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VOORWOORD

TAISO
In Japan, zowel word door de
bevolking als in tempels 'Taiso'
beoefend. Het zijn fysieke en
energetische gymoefeningen vermengt
met 'do-in, tai chi en yoga'. Dit is
eigenlijk niet zo verwonderlijk omdat
het boeddhisme uit het hindoeïsme is
voort gekomen. Binnen het
hindoeïsme zijn er verschillende yoga
vormen zoals hata yoga, raja yoga en
ook dyana yoga waar het
zenboeddhisme uit voort is gekomen.
In ongeveer 520 N.C. vestigt de Indiase

Suiren-Ji Magazine

monnik Boddhidharma zich op een
berg bij de Shaolin tempel in China.
Naar verluid geeft hij de monniken
van de tempel onderricht in
lichamelijke oefeningen die uitgroeien
tot het bekende kungfu. Het is
aannemelijk dat Tai chi hier uit voort
gekomen is. Taiso is dus een
energetische vorm die voortgekomen
is uit yoga oefeningen vandaar dat
taiso ook wel zenyoga word
genoemd.
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OORSPRONKELIJKE GEEST.

Humor is een teken van
tegenwoordigheid van geest.
Interpretatie een teken van
beperkte beschouwing.
1

NEHAN-E
Op 15 februari wordt in iedere tempel
in Japan de dood van Boeddha
herdacht door een rolschildering
daarover op te hangen en de Bussetsu
Ikkyo sutra te reciteren.
De Bussetsu Ikkyo sutra bevat de

opzichte van de waarheid heb ik niets
achtergehouden. Als er iemand is die
de gedachte koestert “Ik zal degene
zijn die de broederschap leidt”, of
denken dat de orde afhankelijk van
hem is, zo’n iemand zou alles regelen
omtrent alle zaken en voorschriften. Ik
denk echter niet dat de orde
afhankelijk van mij is, en ik denk ook
niet dat ik de orde leid. Waarom zou ik
dan voorschriften achterlaten?

Zij die nu, of na mijn dood een licht
voor zichzelf zijn, alleen op zichzelf

Ik ben oud Ananda, Ik ben bijna
tachtig, mijn jaren zijn op. Net zo als
een oude versleten wagen die met veel
moeite tot voortbewegen kan worden
gebracht, zo kan ik met veel zorg en
moeite mijn lichaam op gang houden.
De enige keren waarop mijn lichaam
rust heeft is tijdens de meditatie waarin
ik mijn lichaam vergeet. Daarom,
Ananda, wees een licht voor jezelf.
Vertrouw niet op uiterlijke hulp,
vertrouw op jezelf. Houd de waarheid
voor ogen en zoek alleen daarin je heil
en zoek niet naar hulp van buitenaf.

Laatste preek van Boeddha. Op het
eind van zijn leven bedacht Boeddha
dat het niet goed zou zijn uit het leven
te vertrekken zonder de monniksorde
te hebben toegesproken en zonder
afscheid genomen te hebben. Toen
Ananda zijn dierbaarste discipel aan
hem vroeg:

Je vraagt je misschien af hoe je een
licht voor jezelf zou kunnen zijn? Hoe
je alleen op jezelf kunt vertrouwen,
zonder hulp van buitenaf te
aanvaarden? Hoe je vast kunt blijven
houden aan de waarheid? Hoe je licht
en heil in de waarheid kunt vinden
zonder uit te zien naar hulp van
buitenaf ?

De sleutel hiervoor is: zolang je in je
lichaam verblijft, wakker, oplettend en
bedachtzaam te blijven zodat je de
“ Ik heb u gezond gezien, ik heb u ziek wereld van smart die uit de begeerte
gezien, ik heb u zien lijden, en
van het lichaam voortkomt overwint.
ofschoon bij het zien van uw ziekte en
lijden mijn geest vertroebeld werd en
En, ondanks dat je aan
niet helder meer was, putte ik
gewaarwordingen onderworpen bent,
niettemin troost uit de gedachte dat de wakker oplettend en bedachtzaam te
gezegende niet uit dit leven zou
blijven zodat je de wereld van smart
vertrekken eer hij voorschriften voor
die uit de gewaarwording voortkomt
de monniksorde zou hebben
overwint.
nagelaten.”
Ook als je denkt, redeneert of voelt,
En Boeddha sprak:
beschouw je gedachten dan wakker,
oplettend en bedachtzaam zodat je de
‘Wat verwacht de orde van mij
wereld die uit de verlangens van
Ananda? Ik heb de waarheid gepredikt denkbeelden, gevoel en redenering
zonder onderscheid te maken tussen
voortkomt overwint.
de innerlijke en uiterlijke leer. Ten

