REFLECTIE
Reflectie, dat wordt onze slogan voor
2019. Suiren-Ji Magazine is een EMagazine van zencentrum Suiren-Ji in
Bemmel (bij Nijmegen) en verschijnt
maandelijks.
Reflectie omdat ons uitgangspunt
religieuze verdieping is
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onthou, als je in
de spiegel schouwt
dat links rechts is
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Columnisten
Ton Daiken Akveld
Distributie/Redigeren Column
De enige redactie leden zijn
Daiten en mijn persoontje.
Daiten heeft sinds kort weer een
baan en heeft geen tijd voor zijn
column meer. Dus ben ik de enige
die het magazine vult. Dat is nogal
eenzijdig we zijn dus op zoek naar
mensen die maandelijks iets voor

Zeshin van der Plas
Column/artikelen

het magazine willen schrijven.
Daarbij gaat het om bijvoorbeeld
persoonlijke ervaringen of
belevingen die je met anderen wilt
delen. Uiteraard kijkt de redactie
naar je pennenvrucht maar laat je
daardoor niet weerhouden. We
tellen momenteel zo’n 550
abonnee’s. Als je dit aandurft
stuur dan iets van jou hand naar:

INHOUD

zeshin.vanderplas@gmail.com

INHOUD

Voorwoord ‘Columnist gezocht’
Het jaar van de Rat
Hel en verdoemenis
Nederlandse zandmandala’s
Grote schoonmaak

Onze nieuw Columnist,
Althans,... hopen we
CONTACT
info@zencenrtum.nl
Website
zencentrum.nl

1
2
3
4
5

1

HET JAAR VAN DE RAT

Zo het is 2020 en wat heb je je
voorgenomen? Lijnen, stoppen met
roken, vegetariër worden? Er zijn wel
een miljoen goede voornemens te
bedenken, maar wat zou je nu echt
willen, die goede voornemens zijn
druppels op een gloeiende plaat. Wat
zou nou echt zoden aan de dijk
zetten?

Stel,... ik zeg stel, je gaat met een rare
klacht naar de dokter het is niks
ernstig je ziet een heel klein beetje
dubbel, als of je een plasje water in je
oog hebt. Maar dit alleen als je moe
bent en dan nog is het niet echt
irritant. Voor de zekerheid word er
een scan gemaakt en de boodschap
die je krijgt is niet mis:
'Meneer, sorry ik bedoel mevrouw
gaat u even zitten, u heeft een
hersentumor die we niet kunnen
opereren. Hij is niet kwaad van aard
maar groeit onrustbarend en wij
denken dat u nog een maand te leven
heeft. Misschien krijgt u tijdens de
laatste dagen uitvalsverschijnselen,
maar voor de rest zult er niet
noemenswaardigs iets van merken.
Mocht u ergens last van krijgen of
behoefte hebben aan een gesprek met
een psycholoog dan kunt u dit
nummer bellen'. En omdat er nog
meer cliënten van de specialist staan
te dringen sta je na 20 minuten weer
buiten.
Wat zijn nu je goede voornemens nog
waard? Wat ga je nu doen?…...Wie ga
je nu bellen? Natuurlijk je man of je
vrouw, je moeder, je vader. Ga je je
begrafenis regelen en organiseren,
naar de notaris je erfenis veilig stellen,
en dan weer bij de pakken neer gaan
zitten omdat je het allemaal niet
verwerken kan? Daalt er een
grauwsluier over je leven heen, hoe
word je s 'morgens wakker? Hangt er
een onverbiddelijke klok in je
slaapkamer?
Wat zijn nu je goede voornemen?
Ruzie bij leggen, zonden opbiechten,
kortom de boel netjes achter laten.
Of alles gaan doen wat god verboden
heeft, nu kan het nog. Waar ben je

mee bezig, ga zitten, wat probeer je
veilig te stellen? Dat laatste vind ik
nog de best oplossing, de dood en de
gladiolen.
Realiseer je je dat je een vrijbrief in
handen hebt, je raakt alles, alles kwijt,
er is niets meer wat je nog zou
kunnen vasthouden, beschermen of
verzorgen. Ga zitten en wacht wat er
op je af komt. Hier komt de eerste
'We kunnen niet zonder je, huilende
mensen, hoe moet het nu met je
kinderen? Er zijn honderdduizend
dingen die op je af komen, waar moet
je je nog allemaal van los maken, en
lukt je dat? Dit leven plakt als
kauwgom aan je vast, het laat je niet
los, je zit als een vlieg gevangen in een
web van verplichtingen,
gehechtheden, voornemens, oordelen,
enz.

