

bijgekomen, maar het lijtct ofze aJ jaren meedoen.

\{/e praten soflis voor of nz zrzen en ik heb het
gevoel dat het allemaal wiendelijke mensen

zijn die bij ons zitten. \.try'e zitten eens per week,

donderdagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur.

C)ostkerk in foliddelburg

Tegenover de moskee en de kerk
Dc zcnd,-r bevin<lt zich in cen mooi, rustig,

oud stukje Middelburg, niet 1€r van een oude

stadspoort. Schuin tegcnover ons is de moskee.

Recht tegenover ons is een prachtige, ronde

kerk, de Oostkerk. Rondom komen verschiilende
straten uit op die kerk. Daar liggen kinderkopjes

en op niet a1 te grote afstand van <le kerk staan

oude huizen. Onze zendo bevindt zich in een

praclrtig oud pakhuis van twee vercli.epingen. Er

zijn twee ramen ieder verdeeld in kleine vierkante

ruitjes waar ik niet door kan kijken omdat ik
nogal klein ben. Ernaast hangen twee houten
luiken. 'lussen de twee ramen in is een schuine

kelder met twee grote houten Luiken in grijsachtig
blauw geschilderd, net als die van de ramen. Er is
een grote, brede houten deur in dezelfde kleur als

de luiken. Binnen is een smal halletje dat achter

uitloopt in een mini-aanrecht mct schappen waar

kommetjes, kopjes en thee en koffie op staan. In
de hal is ook de wc. Als .|e vanuit de buitendeur
rechtdoor doorioopt, kom je in de zendo.

De zendo
Een mooie, grijs'zrvarte Japansachtige deut

biedt toegang tot de zendo, een redelijk grote
ruimte en heel hoog. Aan de achterkant zijn twee

dezelfde ramen als aan de voorkant en ook deze

zitten hoog. IIet zonlicht straalt hier prachtig
binnen, waardoor ik me tijdens z zr,n meestll
goed bewust bcn van de constante verandering.

De ramen zijn niet al te groot. De muren ziin
van mool oud baksteen en ze lopen scheef, net als

die vloer. I)ie is vau linoleum en gekleurd in een

prachtige kleur geel. Aan de rechterkant staan

twee grote kandeiaars met dikke kaarsen die

tijdcns zazen branden. Aan de muur ernaast staat

rechts in de hoek een smal tafeltje met daarop

een wierookbrander, ee n waxinelichtje en meestal

een mooie bloem in een vaasje. Aan die muur
hangt tijdens z,tzen ook ecn heel mooi schiklerij
(een hangrol) van Bodhidharma die lkko Arie
Wezepoel voor orze groep heeft meegenomen

uit Japan en die hij zelf verfruud heeft. Langs

de muur daarnaast starn houten kisten gevuld

met kussens. Links in de hoek bevindt zich een

grote houten deur, in dezelfde kleur geschilderd

als de luiken van de ramen. Soms staat deze deur

open tijdens een zazenpetiode, Daarachter ligt
een mocie tuiu. Langs de muur richting deur

staat eenzelftle smalle tafeltje als aan de muur
er tegenover waarop kopiedn van teksten liggen
met draronder de seizabankjes. ik vind de ruimte
ook prachtig. Het zonli.cht valt erg mooi binnen
en elk jaargetijde vind ik het prettig om daar te



zitten. Niet ver van de zendo is het bolwerk waar
veel bomen staan en in de tuin achter de zrndr>
zijn ook veel vogels. De regen geeft het zitten
ook een aparte sfeer en als het stormt, hoor je
de wind gieren en de luiken klapperen in hun
sponningen.

Zazenrttueel
Meestal sjouwt Michel alle matten, bankjes en

relikwiedn vanuit de kelder naar boven en richt in
overleg metJeanette de zendo in voordat iedereen
er is. N{eestal waagt Jeanette iemand eerder te
komen om thee te zetten. En sinds kort rouleert
iedereen bij de deur om iedereen te verwelkomen.
'Ioen Jeanette ziek was, nam Michel het van haar
over, waardoor iedereen die zich ingeschreven
had toch zazen kon blijven doen, Daar was ik erg
blij mee.

Jeanette, die ervoor gezorgd heeft dat het in
Zeeland. rnogelijk is in een groep zen te beoefenen,
begint dc eerste vijf minuten met mededelingen.
Soms neemt Michel of iemand anders het van
haar over. Na de mededelingen wisselt het wat
we doen. Eerder las Jeanette een paar minuten
een geschikte tekst voor. Nu mogen we ieder
om de beurt in vijf minuten vertellen wat ons
inspireert om ztn te blijven doen. Daarna slaat

Jeanerte de stokjes tegen elkaar en daarna op de

llong, die mooi klinkt. Ikko Arie Wezepoel gaf ze

allebei cadeau. Jeanette en Michel zitten meestal
naast elkaar op een mat aan de deurkant of er
tegeflover. Het aantal za:zertbeoefenaars wisselt
per avond. Soms zijn er lege plekken.

Na 25 minuten klinkt de gong. trwijl de
anderen voor hun mat gaan staan, zet iemand
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de deur open. Als iedereen voor zijn of haar mat
staat, maken we tegelijk een buiging. A1s Jeanette
de stokjes tegen elkaar aanslaat, draaien we naar
links en doen langzame kinhin. Afhankelijk van
de grootte van de groep dnen we er een snelle
kinhin achteraan. De deur gaat weer dicht en

als iedereen voor zijn of haar mat staat, maken
we weer een buiging. Na het geluid van de tegen
elkaar gesiagen stokjes en de gong zitten we weer
25 minuten tot de gong luidt. Hetzelfde ritueel
buigen, Tangz,ame en snelle kinhin herhaalt zich
maar nu lopen een of twee mensen naar het
keukentje om thee in te schenken. Als iedereen
weer bij zljn ofhaar mat staat, buigen we en gaan
zitten in seizahouding. ledereen buigt voor zij of
hij het kommetje pakt. Als degenen die de thee
rondgebracht hebben ook zitten, buigen we naar

het kommetje en drinken, niet te langzaam niet
te snel, de thee op. Als de thee op is, laten we het
kommetje ap onze schoot rusten en wachten tot
iedereen uitgedronken is. Dan zetten we tegelijk
het kommetje voor ons neer en maken weer een
buiging waarin we het kommetje pakken en deze
in een beweging rechts achter de mat neerleggen.
Vervolgens klinken de stokjes en de gong en
zitten we weer 25 minuten.

Daarna zorgen we er allemaal voor dat de
kommetjes afgewassen en afgedroogd worden en
de matten en andere attributen weer in de kelder
komen. De sfeer is goed. Heb je behoefte om
te praten dan kan dat maar het hoeft niet. \ /e

hebben ook een paar keer in een weekend een

uur loopmeditatie g;edaan in Oranjezon, een bos
bij de duinen. Ook al zijn er soms ook mensen bij
die niet bij ons zitten, zx zyn al$d heerlijk stil
als we lopen.

Zendagen
Er worden zendagen georganiseerd waarbij
verschillende zenleraren begeleiding gever. Zo
zijn N{aurice Knegtel en Jef Boeckmans bij ons
geweest. En ookJeff Shore heeft een aantal keer
bij ons gezeten en een lezing gegeven.

Luri Buitinga



It{BopRzEN, RoNDVRAAG zoaT

Resultaten ron rlvratg Zen inNederland 2007

'I)e Lotuwijver is een initiatiefvanuit Kanzeon,
een Nededandse zenschool in de Japanse Soto/
Rinzai traditie van Maezumi Roshi en zijn
Amerikaanse lcerling Genpo Roshi. Dcze school
is verwant aan l)ana Sangha (Genno Roshi),
Zen River (Tenkei Roshi) en het Zer Centrum
Amsterdam (Niko Sensei).' Ingewikkeldl Zo
zullen we het onderwerp Zen in Nederland niet
behandelen. En we besteden vonral aandacht
aan de vele andere zenscholen die floreren in
Nederland.
De Lotusvijver was nieuwsgierig en stuurde de

22'anderen een vragenlijst. Deze anderen staan

in het bnek van Dick Verstegen (Zenboeddhisne,

2005). We z.ijn er vanuit gegaan dat hier de

hoofdstromingen zij n vermelcl. (Art ofChi meldde
zich na een oproep in de Lotusvijver.) Onze
vragenlijst behandelde vooral de verschillende
vormen die de scholen hanteren. De verzendlijst
bevatte in totairl 27 organisaties. \A/e kregen korte
en iange antwoorden van vrijwel a1 die scholen.

Aan het eind van dit artikel staat een tabel met
de belangrijkste Clegevens van aile scholen die
gereageerd hebben, plus de Kanzeonscliolen uit
de lijst.

Vragen en verwachtingen
lk heb ze6, vaaaf 7993, eerst gezeten bij iemand
uit de Rinzai tradiie {Zenttld), vervolgens bij
een Kanzeon leraar (Soto,/Rinzai). [Heb geduld
tot de volgende alinea, daar wordt dit uitgelegd.]
Mijn eerste weekeinden en sesshlns deed ik op

de Tiltenberg (Vogelerzang, onder Haarlem),
bij leraren uit 'alleriei tradities. Tussen deze

scholen bestonden oppervlakkig gezien rneer

overeenkornsten dan verschillen. Zitten doe je
tenslotte op een kussen, een zendo is een zendo,

een leraar is een leraarende Dhnrmais de Dharmal
Maar er moeten toch verschillen zijn met al die
verschillende traditiesl Zen in Nederland moet
toch rijker geschakeerd zljn dan wat ik toevallig
aantrofl Ofis er in de zenpolder een Nederlands
model ontstaan, een soolt Nederzen?

Tat zover ovze verwachtingen van de uitkomsten
van dez.e rondvraag.

De uitkomsten: een overzicht
Nlaar nu de uitkomsten. Hoe staat zen ervoot
il Nederland? Wat zijn de overeenkomsten

en verschilleni llier volgt een overzicht en

bespreLing van de antwoorden. Sommige

ant*,oorden worden in de tekst geciteerd, andere

r,qn afzonderhjke artikelen in dit nummer of
staan op onze website, uaDT r./0tus()UL!er.net.

Vrrm onderge schila?
Allereerst een wijze raad uit Maastricht. Ad van

Dun, van Zen Centrum Prajna (Soto/Rinzai),

schrijft: 'Vorrn- en organisatieaspecten z;jn toch
secundair in het licht van de Weg. Ik ben nogal

huiverig voor accentuering van "stijl"etc.Waarmee
natuurlijk gezegd is - en rvaarschiinliik volledig
ten overvloede in de context van verwerkelijking

- dat Prajna zoveel mogelijk wil werken vanuit
innerliike intentie.'