Vertrouwen zonder hulp van buitenaf
verwachtend, de waarheid als hun licht
zien en daar hun heil in zoekend;
Zij die niet uitzien naar hulp van
buitenaf, zij zijn het die het aller
hoogste zullen bereiken.
Maar zij moeten een edele honger naar
de dharma hebben.’
Vandaag herdenken we dat Boeddha
het nirvana is binnen gegaan, althans,
we noemen zijn dood soms –
‘Boeddha is het nirvana binnengaan’,
maar strikt genomen was Boeddha al
door nirvana omarmd bij zijn
verlichting onder de bodhiboom. Het
is dus dubieus om deze term alleen
voor zijn dood te gebruiken. Daarom
zijn later boeddhisten van twee
soorten nirvana uitgegaan. Nirvanamet-lichaam en nirvana-zonderlichaam. Als we dit idee toepassen
kunnen we zeggen dat Boeddha al

omarmd was door nirvana met zijn
lichaam, terwijl hij leefde. En het
nirvana-zonder-lichaam binnenging
toen zijn lichaam dood ging.
Maar ik denk dat dit nog steeds een
lastig concept is. In de doctrine van
twee soorten nirvana is nirvana-metlichaam imperfect in vergelijking met
nirvana-zonder-lichaam. We denken
dat, voor zover we een lichaam in
deze wereld hebben, we geen perfect
nirvana kunnen bereiken omdat het
onmogelijk is om alle wanen uit te
roeien terwijl we een lichaam
hebben. Het houdt in dat we moeten
sterven om een perfect nirvana te
bereiken of dat we het nirvana in
deze wereld moeten opgeven. Is dit
echt de boodschap van de Boeddha?
In het mahayanaboeddhisme is er
een zin: “Zonder wanen uit te
roeien, bereiken we nirvana”. Hier is
nirvana geen wereld ergens ver weg
van ons, maar een wereld van
realiteit waarin we hier en nu leven.
De Nehan-e viering is een goede
gelegenheid voor ons om een heel
belangrijk concept in het
boeddhisme, ‘nirvana’, te
heroverwegen, je laten leiden door
het begrip “dat geboorte en dood
nirvana zelf zijn, er is niet alleen
geen noodzaak om ze te vermijden,
maar ook niets om te zoeken, want
dat wordt nirvana genoemd. Als je
nu meent dat je niets hoeft te doen,
laat ik het zo zeggen. Elke avond
reciteert de Jikido, diegene die
patrouilleert in de meditatiehal na de
laatste meditatie periode de hansutra.
Iedereen die het pad beoefent luister:
Geboorte en dood zijn de enige zaken die
van belang zijn
Tijd verdwijnt als sneeuw voor de zon
Wijd je aan je training en verspil je tijd
niet
Voor inzicht in nirvana lijkt training
een vereiste om in te zien hoe je
lichaam en geest kunt laten vallen.
Training moet je niet verwarren met
meditatie, meditatie is een onderdeel
van je training, al je doen en laten is

training, je werk en vrijetijd en ook
de tempeldiensten, ceremonies,
samu, dood en leven. Er zit geen
scheiding tussen- het is allemaal
nirvana.