En dan,….. dat lichtpuntje waar zou
je nog bang voor moeten zijn, je gaat
dood, de laatste maand van je leven
hoef je niet meer bang te zijn, wat
kan je gebeuren? De deur op het
nachtslot? Het alarm aan? De hond
mee uit als je s 'avonds gaat
wandelen? Voor het eerst in je leven
niet meer bang, wat een vrijheid.
Ik werd ooit gevraagd bij het C.O.C.
een lezing over het zenboeddhisme te
geven Na afloop kwam het gesprek al
gauw op angst. Homoseksuelen
worden frequent bedreigt en dat doet
wat met mensen. Een vrouw vertelde
dat ze lerares is op een school was
met veel Moslim kinderen. Ze zei: 'Ik
durf de klas niet te vertellen dat ik
lesbisch ben.' Ik vroeg haar waarom
zou je vertellen dat je lesbisch bent,
vertellen je collega's aan de kinderen
dat ze 'straight' zijn? Wie kent jou als
lesbisch?
Laatst zei iemand vrouwen zijn nou
eenmaal zo. Zijn vrouwen nu eenmaal
zo? Wie kent jou als vrouw, als man,
als homo, als transgender, WIE
KENT JOU ALS MENS? Waarom
zet je jezelf in een kwetsbare positie
altijd in oppositie in verdediging.
Als ik op een formulier (wat niet
medisch is) mijn geslacht moet
invullen laat ik het open. Soms krijg ik

het terug en vul ik als nog Man in met
als toevoeging: 'Maar niet fanatiek.'
Wand om nou provocerend de
oppositie op te zoeken,…… ik heb
net al die kauwgom uit mijn haar
(alles er af, een echte monnikskop).

25 januari er valt een brief in de bus
van het academisch ziekenhuis:
Geachte Mevr/Heer van…….
Wij hebben geconstateerd en
waargenomen dat conform het
ziekenhuisreglement en de wettelijke
norm op het beleid wij van mening
zijn dat in het algemeen ons inziens
het personeel van afdeling 1b
röntgenologie de aansprakelijkheid
Zwzzzzzn
w,m,bgigqja;fLQLjkb[lrnsl]zlk
En nog veel meer van die moeilijke
woorden om het ziekenhuis tegen
schade vergoedingen in te dekken,
Dat geheel buiten ons weten de
resultaten van uw scan verwisseld is
met die van een ander niet nader te
noemen persoon.
Op uw scan is er geen sprake van enig
tumor .
Mocht u nog steeds last van uw klacht
hebben dan verwijzen we u naar uw
huisarts.
Vriendelijke enz. Enz.
Alle rechtgeaarde boeddhisten krijgen
op 25 januari een herkansing op
goede voornemens. 25 januari begint
het jaar van de gouden rat, de rat is
het eerste teken van de 12 dieren van
de Chinese dierenriem, en om deze
reden wordt deze periode beschouwd
als een jaar van nieuw begin en
vernieuwingen. Een uitstekend jaar
om iets nieuws te beginnen, lange
termijn projecten hebben grote kans
van slagen, maar dat wil niet zeggen
dat je geen zorgvuldige planning moet
maken
Februari word een bruisende maand
we hebben een kraakhelder fris nieuw
jaar in ons schoot geworpen gekregen
vol mogelijkheden, doe een stap naar