Natuurlijk. In zen gaat het om de \Meg, om

medit*tie, inzicht en het in de praktijk brengen



daarvan. Soto legt ftaditioneel hct accent op
zazen (uttend, mediteren), Rinzai op het werken
met koans (inzicht). Toch hebben de-ze tradities
meer met elkaar gemeen dan je zou denken.
Hoe interessant is de vorm dan nog? Toch wel
intere ssalt, menen wij. En er is meer dan Soto of
Rinzai, er zijn ook andere dan Japanse tradities.
Vorm moeten we niet overschaten, maar
onderschatten zeker ook niet.

Nederzen?
Hoe belangrijk is de traditie? Hoezo Japanse,
Chinese, Koreaanse, Vietnamese of Roomse zen,
gaat het niet simpelweg om Nederzenl Daar lijkt
het zekcr op. De meeste organisaties bestaan
al een jaar of twintig in Nederland. I)r zijn
eerbiedwaardige uitschieters van 40 jaar (Zen
Kring, Amersfbort), 38 jarr (Zen als leefiarijze)
en 37 jaat (Abdij Maria Toevlucht).

'Ik ben Klaartje 36 en ik ben bezig met de koan Mu'

Art of Chi, Zen ils leefwijze en Zentijd geven
aan volledig ongcbonden te zijn. Weer andere
organisaties (Dharmatoevlucht, Noorder Poott,
European Zen Center en Leven in Aandacht)
hebben sterke banden met hun internationale
moederorganisaties. Een aantal organisaties
heeft teksten en liederen naar het Nederlands
omgezet. De meeste organisaties vindcn hun
traditie belangrrjk, maar staan wel helemaal op
eigen Nederlandse benen, en dat moeten ze

ook wel. Wat Willem Scheepers (Zentrum)
zrgt gaat waarschijnlijk op voor a11en: 'Zentmm
... is vernederlandst in de z"in dat in de lessen

aansluiting wordt gezocht en gevonden met de

dageiijkse praktijk van de mensen die er komcn:
veelal mensen rnet veel verantwoordeliikheden in
priv6 en wcrk.'

Wie zijn ze, de zenstudenten?
Ton Lathouwers (Maha Karuna Ch'an) zegt
ovet zsjn zrnstudenten: 'Man/vrouw: fifty fifty.
Leeftijd: 25 tot 80 jaar. Opleidingsniveau: helaas,

als blijkbaar altijd in Westerse zen, toch eerdcr
hoog opgeleiden. Er zittcn weinig bouwvakkers
cn banketbakkers bij.' Dat is het beeld. We
kunnen daaraan het vermoeden toevoegen (niet
naar gevraagd), dat de overgrote meerderheid
van de Nederlandse zenbeoeGnaars blank is.

Zen in Zeeland herbergt ook niet-opgeleiden en
(land)arbeiders, en weinig jonge en oude mensen.
Maarten lloutman {Zen als Leefwtlze) trekt wel
weer veel oude mensen. ln het Europe an Zet
Centcr beocfenen vccl jonge mensen (50/50),
vecl kunstenaars en studenten maar ook mensen
met een doe-beroep zazen.
Op wie richt men zichi Noorder Poort en
Nllaha Karuna expliciet niet op het bedrijfsleven,
Zerrtr:urr' juist weer wel. Ron Sinnige schrijft
rccht-toe-recht-atn: 'Zen onder de Dom richt
zich op mensen die stevig zen willen beoefenen
zonder franje en pretenties.'

Zenz watvalt er te leren?
Ton Lathouwers: 'Tja, als dat nou eens in een
regeltje te l.eggefl was ...'tch levert deze vraag
veel reacties op. Hieronder een staalkaart van de
lccrdoclen var, Zen in Nederland.

Jef Boeckmans (Abdij Maria Toeviucht): 'Niets,
ik wil ze juist &ngen afleren. Maar vooral wi1
lk dat ze leren te vertrouwen op hun eigen
licht.'European Zen Center'Zazen beoefenen is
een wa! af ltfe: je gaat de confrontatie aan met
het ultieme, je opent jc ervoor. Wat dat met jc
doet is een verrassing.'
Leven in Aandacht: 'I Ieb contact r$et je adem,
is een centraal advies. Dit kan geoefend worden
tijdens de zitmeditatie in dc meditatiehal, maar
ook daarbuiten, trjdens alles wat we zoal doen
in ons dagelijks leven. IIct contact met de adem



brengt ons bij het rustpunt in ons zelf.'L{editatie
betekent in lbite niets anders dan aandachtig
ztjn.
Sticlrting Zazen Foundation en Zentrum: 'Waar
de mensen in eerste instantie voor komen is:

rust en aandacht, meer diepgang en intensiteit.
Uiteraard gaat het over wijsheid en mededogen,
maar vooral ook over: doen.' Inz,icht moet niet
a-ileen kunnen ontstaan, maar ook door-werken in
het dagelijkse leven.

Jeanette Kuiper (Zen in Zeeland): 'Ik ben geen

zenlettt! kan mensen al1een maar leren hoe te
zitten in zazei en te lopen in kinhin en schep

gelegenheid dit samen met anderen te beoefenen

en te ervaren wat dat 1eert.'

Ron Sinnige (Zen onder de Dom); 'Ik ben
zelf nog een leerling, lk vind het leuk om mijn
enthousinsme voor zentraining te delen raet
mensen. Het gaat mevooral om het dS6rbrekentot
je wlrre zelf, althans, om daarvoor de voorwaarden
te scheppen (u,at natuurlijk onmogelijk is).'
Zendo 'Jaku' f)riebergen: 'I)oor onze wijze van
omgaan rnet elkaaq en het overdragen van de

Dharma aan elkaar, vcrtrouwen wij erop dat

ili die zich bij ons hebben aangesloten op een

aandachtsvolle wijze in respect met de medemens

omgaan en zo ook in het dagelij*s leven staan.'

Zen Kring, Amersfoort:'Wat onderwezen wordt
is een westerse manier om zen in het dagelijks

leven tot uitdrukking te brengen. Daarbij speeit

de ontwikkeling van iuziclrt en mededogen

een belangrijke ro1 en staan de beoefening van

objecdoze meditatie en het leven en werken

vanuit de beginner's mind {soshin) centraal.'

Raotrl l)estree (Zent1d): 'Inneriijke rust leidt tot
ivijsheid en mcdedogen.'

Zert 'als leefrNljze: 'Bewust ziin vtn adem en

omgeving. Puur gewaar zljn van dit moment.'

Blik naar de muurr loopje, soetra's zingen?
l)e scholen uit de Soto traditie zitten met hun
gezicht naar de muur, die uit de Rinzaj met de

rug naar de muur. Zo hoort het, maar zo is het
niet altijd. N{et name de Sotot wijken af zodat
de meerderheid van de Nederlandse organisaties

met het gezicht naarbinnen zit. Om de onderlinge
verbondenheid te benadrukken, zegt n:en. Ook
dit lijkt een aspect van Nederzen.

ll



Alle scholen doen aan loopmeditatie (kinhin).
Soms langzaam, soms snel, soms binnen, soms
buiten. wat valt er meer over te zeggen dan
Ton Lathouwers doet? 'Er is loopmeditatie.
Hoe gaat diei Die gaat goedl' Toch kan dat.
Leven in Aandacht: 'De zithouding (tegen de
muur nf naar elkaar toe) is afhankelijk van de
situatie. In het klooster en tijdens retraites wordt
meestal de eerste ochtendmeditatie en de laatste
avondmeditatie gezeten met het gezicht naar de
muur, en bij de andere actir,{teiten naar elkaar
toe. In deze traditie is een belangrijk accent
op loopmeditatie.' 'Loopmeditatie vormt een

schakel tussen de zitmeditatie cn de meditatie-
in-lret- gewone-1even.' Zie over de verschillende
snelheden waarin kinhin gebeurt het intervierv
met Meindert van den Heuvel.
Ler,en in Aandacht kent ook de zogeheten
minimeditaties: 'A-ls er een bel gaat, een klok
slaat of een telefoon rinkeit, stoppen we even
met wat ons bezig houdt. We volgen onze in- en
uitademing drie keer. Als we daarna de draad van
onze bezigheden en gesprekken weer oppakken
merken we dat we nct iets aandachtiger zijn dan
daarvoor.'

Hoe rnen ook zit en loopt, bij een aantal
organisaties drinkt men aansluitend ceremonieel
thee. Hoort dat bii Rinzai? Zentmm, Zazen
Foundation, Zentild,, 7,en \n Zeeland., Zendo
Jaktr', en de Zen Kring Amers{bort doen het.
Bi1 Zendo Jaku is het een rneditatieve activiteit
geworden. Zie verder voor een beschrijving het
artlkel Hoe ziet Zen in Zeeland eruit? van Lucr€
Buitinga.

Soetrazingen gebeurt vooral in tempels en
internationale scholen, zo lijkt het. Vanwege
'geluidsoverlast' is het ook niet altijd rnogelijk
in een huiskamerzendo. Bij de Gemeenschap
van Boeddhistische Contemplatieven zljn
sommige soetra's in het Nederlands vertaald en
op Gregoriaanse melodieden gezet. Maar ook
Maha Karuna vertaalt ze, en zet ze rsp muztek
(uit de Russisch Orthodoxe liturgie). Bij Leven
in Aandacht worden z€ soms gereciteerd, soms
'gechant'. Veel teksten en liederen zijn in het
Nederlands vertaald. De Hartsoetra is in vele
zenorganisaties favoriet.
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Praten in de zendo, mag dat!
Kunnen Nederlanders wel hun mond houden
tijdens zenavonden, -weekeinden en sesshinsl Als
er iets duidt op vernederlandsing van tradities,
zou dat praten moeten ztjn. De gestrergheid
der stilte verschilt per school. Dharmatoevlucht,
Noorderpoort, Maha Karuna en Leven in
Aandacht zijn het zwijgz;aamst, afhankelijk v-an

de zenactiviteit.
Dharmatoevlucht: 'Binnen de tempel wordt een

atmosfeer van stilte en aandacht gehandhaaid
maar er zijn ook vele mogelijkheden om de
beoefening met elkaar te bespreken.'
Noorder Poort: 'Voor 7-daagse sesshins geldt
aog steeds: geen concessies aan de regels van
zwijgen, stilte, juiste houding en respect. Maar in
de jaren negentig, en fllet name na de oprichting
van de Noorder Poort, zijn naast deze intensieve
traditionele retraites ook andere programma's
onwikkeld.'