BOEDDHISME VAN HET
HART, HOOFD EN HARA
Boeddhisme van het hart is in geen enkel boek te vinden,
toch wijzen boeken de weg naar het hart.
Net zo als een kookboek de weg naar een maaltijd wijst.
Dus maak niet de vergissing dat door een kookboek te lezen
je honger over gaat, koken is een praktijk gerichte bezigheid.
En net zo als bij koken, oefening kunst baart,
zo kom je door het boeddhisme te beoefenen dichter bij het hart.
Sutra's en de geschriften uit je hoofd te leren,
brengt je geen stap dichterbij.
Als je gelezen hebt hoe je moet zwemmen
zal het boek je niet redden als je in het water valt.
Als je niet op weg gaat hoe zou je dan het hart bereiken?
Als je het roepen van het hart niet hoort,
zullen de geschriften je niet redden.
Roeping is de weg naar het hart,
honger naar de dharma is weg naar het hart.
Maak niet de vergissing dat door voorschriften te volgen,
dat je dan goed bezig bent. Goed en slecht zijn de illusies van het hoofd,
het hart kent geen goed of slecht, het hart kent alleen houden van.
Omarm alles en iedereen, je bent geliefd.
Maar dat vrijwaart je niet van pijn en verdriet.
Jouw tranen zijn de tranen van Kannon Sama,
zij die het schreien der mensheid hoort.
Die één is met de pijn van anderen, zo ondraaglijk
De last om ze te redden is een onderbuik gevoel.
Een voor een vallen de blaadjes van een roos, het is niets.
Een voor een ontspruiten blaadjes aan de lotus, het is niets.
Kijken word schouwen.
En zonder voor of tegen, zijn tranen alleen tranen, tranen die
de angst van het hart wegen om zich in duisternis te begeven.
Waar ons slechts vergetelheid wacht, in een onmetelijke val
Alleen duisternis, niets.
Hoe kom ik aan een lijf, hoe kom ik aan een geest?
Is die pijn er altijd geweest?
Wie moet ik redden?

Ga je mee neuken?
Ja deze kop zal je aandacht wel
trekken in het brave boeddhistische
wereldje. Maar vraag je eens af wat
verwacht je van het boeddhisme?
De uitspraak 'Ga je mee neuken' komt
van een ex van mij, nee ik ben niet als
monnik geboren ik heb meerdere
exen op deze wereld rond lopen en de
meesten zijn geen brave huisvrouwtjes
maar levende levensgenieters. Deze
ex, ( Laat ik haar maar Loes noemen)
Rookt haar hele leven al hasjiesj heeft
een platencollectie waarbij het archief
'Beeld en geluid' rooie oortjes van
krijgt en is zo links dat de SP haar
elke verjaardag een doos tomaten
cadeau doet. Elke vierde mei loopt ze
mee in de herdenkingstocht voor de
gevallene in de tweede wereld oorlog.
En ze verdomt het om met alle bobo's
de kerk in te gaan die met een vroom
gezicht doen als of ze zelf ook in het
verzet hebben gezeten. Ze is zo
stoned als een konijn maar heeft een
hartverwarmende welzijnswerkster tot
haar dood toe verzorgd. En mede
door haar toedoen heeft die ter
nagedachtenis een monument
gekregen en is er een kade naar haar
vernoemd.
Ok, die Loes zit in haar stamkroeg en
een studentje kijkt continu op zijn
telefoon en roept opeens: 'O jee, ik
heb een date.' Waarop Loes zegt: 'a'
joh, rot toch op, vroeger zeiden we in
de kroeg 'Ga je mee neuken?' En als
het nee was, was dat meestal omdat
iemand je voor was geweest.
In wat voor wereld leven we? Er
dreigt een milieuramp, de scholen, de
zorg, de landbouw, de woningbouw,
enz, alles staat op instorten en wij zijn
gefocust op een plastic schermpje van
acht bij vijftien centimeter.
En eindelijk komen nu de
zorgmedewerkers, leraren en boeren
in actie en gelukkig zijn de boeren de
minst brave, ik verwacht Loes
binnenkort wel op de trekker, hoewel
het gelijk aan je kant hebben betekent
niet dat je gelijk hebt.
En Siddhartha…..? Ben jij er bij
geweest toen hij zijn vader zei dat hij
asceet wilde worden? En,…….
Siddhartha is ook niet als asceet
geboren, hij had een zoon, Rahulla,
die samen met zijn vrouw zijn