voren en laat alle rotzooi van het
afgelopen jaar achter als een paar
afgetrapte schoenen.
De Chinese astrologie heeft net als de
westerse 12 dierenriemtekens maar is
de Chinese astrologie zitten andere
dieren dan in de westerse astrologie.
Er zijn verschillende legendes over de
keuze en volgorde van uiterlijk van
deze dieren op de kalender. Een van
de bekendste is die van het diner van
de Boeddha:
Op een dag organiseerde de Boeddha
een groot diner voor zichzelf en 12
anderen, waarvoor de dieren van zijn
koninkrijk waren uitgenodigd. Hij
besloot dat de eerste twaalf dieren die
aankwamen de eer zouden krijgen om
met hem te dineren, samen met het
uitgeroepen tot "dierensymbool" voor
een heel jaar, op basis van de volgorde
waarin ze aankwamen.
De dieren, die het nieuws hoorden,
snelden natuurlijk allemaal als eerste
naar het huis van de Boeddha. Het
verhaal gaat dat de os aanvankelijk
vooruit was in de race, maar door de
rat bedrogen werd. Toen ze de rivier
bereikte die ze moesten oversteken,
vroeg de rat aan de os of hij op zijn
rug mee kon reizen omdat hij te klein
was om zichzelf te redden. De
goedhartige os stemde ermee in om
de rat te helpen. Toen ze de overkant
van de rivier bereikten, sprong de rat
van de os en rende vooruit. Zo werd
hij het eerste dier in de Chinese
dierenriem.

Misschien een idee voor het kabinet
om op de rug van het grote China
mee te reizen en er dan op tijd vanaf
te springen.
HEL EN VERDOEMENIS
Ik kom uit een christelijk nest, mijn

vader was een Katwijker, en Katwijk
daar stroomt samen met de Rijn de
Bijbelbelt in zee. Gereformeerder kun
je het niet hebben. Op zondagen was
er geen ontkomen aan- de kerkdienst
was door het hele dorp via de
draadomroep te horen. Draadomroep
was een luidsprekerkast waarvan de
ontvanger op een centraal punt stond
met daaraan een schakelaar die je op
vier standen kon zetten. De 1 was
Hilversum 1, de 2 Hilversum 2 en dan
kon je nog twee buitenlandse zenders
kiezen.

Maar in Katwijk was de vier de
kerkomroep. Op de kansel stond een
microfoon die aangesloten was op de
draadomroep en in de zomer stonden
op zondag overal de ramen opeen en
waren hel en verdoemenis duidelijk te
horen. En heel soms hoorde je ‘god is
liefde’ maar wat dat dan zou moeten
zijn, het had niets te maken met ‘god
houdt van je’. Gelukkig waren mijn
ouders al naar Leiden verhuisd dus
hadden wij (mijn broer, zus en ik) er
alleen tijdens de vakanties last van.
Hoewel er thuis elke avond uit de
bijbel voorgelezen werd en we naar de
zondagschool moesten is ons toch
veel bespaard gebleven. Leiden was
niet zo christelijk. Maar des ondanks
heeft die opvoeding wel diepe sporen
na gelaten. Maar een medaille heeft
twee kanten- mijn opvoeding heeft er
ook voor gezorgd dat ik op zoek ben
gegaan naar bevrijding van schuld en
boete.
Via het christendom, Hare Krishna,
macrobiotiek en vipassana ben ik bij
zen uitgekomen en vier mensen
hebben op deze zoektocht hun
stempel gedrukt waarvan er misschien
nog een van in leven is. Een daarvan
was Theo, hoe toepasselijk (geschenk
van god) we dronken vaak koffie in
een koffiebar die ‘van Engelen’ hete.
Theo sympathiseerde met de