Tirn l,athouwers

Ton Lathouwers: 'Hoe belangrijk is stiltel Zeer
belangrijk. Hele sesshin in stilte, alle activiteiten.
Mag men praten in de zendoi Nee. Nooit.
Rehalve ikzelf of een ander wanneer we een

teisho geven...'
L,even in Aandacht: 'Stilte en verstild worden is
een belangrijk onderdeel van de oefening om de
gelegenheid te cre6ren .ie innerlijk te verdiepen.'

Andere scholen staan praten op bepaalde
momentefl toe, maar het zitten gebeurt natuurlilk
altiid zwijgend. De zengroep Oshida verwoordt
de grote gemene deler. 'In de zendo wordt zoveel
mogelijk de stilte in acht genomen. Tijdens de

pauze, die plaatsvindt buiten de zendo in de

koffieruimte, mag er gesproken worden. Dit



hebbe n we destijds zo ingesteld, omdat we tot de

ontdekking kwamen dat mensen op de zenweg
behoefte hebben aan uitra,isseling en d'aarin een

steun kunnen zijn voor elkaar.Tijdens een sesshin

heerst er volledige stilte, ook in de kolfieruimte.'
Nederzen)

Leraren en leerlingen
'Wat is het karakter van de relatie leraar-
leerling?', woegen wij. Ook dit lijkt een geschikt
criterium voor het bestann van Nederzen.

De traditionele ondergeschikte houding van

de leerling is prorninent wrrar hidrarchische
en formele verhoudingen heerse n. W<rrdt de

leraar aangeduid 'als Meester (European Zen
Center), Roshi (Noorder Poort) of a1s Eerwaarde
(Dharmatoevlucht), dan duidt dat ergens op.

De meeste schoien claimen antiautoritair te

zijn: informeel en op voet van geiijkheid. 'Geen
lerarenculrus,'zegt de Zen Kring Amersfoort.'Wij
helrben geen "lerarei',' zeggen Zen in Zeeland en

Zen onder <le Dom.'Geen structuur, iaformeel in
daisan, op voet van geliikheid daarbuiten,' zegt

Maha Karuna. Abdii Maria Toevlucht: 'De leraar
is een dienaar. ...Bij alle leraarsrelaties gaat het
om een diepe vertrouwensrelatie, in feite een

liefdesrelatie tussen leraar en leerling. "Informeel
en gelijkwaardig in de le kengemeenschap,' z.egt

Leven in Aandacht. 'Maar er is natuurlijk verschiJ

in wat een leraar te bieden heeft door zijn of l-raar

ervaring en oefening.'

Inderdaad, er zijn altijd leraren die veel gezzg

hebben verworven en op grond daarvan de

gang van zaken bepalen. 'l'rouwens: wie bepaalt,

praat. 'Op voet van gelijkheid,'wat betekent dat
concreeti Ons bev-alt de benadering van Zentrum
en de Zazen Foundation. 'De relatie tussen

leraar en leerling is qua vorm enigszins formeel
(buiging). Qra sfeet informeel en op voet van

gelijkheid. Enerzijds moet voor de cursisten

duidelijk zijn dat bijvoorbeeld dokusan een

serieuze zaak is, anderzijds biedt de verhouding
leraar-leerling ook voortdurend leermomenten

voor de leraar. De positie van de leraar hoefi niet
over-serieus genomen te worden. De stichting
richt zich wat dat betreft op de "ontmystificatie"
lzn de leraarsrol. Hij/z;rj stelt zich niet op een

voetstuk, maar is wel duidelijk leraar.'

Ccrcmonic C B C (f)harmatoevlucht)

Rangen, standen en rituelen
Organisaties die geen structuur kennen, het
leraarschap ontkennen, tegen de lerarencultus

ztln o{ de lcraarsrol wi1len demystificeren,

houden niet van rangen en standen in de vorm
van inwijdingsrituelen, vorderingsrituelen,
onderschcid tussen monniken en leken en

voorgeschreven kleding. Het meest uitgesproken

hierin is de Zen K:ing Amersfoort: het is geen

organisatie met leden en statuten, maar eerder

een programma van activiteiten. Ze kennen

geen voorgeschreven kleding of Oosterse

namen, en geen rituelen &e thuishoren in

Japan. Maha Karuna: 'Nee, geen intredings-
en vorderingsrituelen. Geen enl<ele. Wel de

mogelijkheid om, na enkele jaren gepraktiseerd

te hebben, als men dat wil, jukai te doen, in de

zin v'sn utoevluclrt nemen tot de Weg" en daar

ofiicieel uitdrukking aan te geven. Men kijgt dan

ook een naam. Die wordt echter nooit gebruikt
in de dagelijlae omgang.'

Zcndo 'Jaku': 'We kennen geen iatredings- of
vorderingsrituelen omdat wij van mening zijn dat
een ieder gclijk is aan de ander en we iedere keer

weer opnieuw moeten beginnen ofwe nu 6€njaar
oefenen of al 20 jaar zitten.'

De minder en meer hidrarchisch ingestelden

maken wel onderscheid tussen monniken,
nonnen, bodhisatwa's en niet-gewijden (z.oals

het lluropean Zen center), en hebben nict alleen



inwijdingsrituelen, maar ook opleidingstrajecten
en -rituelen, en maken onderscheid in
leraarschap. Zo kennen Noorder Poort en
Leven in Aandacht onder meer de ordinatie tot
Dharmaleraar. Zentrunl heeft onder leiding van
Rients Ritskes een opleiding to t zenleraar (7,IOP
Zenleraar In Opleiding), dat eerste-, tweede- en
derdegraadsexamens kent.
l)at wil niet zeggen dat men overal uitbundig is
met het uitreiken en dragen van onderscheidende
kleding. Leven in Aandacht beperkt dat tot een

bruin jasje na inwijding tot lid in de Orde van
Interzijn, bij Zentrum en Zxzen Foundation
gebeurt het inwijdingsritueel Jukai a11een op
verzoek - je moet kunnen uitleggen waarom je
het wilt doen - en wordt de daarbij uitgereikte
rakusu (een soort slabbetje) alleen gedragen bij
bijzondere gelegenheden.

Rituele diensten bij huwelijk, geboorte en
dood gebeuren bij de Abdij Maria Toevlucht,
Dharmatoevlucht, Noorder Poort en Leven in
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Aandacht. Vooral in de tempels en internationaal
georienteerde scholen, dusi

Persoonlijke ontwitckeling en sociale actie
De meeste organisaties beperken zich tot zazen
en alles wat daarmee samenhangt. Persoonlijlce
ontwikkeling en sociale actie zijn een persoonlijke
z ak vlfi de leden. Maar wat hangt er nu precies
samen met zazen? Art of Chi en Zen als leefivijze
vinden datzazenverbonden moetzij n metbepaalde
oefeninger om je lichaam bewust te ervaren.
(Zie het interview met Maarten Houtman elders
in dit nummer.) Organisaties .als de Noorder
Poort hebben naast de traditionele intensieve
zenretraites ook ardere programmat ontwikkeld,
wauonder Yog;a en Tai Chi. Het European Zen
Center biedt op dezelfde basis shiatsu, en een

programma stresswij funcdoneren.
Persoonlijke ontwikkelingl Meestal legt men
folders neer over creatieve en andere cursussen,
voor wie dat wil.

Voor sociale actie iets vergelijkbaars. Voor
Leven in Aandacht is 'gedngageerd boeddhisme'
dubbelop. 'Boeddhisme betekent watker zijn,
weet hebben van wat zich afspeelt in ons
lichaam, in onze gevoelens, onze geest en in de
wereld. Als je wakker bent kun je niet anders
dan met mededogen handelen om het leed dat
je om je heen ziet te helpen verlichten.' 'Leven'
werft fondsen voor liefdadigheidsprojecten in
Vietnam en heeft de werkgroep 'Vrede begint
hier' opgericht, die IsraElit en Palestijnen
ondersteunt om bij elkaar te komen. Ook doet
men ceremonies om de onderlinge harmonie te
bewaren, zoals de ceremonie van het 'Opnieuw
Beginnen en het'Vredescontract'. Jef Boeckmans
noemt in het interview elders in dit nummer
een retraite in Westerbork, stervensbegeleiding
en begeleiding van aids- en HlY-patidnten en
gevangenen. Ook Maha Karuna is sociaal actief.
Men ondersteunt projecten in de derde wereld,
vooral in Azie, geinspireerd door Hisamatsu
Shin ichi (1889-1980). Hij was de stichter van
een belangrijke vernieuwingsbeweging binnen de

Japanse zen. 'Hisamatsu was diep overtuigd van
de eenzijdigheid van zowel de traditionele zen
alsook van wetenschap en sociaal engagement.
Wat hem voor ogen stond was een houding,

rakusu



waarbij aan deze beide dimensies van het bestaan

recht zou worden gedaan. Dit zot dan tegelijk de

basis zijn voor een dialoog tussen Oost en West.'
De Zxzen Foundation doet aan sociale actie door
recent een lvereldwedesdag te organiseren en de

door Ritskes opgerichte stichting 'World Peace

is Possible'te ondersteunen. Zendo Jaku'en de

Zen Kring Amersfoort hebben hulpprojecten in
Polen en Mongoli€.

de Tiltenberg

' Interconfessionele' contacten
Nederiandse zenorganisaties hebben meer

onderlinge contacten dan wij hadden venvacht.

Wat hadden wii verwacht? Dat men het heiaas

t6 druk rnet de eigen organisatie heeft om aan

contacten met anderen toe te komen, zonls Maha
Karuna en Zen ondet de Dom aangeven. &faar a1s

)e nrar Zen in Zeeland, Oshida of Zendo Jaku'
kijkt, dan blijken zij veei contacten te hebben, al

was het alleen maar in de lezingensfeer. Bij de

Zazen Foutdation el Zentmm gaat het dieper.

Leraren als Astrid de Keulenaar en Wil1em

Scheepers studeerden niet alleen in de Rinzai
sfeer, maar ook bij Cenpo Roshi (Kanzeon).

Dick Yerstegen studeerde bij Jiun Roshi, Nico
Tydeman en Ton Lathouwers. In Uithuizrn
(Zen River, Tenkei Roshi) woonden in 2007 twee

shldenten van Rients Ritskes.

Hisamatsu

Al1een Leven in Aandacht noemt de

Iloeddhistische Unie Nederland als

ontmoetirigsplaats. De ontmoetingsplaatsen

waar de zenscholen elkaar tegenkw-amen,

waren Amersfoort en Vogelen zang. Yana{ 7968

vernrlde de Zen Kring Amersfoort (Erik Bruijn)
een rol als ontmoetingsplaats, die na 1973 werd
overgenomen door de Tiitenberg ( Vogelenzang).