struikelblok voor de oplossing van de
milieuramp, de scholen, de zorg, de
landbouw, en de woningbouw waren.
Maak niet de vergissing dat
Siddhartha zijn familie voor zijn
eigen zielenheil in de steek liet. Het is
jouw wereld waar we in leven met
alles erop en eraan. Dus als je zegt
boeddhist te zijn dan is dat nogal wat.
En de hoog verhevene op zijn
dubbele lotustroon………… a'joh rot
toch op, kijk effe of je geen date hebt.
Wat is het Boeddhisme???????????
Mindfulness jou eigen kleine leventje
in orde krijgen? Voor € 20.000- het
etiket zenmeester op je hoofd geplakt
krijgen?
HET GAAT OVER WAKKER
WORDEN.
O' ja deze wereld zal best wel vergaan,
alles wat een begin heeft kent ook een
eind, meneer Siddhartha had dat ook
wel uitgevogeld samen met Leonard
Cohen en Dirk Witte.
Everybody knows that the boat is
leaking
Everybody knows that the captain lied
Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died
Everybody talking to their pockets
Everybody wants a box of chocolates
And a long-stem rose
Everybody knows
L. Cohen
Je leeft maar heel kort, maar een
enkele keer
En als je straks anders wilt, kun je niet
meer!
'Mens, durf te leven!
Vraag niet elke dag van je korte
bestaan:
Hoe hebben m'n pa en m'n grootpa
gedaan?
Hoe doet er m'n neef en hoe doet er
m'n vrind?
En wie weet, hoe of dat nou m'n
buurman weer vindt
En wat heeft 'het fatsoen'
voorgeschreven!
Mens, durf te leven!
De mensen bepalen de kleur van je
das
De vorm van je hoed, en de snit van
je jas
En van je leven!
Ze wijzen de paadjes, waarlangs je

mag gaan
En roepen 'o foei!' als je even blijft
staan
Ze kiezen je toekomst en kiezen je
werk
Ze zoeken een kroeg voor je uit en
een kerk
En wat j ' aan de armen moet geven
Mens, is dat leven?
D. witte
Durf je nu nog te roepen 'Me To' ?
Boeddhisme is zo ver 'back to basic',
nog tot voor het oerbegin.
O ja,… en elke Boeddha is uit neuken
voortgekomen.
Zeshin
FUGEN

(Samantabhadra)

In zijn linkerhand houdt Fugen een
lotusbloesem vast. De lotus
vertegenwoordigt de fundamentele
onderliggende aard van de mensheid
die zuiver en onbesmet is. Hij rijdt
soms op een olifant en hoewel een
Olifant zacht van aard is , heeft ze een
kracht die zelfs die van een leeuw te
boven gaat. Zo wordt het medeleven
van Fugen uitdrukt.
Van Fugen kan worden gezegd dat
het de Boeddha van mededogen is en
is de tegenhanger van de wijsheid van
Mañjusri. En zoals het in het
algemene boeddhisme is, zo legt het
Daruma-boeddhisme ook sterk de
nadruk op wijsheid en compassie als
de levenskracht van Boeddha. Fugen
gemanifesteerd zich in de mens als
compassie, wat ons aanzet tot gelofte
en ons aanmoedigt deel te nemen aan
beoefening om samen met alle wezens
het boeddhaschap te verwerven.

KINDERFEEST
HANNA MATSURI
Happy birthday Boeddha

MET EEN OPTREDEN VAN
DOKTER
PILLENWIP
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13:00 Sutra zingen
13:30 Ceremonie
(boeddha wassen)
13:45 Boeddha Amacha
(zoette thee met koek)
14:00 Dokter Pillenwip
(korte kindervoorstelling)
14:30 Bezichtiging tempel
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Programma:

Zaterdag 4 april
13:00 uur tot
16:00 uur
vrij toegang
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Als je wijst naar de maan,
dan..................................
ZEN IS EEN RELIGIE
waar de Shaolin-tempel gevestigd was.
Volgens de legende zat hij negen jaar
in de lotushouding met zijn gezicht
Geen enkele religie kan zichzelf
naar de muur gekeerd. Deze
rechtvaardigen als het geboden of
meditatiemethode staat bekend als
verboden uitvaardigt. Een religie
Dhyana,
wat door de Chinezen als
brengt dat wat gescheiden is weer tot
Ch'an
vertaald
werd. In deze periode
eenheid. Om dit te bereiken verschaft
ontwikkelt hij Ch'an-boeddhisme
een religie leerstof en
trainingsmogelijkheden. Een religie kan (samen) met een reeks fysieke
oefeningen waarmee hij als de
hoogstens adviserend optreden. Een
grondlegger van het Chan boeddhisme
godsdienst daarentegen kan door het
wordt
beschouwd. Als het eind 1100
dienend karakter geboden en verboden
handhaven. Een godsdienstig persoon Japan bereikt is de Japanse uitspraak
van het woord chan, zen, en wordt het
kiest voor dienstbaarheid en is
toegevoegd
aan de reeds bestaande
ondergeschikt aan geboden en
boeddhistische stromingen.
verboden die hij van hogerhand
accepteert.
Het boeddhisme, zen incluis, is een van
de vijf wereldreligies, maar hoe kijken
Zen is een religie en ontwikkeld door
westerse boeddhisten hier tegen aan?
de Indiase monnik Bodhidharma.
Bodhidharma was de achtentwintigste
Westers boeddhisme
afstammeling van de historische
Boeddha. Volgens de legende werd
Bodhidharma rond het jaar 480
Gekleurd door onze westerse cultuur
geboren in Iran of Centraal-Azië. Hij
geven wij een nieuwe invulling aan het
was een brahmaan, maar bekeerde zich boeddhisme. Er zijn talloze vormen
tot het boeddhisme en werd de leerling van boeddhisme, de bekendste
van Hannyatara Daiosho. In zijn
stromingen zijn: Theravada, Mahayana
opdracht vertrok Bodhidharma naar
en Vajrayana. En nu ontstaat er hier in
China. Volgens de overlevering trok
het westerse een verzameling van
Bodhidharma zich terug op de
traditionele boeddhistische stromingen
Berenoorberg in het Sung-gebergte,
die het beste onder de term Navayana