Rozenkruisers en heeft veel moeite
gedaan om mijn vastgeroeste visie los
te weken en waar hij gestopt is heeft
Tangen Roshi zijn taak overgenomen.
Hoe frappant dingen in je leven zijn,
daar kom je pas achter als ze achter je
liggen. De andere twee personen
waren vrouwen, mijn overleden ex en
mijn eerste zenlerares. Theo en
Tangen Roshi waren tegenpolen die
elkaar perfect aanvulden en samen
met de twee vrouwen en zeker niet te
vergeten de spaarzame goede
vrienden zit ik hier achter mijn
toetsenbord om dit te schrijven.
Ik heb van Theo geleerd om mensen
wakker te schudden, iets wat niet in
dank wordt afgenomen, vaak is de
wekker naar mijn hoofd gesmeten met
de kreet: ‘Gek, weet je hoe laat het is,
laat me slapen’. Van Tangen Roshi heb
ik ‘droomfluisteren’ geleerd, platvloers
gezegd is dat veren in iemands kont
steken en je dan als de keizer zonder
kleren ‘en publiek’ rond te laten
paraderen. Hij gebruikte je als jojo en
kon je naar believen omhoog of
omlaag bewegen, totdat je niet meer
achter de worst aan ging die hij voor je
neus hield. Hij gooide je constant
terug om het zelf uit te zoeken, zijn
grootste kreet was ‘nothing grasp’.
Het enige wat hij deed was dienstbaar
zijn, dienstbaar om je uit de droom te
helpen. Hij fluisterde dingen in je oor
waarvan je wel wakker moest worden.
‘Kijk zie je die ster, haar licht heeft er
honderd miljoen lichtjaar over gedaan
om hier te komen, de ster op zich is al
lichtjaren geleden geëxplodeerd. Waar
kijk je naar, je ziet een ster die er niet
meer is. Denk je dat het universum er
wakker van zal liggen als deze planeet
onleefbaar word? ‘Nothing grasp’.
In de schoot van mijn ex word ik
gewiegd en getroost terwijl de ander
mijn tranen droogt en Theo zegt: ‘Het
is geen metafoor, waar klamp je je aan
vast, denk je dat het echt is? Denk je
dat je een betere wereld moet maken
dat dat de zin van het leven is? Dit,
hier, is de zin van het leven. Er is geen
antwoord op de vraag van de zin van
het leven.’Het zoeken naar de zin van
het leven heeft me veel ontnomennamelijk het leven leven, nu overkomt
het leven me. Elk mens loopt op

NEDERLANDSE ZAND_MANDALA’S

op het zelfde levenspad, waarbij veel a
mensen op zoek zijn naar iets;
kapitaal, status, liefde, noem maar op.
Ik ben zelf naar Japan gegaan voor
verlichting (die ik al bij mij droeg). Ik
loop net als de rest van de mensen op
hetzelfde pad, maar ben niet meer op
zoek. Ik leef intenser nu ik niet meer
zoek. De enige optie is niets meer vast
pakken, niet dat, dat makkelijk is,
maar als je het nu niet doet. Op een
gegeven moment wordt het van je
afgenomen. ‘Nothing grasp’ is als een
mislukt huwelijk, loslaten is pijnlijk,
maar vasthouden is pijnlijker.
Dit leven bestaat eigenlijk maar uit 1
ademhaling, telkens weer opnieuw
dezelfde ademhaling. Als je dit snapt
weet je dat de miljoenen dingen in
deze ene ademtocht die je nu neemt,
dezelfde als je laatste is. Trachten deze
ademtocht vast te houden, met al zijn
verschijnselen er in, is graaien in de
leegte. Wat kun je er over zeggen?
Denk je dat de woorden die ik schrijf
echt zijn? Kun je ze vast pakken? Niet
een van deze woorden is echt, ze zijn
allemaal waardeloos. Als je denkt dat
wat je begrijpt echt is…kun je het
meenemen? Denk je dat het wijsheid
oplevert? Een rugzak vol wijsheid
belemmert je vrijheid Waarom is
iedereen zo druk bezig, alleen voor
deze ene ademtocht Een heel leven
bezig met ’dit is van mij’ Als deze
ademhaling stokt, stokt het totale
universum. Een heel leven bezig zijn
deze ene ademtocht vasthouden is het
gedrag van een dief. Laat het los, laat
het vrij, bind jezelf niet aan een illusie.
Elke ademtocht is je eerste en je
laatste met alles er in. Als je van
mening bent dat er meer in het leven
zit, dan mis je het. Als je dat snapt is
(je) leven een eindeloze ademtocht
met alles er in. Ik ben ook uit Leiden
verhuisd maar krijg door de geopende
ramen van deze verdorde wereld nog
steeds wekkers naar mijn hoofd.
Hongaku Zeshin