Na de sluiting van de Tiltenberg in 2003 en werd
ZIN in Vught het centrum van ontmoeting.
Opvallend is de betekenis van Nico Tydeman
in het Nederlandse zennetwerk: hil wordt door
vrijwel aile scholen genoemd.

Conclusies
Wlj verwachtten verschillen maar vooral
overeenkomsten aan te trefi-en in het Nederlandse

zenlandschap. En eenvormvan Nederzen.Datlijkt
te kloppen. De uit het buitenland geimporteerde

zetbeoefbning die sinds (ruim) 20 jaar vaste grond
in Nederland heeft gekregen, krijgt naar ons idee

steeds meer Nederlandse trekken. Nederlandse

leraren leiden 'op voet van gelijkheid' groepen

met voornamelijk hr:ogopgeleide Nederlanders.

Voertaal is soms ook het Nederlands. Aan de

behoefte tot uitwisseling lan ervaringen en

onderlinge steun wordt tegemoet gekomen door
buiten en sorns zelfs in de zendo praten toe te
staan en bij voorkeur met het gezicht naar elkaar

toe te zitten. Men is enigszins beducht om
autoritair en st{eng te zijn. Veel schoien zijn wars

van rangen, standen en (Japanse) rituelen.
F[et bestaan van Nederzen is maar een idee, nog

lang geen hypothese of stelling. Al was het alleen

maar omdat hier geen onderscheid wordt gemaakt
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met eventuele'Europese
Mrer toch

of zelfs 'Westerse' zen. Belangrijkste gegevens Zen in Nederland

Ook rnetde scholenvan Kanzeon c.s.,die hier niet
behandeid ztjn, zrln er grote ovcreenkomsten. In
alle behandelde aspecten van de zenbeoefening
kornen de antwoorden fiaar onze. inschatting
ongeveer op hetzelfde neer. Binnen de vijf
organisaties uit de inleiding heersen overigens
ook dezelfde verschillen tussen 'rekkelijken en
'preciezen,'ongebondenen' en'gestructureerden',
'vernieuwers' en 'traditionelen'. Maar het zijn
wel allemaal onderdelen van echte, onderling
verwante internationale scholen.

Dat brengt ons op die verschillen. Die worden
in belangrijke mate bepaald door de aard
van de zenbeoefening waarover het gaat.
We onderscheiden grofweg'huiskamerzed,
'cursuszen', 'schoolzen' en 'tempelzen ,

Huiskamerzen is het meest informeel: de
huiskamer kan een zendo worden, maar het gaat
hier puur om het samen zitten cn erv,aringen delen
onder leiding van een'gelijke onder de gelijkerf.
Cursuszen geeft a1 meer vastigheid doordat er
gestructureerd informatie wordt aangeboden
en men onderscheid maakt tussen beginners en
gevorderden. De leraar heeft wat te vertellen, ls
vaak bij een grotere zenorgani.satie aangesloten,
maar voelt zich geen autoriteit.
Bij schoolzen en tempelzen nemen de rangen,
standen en rituelen (lees: structuren) steeds
verder toe. I)e leraar maakt de school, de
tempel heeft vaste bewoners. Met internationale
scholen verbonden tempels als Noorder Poort,
Dharmatoevlucht es Zen River zijn naast de
historische ontmoetinp;splaatsen (Amersfoort,
Vogelenzang, Vught) belangrijk als instituten
waarin de traditie wordt ontwikkeld en
doorgegeven. Daar heb je rangen, standen en
rituelen vr:or nodig.

Jelle Eeidel
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I)r I.{oonDER Poonr
Het International Zet Center Noorder
Poort in Wapserveen (Drenthe) is het
trainingscentrurn van het International Zen
Institute of America and Europe (lZlNE).
Deze zenschool werd in 1982 door zenmeester
Gesshin Myoko Prabhasa Dha:ma opgericht
in Californid (VS), Het Internationale Zen
Instiruut Nederland (IZIN) is onderdeel van
deze school. Het IZIAE is vooral geworteld
in de Rinzai-traditie van Joshu Sasaki Roshi.
Joshu Roshi is inmiddels 100jaar oud en geeft
nog steeds dai-sesshins! Zijr. zenttaruring kun
je geruet heel streng noemen. De roshi is niet
met anderen te r"ergelijken waar het gaat om
het mediteren met koans. Het enige dat bij
hem telt, is het realiseren en manifesteren van
de Boeddha-natuur, het'ware zelf '.

Tiaditie
Aanvankelijk was er weining verschil russen de
zen van Gesshin Prabhasa Dharma Roshi, die in
1982 voor het eerst naar Nederland kwam om
sesshins te geven, en die van Joshu Roshi. Vanaf
1983 onderhield Prabhasa Dharma Roshi nauwe
contacten met de Vietnamese zenschool vnn
'Ihich Man Ciac in Los Angeles. hr 1985 werd
zij zrnmeester in deze traditie en geleidelijk
veranderde de inhoud van haar zentrai og.
Toch werd haar zenschool in Ncderland nls
streng omschreven. Voor de 7*daagse sesshins
van destiids en nu geldt: geen concessies aan
de regels van zwijgen, stilte, juiste houding en
rcspect. I\1lear, in de jaren negcntig, cn met name
na de oprichting van de Noorder Poort, zijn
naast dez-e intensieve traditionele zenretraites,
ook andere programma's ontwikkeld. Zo d,eelde
Gesshin Prabhasa Dharma Roshi een sesshin
soms op in tweden: studie en deel intensiefzitten.
Op de tussendag werd gefietst ofgewandeld. trr
kwamen meditatieprogramma's waarin gedichten
werden gelezen en geschreven en yoga cn tai
chi waren vaak onderdeel van de retraite. Deze
veranderingen zetten zich voort tot op de dag
van randaag. Sinds het overlijden van Gesshin
Prabhasa Dharma Roshi in 1999 tcidt haar

-t a!

Nederlandse opvolgster Jiun Hogen Roshi
Noorder Poort.

Jiun Roshi

Nededands?
ls de zenschool van Gesshin Prabhasa Dharma
Roshi nu vernederlandst? Aan de retraites op de
Noorder Poort nemen vooral Nederlanders en
Duitsers deel en een kleiner aantal uit Spanje en
Florida. De lezingen en teisho zijn bijna altijd
tweet':fig. Ztjn we Nederlands? De mensen
die de Noorder Poort aantrekt, komen niet uit
bepaaide beroepen of bevolkingsgroepen. Wel
vermoeden we dat we meer wouwen aantrekken
dan andere centra, omdat Jiun Hogen Roshi een

vrouw is. Wij doen niets met het bedrijfsleven,
maar richten ons wel op doelgroepen, zoals
jongeren en familes ('familie sesshin'). We willen
de mensen niet specifiek iets aanleren; wel willen
we iedereen helpen zich a1s mens te ontwikkelen,
waardoor zij harmonieuzer met ztchzel{ en
anderen kunnen leven. De Boeddhistische leer
en ethiek zijn het uitgangspunt.

'Retreats' en'baby blessing'
Onze retraites verschillen inhoudelijk en in

de



vorm van elkmr. 7,o ligt het accent in de dai-
sesshin op het ontwikkelen van wijsheid door het
realiseren van de ware natuur en het mediteren
met koans. Dit is geheel in de lij n en traditie van

Joshu Roshi en Prabhasa Dharma Roshi. Het
mediteren met een koan houdt direct verband
met het mystieke aspect van de zenoefening.
LVe waken ervoor dat we de koan niet gebruiken
als therapeutisch rniddel of a1s filosofische
prr:ble emstelling. In andere retraites, zoals in
de go-sesshin en in de zen-weekeinden, ligt het
accent meer op aandachtig ziin en bewustworden.
In de retraite 'attunement through the body'
verkennen we de relatie lichaam-geest, door
middel van oefeningen, meditaties en voeding.
In de 'dagelijks leven retraites' proberen we de

kloof te overbrugget tussen de soms schijnbare
en werkeiijke verschiilen van intensieve me<iitatie
en dagelijks leven. In wijwel alle programmat
komen de volgende oefeningen en aktiviteiten
voor: teisho of dharmatoespraak, dokusan
en sanz-en, zazen, kinhin langp,tam en snel,

soetrarecltatie en fbrmele maaltijden, soms met
oryoki ( Japanse eetschaaltjes). Groepsgcsprekken
komen eigenlijk alleen voor in de 'daily life
retreats', familiesesshin, zencursus, en incidenteei
in de overige programma's. Niet zelden voert
de sangha ceremonies uit bij geboorte ('baby

biessing'), huwelljk en dood.

Rangen en standen
We kennen in anze school lcken cn
geordineerden.Je kunt alieen geordineerd worden
tot un6ui, zenmonnik en non, als je enige jaren

in het centrum kunt komen worea en a1s je een

gezonde geest hebt. De tien bodhisatwa geloften
kunner in principe door iedereen, kostenloos,
gedaan worden, Wanneer iemand, na als unsui
getraind te zijn tot leraar wordt benoemd, is hij
of zij osho, zenpricster en leraar. Dit nocmen we
ternpeltransrnissie. (Sensei in de soto traditie?)
Eerst na volledige dharma-trunsmissie mag

iemand ir€[rneester, roshi, worden genoemd.

Jiun Roshi heeft nog een vorin v'an leraarschap

ingevoerd, namelijk dat van dharma-leraar. Dit
is een ordinatie voor hen die als leek bij haar
hebben getraind en die als logische volgende
(trainings-)stap het leraarschap op zich kunnen
nemen. Verder kennen we in onze organisatie

meditatiele iders, zij hebben bij Jiun Roshi of bij
66n van de lerarenJishin osho, Shingetsu, of Hogo
getraind en leiden zelf een zitgroep. Jr*tlijk
organiseert IZIN specifiek voor meditatieleidcrs
een bijeenkomst.

Leken
Of de relatie tussen leraar/nreester en leeding
formeel of informeel is, hierarchisch of op
voet r'an gelijkheid, hangt heiemaal van de

siruatie af. Alles is mogelijk. Voor het overgrote

deel bestaat onze sangha uit 1eken. Z'\ drc de

bodhisattvageioften hebben gen.omen, mogen

een zwlrte rakshu dragerl, maar dat hoeft niet.
l)nsui dragen ook ecn zrvarte rakshu, leraren

bruin of geeL/goudkleurig, en rneesters kunnen
a1le kleuren dragen. Bovendien hebben alle unsui,

osho en de roshi een kesa met zagu, zsxar.t o{
gekleurd.
Enkele jaren geleden heeft Jiun Roshi het
Sociocratisch Organisatie Model ingevoerd in
het Internatioral Zen Institute of America and

l-urope. Drt is nog volop in ontwikkeling, maar

rret narre op de Noorder Poort wordt al intensief
met dit organisatiemodel gewerkt.