Godsdienst in religie.

gerangschikt kunnen worden. Hoe
verhoudt deze zienswijze zich
tegenover het oosterse boeddhisme?
Onze kijk op het boeddhisme is
gekleurd, door onze christelijke cultuur
is onze taal is doorspekt met Bijbelse
termen.
Aalmoes, aanfluiting, aangezicht, dit
zijn een paar termen die rechtstreeks
uit de bijbel komen. Op de rand van
het €2-muntstuk staat 'God zij met
ons'. Het ambtsgebed is een
gezamenlijk gebed dat bij aanvang of
sluiting van een vergadering van de
Provinciale Staten of de gemeenteraad
door de deelnemers aan de vergadering
wordt gehouden.
Zelfs sinds de scheiding tussen kerk en
staat wordt dit in veel gemeentes nog
gehandhaafd. We zijn veel christelijker
dan dat we ons bewust zijn.
Het westers boeddhisme is over het
algemeen christendom met een dun
laagje boeddhistische verf.
De begrippen schuld en boete worden
op karma en vipāka geplakt. Wij
vertalen boeddhistische termen naar
christelijke begrippen. Zelf gebruikte
ik een keer het woord 'gezegend' maar
dit begrip komt in het boeddhisme niet
voor.

Godsdienst synoniem voor
religie
De woorden godsdienst en religie
worden als synoniem van elkaar
gebruikt. In werkelijkheid zijn het
elkaars tegenovergestelde, godsdienst
scheidt de mens van God, religie
brengt alles tot elkaar. Dit klinkt
vreemd, maar wat is de algemene
perceptie bij het begrip 'god'?
Langzamerhand begint de 'persoon'
god te slijten en omdat de mens niet
met open begrippen om kan gaan
vullen we het begrip in met: 'er moet
toch iets wezen' en bedenken een
hogere macht, opperwezen of een
ietsisme. Maar altijd iets dat groter,
machtiger en superieur aan ons is. We
staan niet op gelijke voet en scheiden
ons daarmee van god. Wij zijn niet een
met god, we zien alles wel als eenheid
maar kunnen onszelf daarin niet
wegcijferen; ons besef van eenheid
bestaat uit een heleboel onderdeeltjes
bij elkaar en wij zijn daar in een
afgescheiden onderdeeltje.
Religie komt vanuit het Grieks en
betekent net als het woord yoga
'herverbinden'. Het Latijnse woord
'religare' werd in de Romeinse
krijgskunst gebruikt om een uiteen
geslagen formatie te hergroeperen.
Hier is duidelijk dat het over eenheid
gaat, niet samen één doel, maar
verbonden zijn.

Boeddhisme in het Westen
Onder westers boeddhisme wordt
verstaan: de verschillende
boeddhistische stromingen die
ontstaan zijn in het Westen. Zen
vormt daar geen uitzondering op en
hoewel de beoefenaars uit het
traditionele boeddhisme putten,
ontwikkelden ze een eigen stijl van
beoefening. In de begintijd waren dit
hoofdzakelijk personen uit de
christelijke wereld: Karlfried Graf
Dürckheim, Hugo M. Enomiya
Lassalle, Han Fortmann, Mimi
Maréchal en Judith Bossert. Zij zagen
zen als waardevolle aanvulling op de
christelijke mystiek. Later werd het
omarmd door wetenschappers die de
heilzame werking van zenmeditatie op
psychosomatische klachten ontdekten.
Daarnaast ontstond er een kleinere
groep van zenbeoefenaars die de
religieuze zenpraktijk beoefenen en die

meestal als 'hardcore' gezien worden.