Van kinds af aan teken ik
al langs de vloedlijn in het
vochtige zand En dat doe
ik nog steeds Tim Hoekstra

Met een zelfde meditatieve instelling
als die van Tibetaanse monniken
maakt Tim Hoekstra zandmandala’s
van een giga omvang. Inplaats van een
geribbeld buisje maakt Tim gebruik
van een simpele blad hark. En om de
tekening uit te zetten gebruikt hij
lange lijnen lange lijnen. Het is vaak
een hele wiskundige puzzel om een
werkschema op te zetten. In
tegenstelling tot wat de Tibetaanse
monniken maken is het voor Tim een
race tegen de klok vaak heeft hij niet
meer dan 4 uur om zijn mandala te
maken omdat dan de vloed weer op
komt zetten.

Tegenwoordig gebruik ik een drone.
ik ben geïnspireerd door tattooartiesten, street art en geometrie.
Graag buiten in de natuur zijn en in
mijn eigen creatieve wereld zijn waar
alles kan gebeuren. Ik werk graag op
grote schaal met de omgeving als
canvas. Meestal kost een tekening
maximaal 4 uur werk. Waar het daarna
wordt weggespoeld door golven als
het tij binnenkomt. Ik hoop dat
mensen verrast, verwonderd, geraakt
worden of gewoon de energie voelen
die ik in mijn werk stop.
Wij van Suiren-Ji Magazine zijn zeker
geraakt en zien duidelijke
overeenkomsten met de Tibettaanse s.

Ik ben altijd gefascineerd geweest
door tekeningen, straatkunst en
andere creatieve tijdelijke uitingen.
Sinds mijn jeugd teken en schilder ik.
Ik hou van het idee van tijdelijke
kunst omdat alle dingen in het leven
tijdelijk zijn. Ik ben opgegroeid op het
strand waar ik in de zomer woonde. Ik
heb altijd op het strand getekend met
materialen die ik daar heb gevonden.
6 jaar geleden begon ik een hark te
gebruiken. Op deze manier kon ik de
tekeningen veel groter maken. Omdat
ze zo groot werden, wilde ik het
resultaat van bovenaf zien. Ik heb een
GoPro op een vlieger gemonteerd
Zodat ik foto's kon maken.

Zandmandala’
Deze monniken zijn met 5 man dagen
bezig om deze mandala te maken, om
zodra hij af is op ceremoniële wijze
weer te vernietigen, omdat net als bij
Tim symbool staat voor de
tijdelijkheid van het bestaan.

DE WAARHEID VAN DE DOUWDRUPPEL

‘ALS DE ZON OPKOMT VERGAAT DE WERELD’
GROTE SCHOONMAAK
Monniken van de Yakushiji tempel in de oude Japanse
hoofdstad Nara hebben hun jaarlijkse
eindejaarsbesteding, het schoonmaken van de beelden
die zijn aangemerkt als “nationale schatten” voltooid.
Dit ritueel het schoonmaken van de Boeddhabeelden
vindt elk jaar vóór het begin van het nieuwe jaar, op 29
december plaats.
Monniken reciteerden de hartsoetra in de Hondo, een
ritueel om de zielen van Boeddhabeelden te
verwijderen voor de schoonmaak begint.
Ongeveer 60 monniken en studentenvrijwilligers
klimmen op ladders om het opgehoopte stof weg te
vegen van de drie boeddhistische beelden. Een van
deze beelden is de "Yakushi-nyorai", de Boeddha van
genezing.
Toen de schoonmaakbeurt van 10 minuten voorbij
was, boden bezoekers gebeden aan voor de glanzende
beelden.
Een vrouw die het ritueel voor het eerst observeerde,
zei dat ze onder de indruk was. Ze zei dat ze bad voor
de gezondheid van haar 88-jarige grootmoeder.
De oostpagode van Yakushiji tempel was sinds 2011
afgedekt met dekzeilen terwijl ze een grootschalige
renovatie onderging. Maar de dekzeilen zijn voor het
eerst in acht jaar verwijderd.