Jiun Hogen
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VorrsN rN TAo-zEN
Van rakusu's, soetra's zingen en andere
boeddhistische rituelen moet hij niets hebbcn,
Gcwoon zitten gecombineerd met oefeningen
om het lichaam zo bewust mogelijk te ervaren.
Dat is de insteek van zcnleraar Maarten
Houtman (1916). Zijr. tao-zenschool behoort
tot de kleinste van Nederland,

Maartcn Houtman - lbto Hapd Smeclc

Een zwzrt kussentje ligt uitnodigend op een
bank in de sfcervolle flatwoning in Amsterdam
van Nilaarte n I Ioutman. Rieten stoelen,
rijstpapieren lampen en eer prachtig uitzicht
op de helderbiauwe lucht. Dicpe stilte wordt
afgewisseld met het doordringende geluid van
krijsende vogels die elkaar achterna zitten. 'Wil
je een kopje theel', vraagt hij. Houtman loopt
zaclrtjes naar de keuken en gaat zijrr gang. Ketel
gaat op hetgas, een keLrkenkastje dat open en weer
dichtgaat, kopjes dic bij elkaar worden gepakt en
een rol biscuitjes die tevoorschijn komt. Alles
gebeurt in stilte. Wat ecn verademing en wat een
subtiele 1es voor iemand die vaak met de nodige
haast en veel gekletter ?,\D gzt:rg gaat. Vanuit die

totale ontspannenheid en rust spreken we over
zijn ontwikkeling in zen en zijn eigen school die
hij tao-zen noemt.

Taoistische bewustzij nsoefeningen
'In een land als Japan is het tao-deel vaft zer'
verdwenen. l)aarmee bedoei ik oelbningen om
je lichaam bewust te ervaren. Oude Chinese
taoistische meesters hebben een heel systeem
opgebouwd waarmee het mogeliik is om echt
contact te maken met je inwendige organen zoals
je nieren, longen, hart, lever en milt, maar feitelilk
met elk deel van je lichaam.Je maakt eerst contacr
met je lichaam door middel van je ade m. \Ahar zit
die, hoog oflaagl]e hoeft niets te dwingen, ervaar
alleen maar hoc jouw adem door je lichaam gaat.

Jij bent niet meer de baas. Wees bewust dat niet
jij ademt, maar het injou ademt. Ook als je ouder
wordt en bewegen lastiger wordt, kun je deze
taoistische bewrrstzijnsoefeningen doen.'

Diirckheim
Iloutman - opgegroeid in Nederlands.Indie en
na de oorlog in Nederland terechtgekomen -
stond eind jaren vijftig aan de wieg var tao-zen
in Nederland. Via een bijeenkomst van Karlfried
Graf von Diirckheim kwam hij in aanraking
met zen, vertelt hij. 'Ik had nog nooit van zen
gehoord, maar Diirckheim kwam na affoop naar
me toe en zei dat hij me ging opleiden. En het
was wel zo'n man waar je niet snel nee tegen zei,'
lacht Houtman.

Sindsdien mediteert hii dagelijks, het zwarrc
zitkussentje in zijo woning ligt er nier voor
spek en bonen bij. Maar misschien nog wel
belangrijker dan mediteren op een vastgesteld
tijdstip op een kussentje, vindt hij de verstilling
die je op elk moment kunt ervaren. Al moet
dat gevoel je worden geschonken, zeg hij. 'Dat
gevoel oproepen is absoluut onmogelijk. Wat
je wel kunt doen, is alles te doen met zo groot
mogelijke aandacht. Het gevolg is dan dat het stil
wordt in mijn hoofd. Er zijn dan geen gedachten.
Soms lukt me dat. Maar het is niet zo dat dat



heel lang duurt .Er z4n meesters die nauwelijks of
geen gedachten meer hebben. Ik ervaar dat soms

een half uur of een uur, fflaar daarna komen er

weer gedachten. Wat op zichzelf naruurlijk prima
is. Gedachten horen er nu eenmaal bij.'Maar als

jc in die stiltc verkcert, is hct lcven plotscling zo
eenvoudig: 'Dan ben je als de vogel die op een

tak zit of ben je de tak die zachtjes in de wind

Autoriteit
De tao-zenschool in Nederiand is klein, er zijn
enkele groepen actief in onder meer Amsterdam
en Maarssen. Zenleraar Houtman heeft ongeveer

tweehonderd ieerlingen verspreid over het hele
iand. A1s leraar, zegt hif , doe je niet veel meer dan
de leerling bij te staan. 'Soms zit je jaren vast, dat
hoort bij het proces. Dan is een meester nodig
die tegen je'tngt"ga maar door". Veel meer doe
je eigeniijk niet. Bovendien moet je de leeriing
ook zijn gang laten gaan. Ook al lijkt het er sor11s

op dat de Weg die een leerling gaat, fout afloopt.
&faar iedereen moet totaal ervaren hoe het 1ot

voor hem is: Het is de kunst als leraar de leerling
welbewust naar iets akeligs toe te laten gaan

zonder hem of haar te willen redden.'
Binnen welke spirituele stroming ook, het gebeurt
bijna automatisch dat cen leraar autoriteit krijgt
toegedicht.'Een leerling denkt vaak dat een leraar
meer is,meerweet ofbeter is. Dat is natuurlijk niet
waar. In het begin probeerde ik mijn leerlingen
te€len te houden orn dat niet te doen. l,ater heb

ik dat losgelaten en aanvaard. Ik weet van mezelf
dat ik maar een gewoon mens ben. En ik hoop
dat mrjn ieerlingen dat ook inzien.'

Tiucje
Houtman onderhoudt contact met andere

zenscholen. Vooral met Nico Tldeman van de

Amsterdamse Kanzeon Sangha. 'De laatste tien
jaar hebben we veel met eikaar gesproken. En
dat contact is altijd heel goed geweest. Op de

essentiile punten zijn we het ook roerend met
elkaar eens.' Waar hij anders over denkt, zijn de

rituelen die bij zen een belangrl]ke plek innemet.
Een rakusu als je de geloften aflegt, het reciteren
yan soetra's: het is allemaal leuk en aardig, rnaar

voor Houtman l'roeft het niet. 'fJoor zo'n doekje
denkje dat je iets hebt bereikt. Ik geloof daar niet

in. Sterker, ik denk dat het je proces vertraagt.

Koans heb ik zelf nooit gedaan. Als je heel erg
je best doet, kan het best helpen. Maar op den

duur is het een trucje. Ik vind niet dat het nodig
is. Wees bewust van je lijf, van je :tdem, van je
omgeving. f)at is voldoende.'

Of tao-zrn toekomst heeft in Nederland? Het is
voor Houtman ecn waag.'Of het een aparte plek
binnen de zenbeweging houdt, weet ik fiiet. N{aar

het grote verhaal, de onzegbare werkelijkheid
waar we vaak toch zoveel over willea zeggen, zal
toch doorgaan. Hoe dan ook.'

Literatuur:
Nlaarten Houtman, I)e andere oeaer; een jeugd op

.lava, Nieuwerkerk ld lsseI, Asoka, 2006

Taco ,an der Mark
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: dat te realiserenJ Bhjkbaar k:n niemand in Japrn hem daar een gr

; dut sias hii aiin celuk beproel'en in China, Het hanct er dus wei vrdus giag hij aijn gelrrk beproeven in China, Het hangt er dus wei vanaf hoeve r jt l.

I loe drep wdJe rnJ

I ' ,rjrr,,En natuurlijk is dat ook l:og maar het halve werk- Het gaat erorn die ontdekking te
tp\tr.'n cn h.',iLhrr. le rnrl,en in het drrrr-liilrc lerrcrr

i Hoe diep wil je in jezelf duiken om je ware aard te ontdeklien? flat z
r ' zijn,, En natuurlijk is dat ook l:og maar het halve werk- Het gaat e

tebtcn en hruikbaar te mrkrn in het dagclijks leverr.
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"' ' ,.. ...

me a{komt. Alleen als ik goed heb geluisterd, is }ret mogelijk om
I 
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EBN GEZELLIGE DIKKERD

Bij de Chinees kun je hem zien, maar vaak ook
als je naar binnen kijkt bij je buren. Het is een

lachende dikkerd, vaak afgebeeld met zijn armen
omhoog en aan zijn voeten of over ztln schouder
een zak C)ok zie je hem ditrvijls met ldeine
kinderen. Het is de lachende Boeddha oftewel de
Gelulshoeddha" In het westen wordt hij verward
met de historische Boeddha, die een stuk slanker
is. In China heet hij Budai, inJapan Hotei en in
Thailand is hij bekend als Phra Sanglrachai. Hij
is een incarnatie van Maitreya (Jap" Mirolcu),
de opvolger van de historische Boeddha in de

to€komst.

Angida
Over de oorsprong van de lachende Boeddha
doen verschi-1lende r.erhalen de ronde. Hij zou
de monnik .A.ngida iln, eeo van de eerste 18

arhats (boeddhistische heiligen) uit de tijd van

de historische Boeddha. Angida was een ervaren

lndiase slangenjager, die slangen ving onr te

voorkomen dat zii onschuldige passanten zouden
bijten. Eenmaal de slangen gevangen verwijderde
hij de giftanden en liet ze weer vrij. Hotei en

deze Angida hehben hun uiterlijk gemeen:

rond als een tonnetje, gnedlachs en met een

zak. Volgens een andete overlevering zou hij de

lachende Boeddha de rondtrekkende zwaariijvige

clian monnik PuTai (hennepzak) Hoshang zijn.

Yolgens allerlei bronncn trok deze monnik met
een stok met zak over zijn schouders vau het ene

Chinese tlorp naar het andere. I-Iij stond bekend
om zijn goedgeefse en vriendelijke karakter.

Shichi Fukuiin
In de loop van de tiid is Budai/Hotei/Phra
Sangkrachai onderdeei geworden van de

boe<irihistische,taoistische en Shinto cultuur.Voor
religieuze taoisten is hii god van de tewedenheid

en oyervloed. ln de Japanse volkscultr-rur is hij
een van de zeven geluksgoden, de Shichi F'ukujin.

I{et wrijven over dc buik van Budai zou rijkdom,
geluk en weh,aart brengen. Maar in zen en ch'an

is hij bekend do<;r een koan. Die gaat als volgt.
Hij deelt snoep uit aiur arme kinderen door
munties te vragcn a nzen monniken en treken die

hij ontmoet. Op een dag komt een monnik naar

hem toe, die hem waagt: 'Wat is de betekenis

van zen.'Ilotei zet i4n zak neer. 'Hoe tealiseer je
zen?', vervolgt de monnik. I lotei neemt zrjr zak
op en vervolgt zijn weg.