Zen in Japan
In het verleden zijn er nogal wat
conflicten tussen de verschillende
boeddhistische stromingen geweest.
Die liepen dusdanig uit de hand dat de
overheid ingreep. Sindsdien definieert
de overheid de term 'shūkyō' (religie)
alleen voor georganiseerde religies (dat
zijn religies met specifieke doctrines
en vereist lidmaatschap). Zij zijn
gemachtigd om het overheidsembleem
(mon) te voeren.

Hier is een geformaliseerd systeem
van lege rituelen uit voortgekomen
waarin heel weinig zenbeoefenaars
ooit daadwerkelijk realisatie bereiken.
Tempels zijn familiebedrijven
geworden die van vader op zoon
worden overgedragen. De functie van
zenpriester is grotendeels is
gereduceerd tot het begeleiden van
begrafenissen, een praktijk die
sarcastisch in Japan wordt aangeduid
als sōshiki bukkyō. ( nodig citaat ),
omdat deze diensten door de overheid
wettelijk vastgelegd en verplicht zijn
bij begrafenissen. Verscheidene
zenmeesters zoals Harada Daiun
Sogaku en Shunryū Suzuki
bekritiseerden dit systeem, hetgeen
hun niet in dank werd afgenomen. Uit
onvrede zijn verscheidene zenmeesters
naar het westen vertrokken, waar zij
door het cultuurverschil grote
aanpassingen hebben moeten doen.
Daarom zijn van het religieuze
karakter nog veel aspecten
onontgonnen.

Een bekende zen-anekdote:
Een buitenlandse monnik vroeg
Tangen om onderricht. De monnik
was gedreven en deed alles wat hem
opgedragen werd. Met tegenzin at hij
het vreemde eten van de tempel, hielp

zonder morren de beerput legen en
mediteerde op tijden als iedereen al in
bed lag. Omdat hij oprecht was, werd
hij niet om zijn gedrag bekritiseerd of
voor uitslover uitgemaakt.
Tijdens de ochtendmeditatie sloeg
Tangen met zijn stok hard op het
tatami-platform waar hij op zat en
schreeuwde:
'There is no concentration'.
De monnik legde zich nog meer toe
op de meditatie, tijdens de theepauze,
na het eten en na de avond-sutra zat
hij in de meditatiehal. Tot hij ziek werd
en waanbeelden begon te zien. Tangen
werd ongerust en kwam om de paar
uur bij hem kijken. Hij vertelde hem
dat zijn aandoening ‘zen-sick’ was.
Ook een andere buitenlandse monnik
van het klooster kwam hem bezoeken
en vertelde hem: 'Je kunt een Japanner
niet publiekelijk berispen, het
gezichtsverlies zal zo groot zijn dat hij
de tempel verlaat. Die uitbrander was
alleen voor mij bedoeld. Ik had je
eerder moeten waarschuwen, het spijt
me.
Op de derde dag kwam Tangen Roshi
met de mededeling dat hij weer met
het tempelprogramma mee moest
doen. Hem werd opgedragen om van
meditatie techniek te veranderen en de
zogenaamde ‘olie methode’ toe moest
passen. Hij moest zich voorstellen dat
er een dikke geurige olie op zijn hoofd
lag die langzaam over zijn hele lijf naar
beneden droop. Al na de eerste
meditatie periode verdween de koorts
en transpiratie. De weken er op ging
zijn concentratie met sprongen
vooruit. Maar het cultuur verschil was
moeilijker te doorbreken, hij zou ten
alle tijden een ‘Gajin’ (buitenstaander)
blijven.

Cultuur
Als je een Japanner vraagt of hij
boeddhist is zal hij dat misschien
volmondig ontkennen. Toch gaat hij
op nieuwjaarsavond naar de tempel en
viert in de zomer het Obon feest.
Onderhuids zijn boeddhisme en het
culturele leven in Japan nog steeds met
elkaar verweven, zo als hier in
Nederland het christendom. Veel
mensen gaan met kerst naar de kerk
of in april naar ‘the Passion’ ondanks
dat ze geen christen zijn.