Kees Moerbrck

Bron: diverse sites op internet
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Drr KoPJE KoFFTE

Drs. Jef Boeckmans (Tokuun Roshi) studeerde
filosofie en theologie in Leuven, Utrecht en
Freibourg. Hij specialiseerde zich in de studie
van spiritualiteit en mystiek. Hij is tappister
monnik en begeleidt zensesshins vanuit de
abdij Maria Toevlucht in Zundert en op andere
plaatsen in binnen- en buitenland, Sinds 1970
beoefent ht1 zazen en is hij betrokken bij de
interreligieuze dialoog. Na een ontmoeting met
Graf von l)iirckheim beoefende hij jarenlang
zen onder leiding van Pater Lasalle. Hij rondde
zijn zenstudie afbij andere leraren ran de Sanbo
Kyodan (Japanse zenschool in Kamakura):
Victor L<iw, Ama Samy en Williges Jnger. Hij
*reeg zijn leerbevoegdheid van Yamada Ry6un
Roshi ea Kubota Ri un Roshi. Ik had een
gesprek met hem over zijn zentraditie.

Nadat hij koflie voor mij heeft gehaald waag ik
hem:
Wat betekent zen r.toor u?
'Zen heeft rutuurlijk veie betekenissen. Er heerst
veel verwarring rord zen. Dit kopje koffie, dit
gesprek, daar gaat het uiteindelijk allemaal om.'

Wat zijn de raaAahkrten aan zen met urLt cbristelijke
traditie?
'Zen hee{t geen raakvlakken met de christelijke
traditie als je zen ziet in de betekenis van het
Mahayana boeddhisme. Het zijn in feite twee
reJ,igieuze systemen, twee religieuze overtuigingen
die op zich heel weinig met eikaar te maken

2(t

hebben. Deze wereldbeschouwingen zijn zo
"eigenaardig' dtt ze nauwelijks raakvlakken
hebben. We1 is het zo dat de oerervaring in de
zentraditie, de oerervaring van de Boeddha, de
oerervaringen van Boddhidharma, Huineng,
enzovoorts, dezelfile zijn als de oerervaring
van Jez.us en van alle mensen die een diepe
eenheidservaring (verlichtingservaring) hebben
gehad. Deze gemeenschappelijke religieuze
ervaring, ddt is de gemeenschappelijke grond.'

Wat zijn de oerstbillen?
'Er zin naruurlijk veel verschillen. De
oerverkondiging van Boeddha en Jezus is echter
niet verschilleird, wat de mens€n er van gemaakt
hebben is w6l verschillend. Wezeniijk is dat beide
tradities een verlossing wiilen aanreiken. IIet
zijn beide systemen van bewijding. Het is op een

andere manier naar de werkelijkheid kijken, maar
er is in feite maar €€n werkelijkheid.'

Wat ooegt zen voor u d n uLD christelijke traditie
toe?

'Of het iets toevoegt weet ik niet. Voor veel
mensen verdiept de christelijke traditie zich als

ze zer' glafi beoefenen. Er komt als het ware
een laag brj, men wordt gevoeliger voor de
dieperliggende religieuze oerenaring. Waardoor
men gevoeliger wordt voor de diep menselijke
symboliek in de bijbel en christelijke mystieke
traditie. Sommigen laten zelfs de christeiijke
traditie achter zich. Voor mij persoonlilk geldt
dat als.ic een heel diepe eenheidservaring hebt,
dan laatje alle religie achterje.'

Met uefi.e zentraditiz l,mt u tterbonden?
'Ik ben verbonden met de Sanbo-Kyodantraditie
uit Japan. Yan oorsprong is het een Sototraditie,
verwant aan de traditie van Harada Solco Roshi.
Het is een lekentraditie die de beste elementen
van de Rinzai en Soto probeert te combineren.
We komen uit de school van de s-ille verlichting,
de shikantaza, we hebben een koantraditie. Er
heerst geen hierarchie in onze lekenschooi. Waar
het op aankomt is de diepte van het inzicht.'



Wat zijn de .rterscbillen met andere zentradities?
'We zijn geen monastickc orde. De laatstc drie
abten van onze traditie zijn leken die gewoon in
het bedrijfsieven functioneren, die bijvoorbeeld
directeur zijn van een kliniek, of arts. We hebben
geen Jukd en rakusu's binnen onze traditie.
Verder zijn er niet veel verschillen en zijn we in
wezen hetzelfde.'

Jef Boeckmans

Hoe is de oerhouding leraar- leerling?
'De lera'ar is een dienaar. De leraar staat garant
voor een zuivere transrnissie van de zentraditie.
Ook natuurlijk het onderwijzen \ra.n de

zenmethoden, zoals de lichaamshouding bij
het zitten, de koanstudie en'alle andere dingen
die belangriik izjn \n zen. In wezen gaat het
natuurlijk om de mondelinge overdracht buiten
alle schriften en tradities om, van lrart tot hart.
Bij alle leraarsrelaties gaat het om een diepe
vertrouwensrelatie, in tbite een liefdesrelatie
tussen leraar en leerling,'

I,lht uilt il uw leerlingen leren?
'Niets, ik wil ze juist dingen alleren, 1\4aar voorai
wil ik dat ze leren te vertrouwen op hun eigen

licht. Eigenlijk kun je aileen voor de leerlingen
proberen condities te scheppen, proberen ze te
faciliteren, zrsdat ze bij hun eigen wezensdiepte

kunnen komen.'

Houdt u soriale arties en zijn er rcnta$en met andere

tradities?
'Enkelc voorbeelden zljn een reffaite in

Westerbork, met slachtofers, maar ook met de

kinderen van NSB-ers. Stervensbegeleiding

en begeleiding van aids- en HlV-patidnten.
Ook begeleid ik gevangenen. Ik vind contacten

mct andere tradities erg belangrijk. Ztt zyn er

contacten met Nico Tldeman,'fon Lathnuwers,
f)alai Lama en anderc vertegenwoordigers van

religieuze, boeddhistische en hindoeistische

tradities. Onze traditie is een wercldwijde
organisatie met afdelingen in Japan, India, de

F"rlippijnen, Polen enzovoorts, ook daar hebben

we regelmatig contacten.'

Ver/eent u rituele dimsten?
'Zeker, ik word regelmatig gewaagd om
stervensbegeleiding te verzorgen, waarbij ik
samen rnet de stervende en zijn omgevhg probeer

naar nieuwe vormen en rituelen te zoeken die op

dat moment verdieping en vertroosting kunnen
geven. Ik vind het belangrljk om de zentraditie
zuil'er door te geven, aan de andere kant vind ik
het belangrijk dat de methode aan onze cultuur
wordt aangepast met behoud van die kern.'

Whar geeft u zensesshins?

'Ik geef zensesshins op verschillende plaatsen in
Nederland, onder andere in de abdij in Zundert,
het Centr-um ZIN in Vught en in Amsterdam.
Maar ook op verschiliende plaatsen in Belgie en

Polen zijn er jaarlijks sesshins. Mijn sangha is

verspreid en daardoor ben ik veel onderweg.'

Franca Duindam



De Gnorn BopDDHA vAN LssHAN
Hij is 71 meter lang, heeft oren met een lengte
ran 7 meter en hij beschikt ol,er tenen waar je
mct gemak uitgebreid r:p kunt picknicken. De
Grote Boeddha van [,eshan, in de provincie
Sichuan in het zuidwesten van China, kun je
met recht majestueus noemer in zijn omvang
en uitstraling. Maar het kost wel bloed, zweet en
tranen om de grootste boeddha ter wereld een
beetje in zijn ogen te kijken. De ldim naar boven
is weliswaar niet zwaar, maar de zinderende hitte
zorgf. er voor dat dit toeristische uitje meer het
karakter krijgt van een heproeving.
Hoe dan ook eenmaal boven wacht een

fantastische beloning. \ y'e staan op een afstand
van een meter of dertig op ooghoogte lzn de
Boeddha, wiens zittende vorm werd uitgehakt in
een eflorrne rots. Het monnikenwerk - dat begon
in 713 na Christus - nam bijna horrderd jaar in
beslag. Nu, 1300 jaar later,laat hij nog steeds zijn
ogen rusten op de stad Leshan met zijn prachtige
ligging aan de rivieren de Dadu en de Min die
hier samenkomen-

De metalen hekken die normaal gesproken de

rijenwachte nde Chinezen moeten intomen, staan
er vanmiddag nutteloos bij. Niet verwonderlijk,
?,egt eer. medewerke r van de attractie. De meeste
mensen komen in de ochtend met ellenlange
wachttijden vandien. Soms moet je twee uur in de
rij staan om een glimp te zien van de topattractie.
Voor sommige Chinezen die hier komen, is een
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bezoek aan de Boeddha erg belang{ik, vertelt
de vitale mewouw Lu Shen uit Xian. Met haar
zeventig jaar is zr. zonder probleem naar boven
geklommen om het wonder met eigen ogen te
aanschouwe n. 'Deze Boeddha is een van de
meest beroemde van China. Die wilde ik altijd
al zien.'I-{aar hele familie is meegekomen. 'We
djn hier met vier generaties. Ik ben de oudste en
mijn achterkleindochter van 4 laar is hier ook.
Een heel mooie gebeurtenis.' Haar leeftijdgenoot

Jong Ghu Song uit Xian heeft dc Boeddha samen

met zijn wouw gezien. Ze hebben uitgebreid de
tijd genomen crm naar boven te klimmen, het
monument van alle kanten te bewonderen en
vinden nu wat verkoeling in de grot naast het
imposante bouwwerk. 'Wij zijn boeddhist en
wilden al ons hele leven hier een keer naartoe.
Nu ik gepensioneerd ben, hebben we de tijd.
Hiermee gaat een grote wens in vervulling.'
Helemaal beneden, aan de voeten van de
Boeddha, maakt de 36-jarige Yang Li Hua een

foto van haar zoon die er wat ongeinteresseerd
bij staat. Hij vindt het allemaa-l wel best: t is een

leuk dagfe uit met zijn moeder en meer niet. Zijn
moeder is meer onder de indruk.'Zo'n groot beeld
moet je tenminste een keer in je leven hebben
gezien. Ik ben geen boeddhist. Maar dit iaat wel
de ongelooflijke kracht zien waartoe mensen in
stazt 7,4fi.'

Leshan ligt in provincie Szechuan



tr1k jaar komen er veie tienduizenden Chinese
toeristen om de Boeddha tc bewonderen. Een
ritje met de bus vanaf het station kost een

y'en (tien cent) a1 ben je dan wel een half uur
onderweg. Taxi's zijn naruurlijk sneller, maar daar

betaaije dan wel weer -50 yen voor. l)e entree kost
70 yen. Niet goedkoop, rnaar toch voor de rreeste
mensen wel te doen.

Yolgend jaar wordt de Boeddha ingrijpend
p;erestaureerd. Hoe is onduideiiik, maar er gaan

p;eruchten dat de Boeddha met plastic rvordt
ingepakt om zodoende de erosie tegen te gaan.
Yoor twee jonge Chirrese meisjes zou dat geen

probieem djn. Z'{ r,inden het hoog tijd dat het
beeld wordt opgeknapt. De rweedejaars studenten
aan de hogeschool voor toerisme - een in China
razendpopulaire opleiding omdat een baan zo

goed ais zeker is - hebben zojuist met eigen

ogen de Boeddha aan een kritisch onderzoek
onderworpen. 'Best aardig,' vindt de 2l-.iarige
Zhong. Haal vriendin Xanju was de barsten in
de tenen van de Boeddha opgevallen. Dat kan
toch eigenlijk niet, rindt ze:'Zo'n belangrijk
monument mag er wel wat mooier uitzien.'

Tato rLan der Mark

BounHrTv
Bii het zwerven over het werekiwijde web

stuitten we op een website met de rubriek
Eoeddlsa in de etulage. IIet ging onder meer over

boeddha's bij de Blokker. Dat kwam ons bekend

voor. In de rubr'tek Als je een boeddha ziet: sthiet!

had de Lotusvijver ook een Blokkerboeddha.
Drt schept een bandl

I Ie t gaat om uwvt.badhit.a.nl, eerr initiatief van

de Boeddhistische Omroep (BOS) voor en dr:or
jongeren van 18 tot 30 iaar. Eiudredacteur Anne
Kleisen verschijnt veelvuldig in beeld om een en

ander uit te leggen. Ze zoeken redacteuren!

Een groeiende groep .|ongeren ls geinteresseerd

in spiritualiteit en het boeddhisme. Bodhiw wil
een plek crc€ren waarjongeren zelf* vanuit hun
eigen belevingswereld - video-items maken en

teksten schrifven.

De site is overz-ichteliik en levendig. Nieuws (veel

I)alai Lama), artikelen {Hardcore zen, maar ook
Matthieu Ricard), te v-erwachten lezingen en

debatten (bijvoorbeeld een c:urs:u;s Boeddhisme in
C hina) en voonl veel videomateriaal. Interviews
met Ron Sinnige van Zen onder de f)om, Saskia

Beugel van Rhisis, a clul) for free ,Saalr en (dus)

Baeddha in de etalage.

7,e besteden ook aandacht aan boeddhistische
films. Dat is de Lotusvijver ook van plan!

\Mat moeten we echt nog vermelden over
Bodhitv? We woegen het Anne Kleisen. Haar
antwoord: 'Ik hoop dat Bodhitt een plek is

waar jongeren hun kijk op boeddhisme en

spirirualiteit in de items herkennen en dat het
een levendige communitl wordt.'

Jelle Seide/

.)q



BrosMEN HouDEN vAN MENSEN

Mahakasyapa en Ananda ujn de namen van
twee leerlingen van Boeddha die je in allerlei
teksten geregeld tegenkomt. Wie z\jn ze en
wat is hun ro1 geweest) Vlahakasyapa of Maha
Kassapa was een brahmaan (lid van de hoogste
priester- en geleerdenkaste in lndia), die zijn
oude leven opgaf om een van de eerste en
belangrijkste leerlingen van Boeddha te worden.
Mahakasl'apa zat na het overlijden v*n Boeddha
de Eerste Raadsvergadering voor. Onder zijn
leiding werd de Dharma gecodificeerd. In zijn ro1

van 'verslaggever' van Boeddha speelde Ananda
da';trbij een grote rol. In het Mahayana zijn beide n
de beiangrijkste leedingen van Boeddha. Daarom
worden zrl ook vaak samen aa:'r weerzijde van
hem afgebeeld.

van de toespraken van Boeddha. Hij is de

ieerling die 'veel gehoord had'. In de Engelstalige
vertaling van de soetra'.s: "*rus have I heard. At
one time the Lord tsuddha...'Tijdens de Eerste
Raadsvergadering, kort na het overlijden van de
Boeddha, werd hem gewaagd zijn toespraken
te reciteren" Mahakasyapa is de eerste Indische
patriarch na Boeddha, Ananda de tweede. Voor
de helderheid: Bodhidharma was de 28ste in lijn
en de eerste zenpatriarch. Bloemen houden van
mensen, e n Boeddha wist ervan.

Overdracht die woorden overstijgt
Tijdcns ecn les op de C rdhrakuta berg toonde
de Boeddha een lotusbloem aan het publiek.
Zij begrepen het gebaat niet, Mahakasyapa
gl-imlachte. De Boeddha zei;'Ik heb de methode
gevonden om het oog van de wijsheid volledig te
openen en nirvana te bereiken. Het kan niet in
woorden worden uitgedrukt, maar de over&acht
overstijgt woorden. Vandaag geef ik het aan jou
door, Mahaftasyapa. Je moet voorzichtig zijn met
deze methode en zorg dragen dat het .altijd wordt
or,nergedragen opdat hct nooit verloren gaat.'

Ananda
Ananda was een neef van Boeddha en diens
laatste 25 jaren i\n persoonlijke assistent.
A,nanda vergezelde hem op zijn reizen. Een
belangrijk deel van z4n taak was het onthouden
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Bronnen:
tntranet Duight Eden ed.,A Buddhist Bible,
(US), Beacan Press, 1970 (paperback)

Kees Moerbeek

Ananda



ZnN rN ART OF CHI
Art of Chi is actief in onder meer T'ai Chi, Q!
Gong, HealingTao en ZEN. Art of Chi is actief
in het hele land. Circa 200 particulieren volgen
de lessen.

N{editatie is van oudsher een onderdeel van de

interne m.articl arls, zeg maar krijgskunsten. In
de loop der eeuwen zijn meditatie en vechtkunst
op de een of manier van elkaar Iosgeraakt.

Dit heeft er voigens ons toe geleid dat veel

rneditatiebeoefenaren hun lichaam niet met
aandacht betrekken bij de meditatie, en dat veel

vechtkunstbeoellnarcn hct meditatieve in de

vechtkunst veronachtzamen.

Zoals Reginald Ray (Vorm & [,eegte, voorjaar
2007) zegt: 'Er is in f"eite geen andere manier
om verlichting aan te raken dan in en door ons

fchaam."Het is allemaal wat raadselachtig, maar

door te mediteren met het lichaam als onze gids
voelen we, misschien we1 voor de eerste keer in
ons lcvcn, dat wc in de aanwezigheid zijn ran
een wezen dat wijs is, lie{hebbend, volkomeu
betrouwbaar, cn, vreemd om te zeggefl, onze

diepste devotie waardig: ons eigen lichaam.'

\&at ons betreft raakt dit de kern van de zaak
Door alleen maar te mediteren en dit niet
lichamelijk toe te passen, missen we een gouden

kans. Omgekeerd zorgt de start van een T'ai
Chi les met Zeo dat tijdens het bewegen meer

ber,vr:stzijn in het lichaam is. Een T'ai Chi vorm
kan daiudoor sneller gelcerd worden.

ZeninArtof Chi
We zitten in een kring. Stilte is belangrijk tijdens
het zitten, geluiden (vogels, een langsrijdende

trein, een hoestende cursist) worden gebruikt als

'oefe nmateriaal' om bewust van te ziqt, en verder

niets mee te doen. Hierna is er gelegenheid tot
het stellen van een waag. Discussies worden

afgekapt. Er r,vordt al genoeg gepraat over zefl, en

wat ons betreft zelfs teveel.

We starten daarna met de T'ai Chi, en koppelen
(de essentie van) een antwoord veelai op fusieke
wijze terug aan de cursisten. Op deze wijze
proberen we het direct ervarefl te stimuleren en

mensen 'uit hun hoofd te haleri.

Eigenlijk hebben we hiermee wat ons betreft
genoeg gezegd over zen bij ART OF CLIL
Iedereen is welkom voor een proefles. Meer info
op uwtn.artoftlti.nl

Ronald de Cahrwi

Docent ART OF CI{I

look under your feet



Brnrre
In 1948 werd Birma (Myarmar) onafhankelijk
van Groot-Brittanni6.'Monniken hebben in de
Birmese geschiedenis telkens weer een politieke
rol gespeeld, Tegen de Britten, maar ook tegen
de overheersing in eigen land door de generaals
die niet goed waren voor het volk. Je zag ze ln
7974 bij ongetegeldheden,je zag ze bij de grote
opstand van 1988 en je ziet z* nu wee4' zegt de
historicus Charnvit Kasetsiri van de Thamasat
Universiteit in Bangkok Democratie heeft het
land amper gekend, militaire junta's volgden
elkaar op.

Theravada
Birma is een Theravada-boeddhistisch iand.
Naast rnonniken die voor het leven het kloostcr
ingaan, is het de gewoonte dat mannen enkele
maanden tot jaren lan hun leven monnik zijn.
Vrouwen komen daar niet aan toe omdat ze
wel u,at anders te doen hebben. De sangha telt
zeker 2.250.000 leden. Een klein deel daarvan is
politiek actief Deze 'zonen van Boeddhal staan
in hoog aaniten. De septemberdemonstraties
voor democratie waarbij duizenden monniken
het voortouw namen, bracht de junta aan het
ztrzelen. Lang duurde clit niet: kloosterc van
waaruit de vreedzame protesten begonnen,
werden omsingeld. FIet leger viel kloosters binnen

en pakte honderden monniken op. Daardoor
werd het aantal monniken dat deelnam aan de
acties steeds minder. Een aanleiding te meer
voor het leger om in te hakken op de geweldloze
demonstraties. Daarbij zij n waarschij nlijk enkele

honderden doden gevallen, geen tiental zo'als het
leger beweert. Geweesd wordt dat velen van de
duizenden burgers en monniken zlgevoerd zrln
naar gevangenissen en militaire stra{kampen.
Khun Saing, een prominente dissident zegt:'Ze
z.ullen als honden worden behandeld.'I Iij is hegin
vijftig en heeft de helft van zijn leven achter de
tralies gczeten.

Rust
Overdag lijkt het rustig in Birma, maar schijn
bedriegt. Er zijn klop^iachten op burgers met foto-
en videocametat, op journalisten, demonstranten
en monniken. Ook maken de veiligheidsdiensten
jacht op buitenlandse journalisten. Op het bezit
vtn een gsm, een fa-xapparaat en op het luisteren
en kijken naar buitenlandse zenders staat
zware gevangenisstraf. Het regime schildert de

demonstraties af als acties van 'binnenlandse en

buitenlandse destructieve elementen, die dienden
te worden verpletterd.'

Buitenlandse protesten en diplomatieke stappen
hebben vooralsnog g€en effect gehad. Met name
de VS en de Eurnpese Unie hebben stappen
ondernomen om de bestaande boycot van het
regime te verscherpen. Dit heeft weinig zin,
omdat buurlanden als China en lndia dit openlijk
ontduiken. Niet alleen om economische redenen
laat Chira het wel uit zijn hoofil om in te grijpen,
ook weest het dat acties van boeddhistische
rnonniken overslaan naar Tibet. China is niet
nlleen de grootste investeerder, maar leverde als

beschermheer van de junta het 400.000 man
sterke Birmese leget de laatste tienjaar voor naar
schatting 1 miljard euro aan wapens.

Aandacht
De opstand zorgde voor extra aandacht voor
Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. Deze



democratische oppositieleidster won in 1990

de verkiezingen, maar het reqime verklaarde
de verkiezingen ongeldig. Sindsdien zit ze

In 1988 vertrok David Chadwick voor een

'opfriscursus zen' naar Japan" Hij is een leerling
van Shunryu SuzukiRoshi(1904-1971) - diehem
tot zenpriesterwijdde - envan Zensatsu Richard
Baker Roshi. Hij noemt Dainin Katagiri Roshi
(1928-1990) z4r zen ancle. Chzdwick blijft vier
jaar in Japan en brengt een groot deel var' irjn
tijd door in Hogoji, een geisoleerde bergtempel,
eu in de grotere tempel van Daianji, Honshu. Hij
beschrijft zijn lotgevallen in het dry;boek Tbank

You and 0K!.

Rechtse fanatici
De auteur spreekt en leest een aardig woordje

Japans, voor zover dat mogelijk is voor een

westerling. lVlaar ook hij botst geregeld tegen

de vele geschreven en ongeschreven regels van

beleefdheid en bureaucratie. Soms ievert dat
komische anckdotes op.

Om tijdens zijn verblijfin zijn levensonderhoud te

voorzje n geeft Chadwick E ngelse conversatieles.

Daardoor kan hij een aardig inkijkje geven in

gevangen. Ook hram er extra aandacht voor de

voortdurende onderdrukking en vervolging van

etnische groepen als de Karen en de Shan, die

samen een derde van de totale bevolking van 53

miljoen uitmaken.Deze'burgeroorlog'is als sinds

1948 arn de gang.

De toekomst ziet er somber uit. De oppositie in
Birma is verdeeld en z-wak. De schatrijke militaire
leiders hebben grote economische belangen: van

olie- en gaswinning tot handel in hardhout,
mineralen en drugs. Dus, zoals een Birmese

reisleidster in dagblad Tiouw zegt 'Deze junta
zou zelfs Boeddha vermoorden als dat nodig zou

zijn om aan de macht te biijven.'

Bronnen:
Diversepublicatiesop wrutst.nrc.nl

tutuw.tt'ouw.nl

Kees Maerbeek

de Japarrse samenleving. Bijvoorbeeid over de

rol van vrouwen en hun nwege het werk vaak

zfwenge echtelieden, over het wijd verbreide

gebruik van gearangeerde huwelijken en over

racisme in Japan. Nlaar ook over openlijke

-&

,,d
{

-/

Emperor Showa

kritiek op het ooriogsverleden. Tijdens een

herdenkingsceremonie op een begraafplaats
vroeg Chadwick aan een oudere dame of ze wist

OpTnISCURSUs rN JerAN

Aung San Suu Kl



waarom de jongeren in militaire uniformen op de
vergeelde foto's gestorven waren. Ze antwoordde:
"The emperor Showa and the rightwing fanatics
who said the Emperor Showa was a god killed
these boys.' She smiled as 1 tensed up and
swallowed. 'The Americans only pulled the
trigger,'she added.'

Na het overlijden van de Roshi in 7972 werd
Katagiri Roshi de eerste abt van het Minnesota
Zen il[editation Center in Minneapolis.
'Katagiri came from a place where the hallmarla
of education are conformiq, and control and
were initiative is discouraged,...where there's no
questioning and you have to follow the teacher
to the letter, and where there's only one correct
answer f,rr any question. . . .It must have been
extremely difficult for him to go to the States and
to try to do what he wanted to do there, given
where he came from. He left Japan to ger away
from the rigidity ofthe inbred Zen scene. It was
fresh in America, but we were like a bunch of
puppies... But the fact that he didnt know what
to do caused him to open up a lot more and to
drop away a lot of crap that goes with being a
Roshi in Japan. ..'

Mocht uitgeverij Asoka ook dit boek van David
Chadwick in het Nederlands uitgeven, dan
heb ik wel een voorstel voor een titel. Het is
tegefien:ijsheid, maar voldoet helemaal. Mijn
voorstel is: "Oost West, Zen Thuis Best". Wat
zou dat in het Japans zijnl

Literatuur:
D. Chadwick, Thank. You and OK!, Boston &
London, Shambhala, 2007
D. Chadwick, Kromme Komrtommer, Asoka, 2002

Kees MoerbeeA

Vertrazing
De Japanners die de auteur ontmoet zijn vereerd,
maar meer nog verbaasd over de belangstelling
in de VS voor zen. Japanners brengen zen
(en wierook) vooral in verband met (rituelen
rond) de dood. Om de tempel van hun vader
te kunnen erven gaan zoons van zenpriesters
naar zcnkloosters om daat de rituelen onder
de knie te lrijgen. Het uitv<reren van rituelen
zorgt ervoor dat zij een inkomen hebben en hun
klooster kunnen onderhouden. Shikantaza speeit
een ondergeschikte ro1. Er zijn klonsters waar
zenpriesters in opleiding er wolijk op los leven,
maar er z7)t er ook met straffe &scipline.

Zen in het raesten

Hct volgende lange citaat (bladzijde 387 en 388)
spreekt duidelijke taa1. Katagiri Roshi onwing
zijn training in Eiheiji. In 1963 vertrok hij naar
de VS. Hii werkte nauw safiren met Shunry:
Suzuki Roshi in het San Francisco Zen Center.



ZsN rN Nrnr.nr-eNo
EN DAARBUITEN

Zen in het buitenland
Ilroberen om wakker te worden en wakker te
blijven. I"{ier er nu, waar ik ook bcn. Dus ook 'als

ik voor vakantie ofwerk in het buitenland ben.
Niet z.eitlen lig ik wakker in mijn gehuurde bed,

wxaraim ik niet kan wenner. Ik besluit dan om
daar en dan te gran zitten. 7.o ben ik in ieder

geval echt wakker. -Un slaap ik daardoor trouwens

beter.

Als dat zo uitkomt pak ik mijn mp3-speler of
laptop en luister naar een preek of een teisho. Dit
heeft een vreemd en vertroulvd effect. Yer weg

wn huis en haanl voel je je ontheemd, maar ook
thuis, bij de kerk ofin een zendo. Altijd en overai
'thuis'zijn"

Zen in l{ededand
Gelukkig ben ik meestal in Nederland. Hier
heb ik een plek onr dagciijks te zitten, hier kan

ik naar de Frankenslag fietsen, hicr woon ik tlet
echtgenote en zoncn. Ztl zlin mijn dagclijksc

zenmeesters. En wanneer ik daar even genoeg

van heb, kan ik ook hier miin mp3-speler of
laptop aanzetten. I)an luister ik naar een teisho

van een Amerikaanse zenmeester, of sluit ik mij
op YouThbe aan bij een Big N{ind sessie, die zich
afspeelt in de huiskamcr van Ken Wilber. I)e
wereld komt bij mij thuis.

Hier zit ik, en verwonder mii. De boodschap van

de Boeddha heefi een lange rcis ondernomen,
via allerlei culturen, Oost en West, met dank aan

meesters en lcken, rabbi'.s en dominees, ouders e n

kinderen. A1 miin terwarring wordt hier, op het
kussen waar ik mij thuis voel, en met dank aan al

mijn leraren, soms verhelderd.

Bart qan Lent

Krnzeon Z en C ente r Intern ational
(Salt Lake City, USA)
Dcnnis Gcnpo Mesel Roshi
Danicl Docn Silberberg Sensei

Dianc Musho Htmilton Sensei

.Vlichael A{ugalt Zimmcrman Sensei
,t u,u.zancenterutah. org, +l 801- 328 8474

Zen Centra in de Kanxeon traditie (Europa):

Dana Sangha (l'v{ontreuil, }'rankrijk)
Cathcrine Cenno Pagis Roshi

wwu:. danasangha. org, +33 1 49 88 9 L 65

Paris Zen Group
Amy Hoilowell Sensei

zenscribe.o<th.org +33 1 12 87 96 30

Dana Belgi6
F'rank de Waele Sensei

wuu.zensanga-be, A$2 497 671798

Zen River (Uithuizcn, Nederland)
Anton TLnkci Cuppt ns Roshi

uwu zenritter.nli +31 (0) 595-435039

Polsla Sanga Kanzeon (lffarschau, Polen)

Malgosia Jiho Braunrk Scnsei

tt:ttzu. kanzeo n. p l, + 48 22 427 887

Zen Centmm Amsterdam (Nederland)

Nico Sojun Tldeman Sensei

tu,t,zr. zen ums terdam. n l, +31 (0) 20- 627BA5 6

\anry Genshin Cabrvsch Sensei

kanno nj i@ xs4 al l. n /, + 44 799 5 - 64O3 46

Laka le Kanze o n C e n trd ( Ne der land) :

Apeldoorn: Christiaan Kilitr, 05 5 -5 41725 1

Breda & f)en Bosch: Stefan Coppens, 073-5427009
rne m. bcr s. h a rn e. n/c o b e

Den Haag: Kecs van de Bunt,07045A4607
uuzu.knnzeon.nl
Enschede: Toon Fugarc, 07 4-24345 5 7

b raztse- to./zen

Groningen: IrBne Bakker, 050-3140069
.tnLu,u.zens?irit.nI

Hoorn: Dirk Be emster,0229-2L7855
zD v:zs, I apenins ti I te. nl, d. b e e ffn te r@'uers atc l- nl
Rottcrdam: Gretha Aerts, Nico Tydeman; 078-5317605

zltt:zts. zenrotterdam. n I
Zutphcn: Hans lischer, 057 5 -546647

10scher.b@tisruli-nl

Lokale Dana Centra (Nederland/ Belgii):

L)en Haag: Helen Pclder, 070 3604305
., Antrverpen, Brugge * a:"1OO1, *, *rlr::t




