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De 93-jarige boeddhistische non
begroet de 'revolutie' van jonge mensen
die door vechten tegen
veiligheidswetgeving

opgelopen en de diagnose kanker was
gesteld. Ze herstelt sinds mei vorig
jaar.
Vanwege haar verslechterende
gezondheid zei Setouchi, die haar
eigen Jakuan-tempel in Kyoto runt,
na de preek dat het misschien haar
laatste reis naar Tendaiji is.
“Ik kan niet zeggen of ik hier nog
een keer kom. Stel me alsjeblieft
vragen alsof dit mijn laatste sessie is,
”zei ze.

Door Takumi Okada, Japan Times,
12 oktober 2015
De boeddhistische non en romanschrijfster Jakucho Setouchi zei dat
"jeugd romantiek en revolutie betekent"
terwijl ze jonge mensen toejuichte voor
hun verzet tegen de nationale
veiligheidswetgeving na wat misschien
haar laatste preek zou zijn.

Toen haar werd gevraagd naar de
leringen van de Tendai-sekte, zei
Setouchi: “Het zegt ons dat we ons
eigen geluk opzij moeten zetten en
moeten bidden voor het geluk van
andere mensen. Bid alstublieft voor
het geluk van vluchtelingen die in
andere landen worden opgevangen. "

Setouchi, 93, gaf op 11 oktober een
boeddhistisch perspectief op de huidige
sociale kwesties voor ongeveer 2.000
mensen die op het terrein van de
Tendaiji-tempel opeengepakt zaten,
waar Jakucho als ere-hogepriester dient.

Setouchi keek ook terug op de dagen
na de Tweede Wereldoorlog toen
Tendaiji verlaten en verlaten was. Ze
hielp de tempel nieuw leven in te
blazen.

“Het is geweldig dat jonge mensen zijn
opgestaan. Ik vertel jonge mensen altijd
dat 'jeugd, romantiek en revolutie
betekent' ”, zei ze in een vraag-enantwoordsessie na de preek, verwijzend
naar studentenprotesten tegen de
controversiële veiligheidswetgeving die
op 19 september als wet werd
aangenomen.

Verwijzend naar het naoorlogse Japan
merkte ze op: "Het was gruwelijk
omdat geld bijna het enige leek dat
ertoe deed in het leven."

Setouchi werd hoofdpriesteres van in
1987 en hield meerdere keren per jaar
preken, zelfs nadat ze in 2005 met
pensioen ging. Dit was echter haar
eerste preek sinds ongeveer 17
maanden.
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'We kunnen geen goden en onze
voorouders zien', zei ze. "Het is
moeilijk om de geest van mensen te
begrijpen, maar het is het
De beroemde non van de Tendai-sekte
belangrijkste om te doen terwijl we
moest regelmatig stoppen met prediken
ons eigen leven leiden.”
nadat ze een wervelfractuur had
"We moeten ons realiseren dat we
in leven worden gehouden door
Voorwoord
1 dingen die we niet kunnen zien,"
voegde ze eraan toe.
Daruma Shu
2
Lichaam en geest
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Wie kent jou als vrouw?
Wie kent jou als man?
Als je de wereld verdeeld in mannen en
vrouwen, leef je in een verdeelde wereld
Een wereld van oorlog en vrede, een wereld van
haat en liefde.
Door te kiezen voor het ene verlies je het andere
Zeshin
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DE DARUMA SHU, DE EERSTE
ZEN-SCHOOL VAN JAPAN
Boddhidharma word gezien als de
grondlegger van het zen-boeddhisme
Volgens de Indiase traditie is hij op 5
oktober 483 geboren in Kanchipuram,
India. Zijn geboorte naam was
Boddhitara wat ‘ster van bewustzijn’
betekent. Al op jonge leeftijd besloot
hij boeddhistisch monnik te worden en
ging in de leer bij de matriarch
Prajñātara. Zij gaf hem de naam
Boddhidharma en bevestigde ‘van hart
tot hart’ zijn boeddhaschap.
Prajñatara werd op een avond door de
vader van Boddhidharma uitgenodigd
om te komen eten. Tijdens dit diner
vroeghij haar:
"Waarom bestudeer je de Sutra's niet?"
Prajñatara antwoordde: “Deze arme
reiziger leeft niet in lichaam en geest, bij
het inademen, raakt het niet betrokken
bij de talloze omstandigheden bij het
uitademen reciteer het op deze manier
de soetra's honderden, duizenden,
miljoenen keren. "
800 jaar later schrijft Dogen, de
grondlegger van de Soto zenschool.
“Toen ik studeerde bij Master Rujing in
China, schreeuwde Rujing tegen een
discipel: “Als je onder een meester
studeert, moet je lichaam en geest laten
vallen”.

Om Boeddha te vinden moet je je ware aard zien.
Wie zijn natuur ziet, is een Boeddha.
Als je niet ziet dat je van nature
Boeddha bent, leidt het indachtig
zijn aan Boeddha's, het reciteren
van soetra's,het brengen van
offers, tot toekomstige
zegeningen - maar geen boeddha.
Als je dit niet begrijpt ,moet je
een leraar zoeken om
de wortel van geboorte
en dood te kennen.
Maar als hij zijn aard niet
ziet, zo iemand is geen goede
leraar. Zelfs als hij de twaalf
groepen geschriften kan
reciteren, kan hij niet ontsnappen
aan het rad van geboorte en dood.
Hij lijdt in de drie rijken daarbuiten.
Lang geleden was de monnik
‘Goede Ster’ in staat om de twaalf
groepen geschriften te reciteren
Maar hij ontsnapte niet aan het wiel
omdat hij zijn aard niet zag.
Als dit het geval was met Goede Ster, dan zijn
er tegenwoordig mensen die een paar soetra's
reciteren of shastra's en denken dat het de
dharma is, het zijn dwazen. Tenzij je je eigen hart
ziet, is het zinloos om zoveel proza te reciteren

had verricht, en vroeg welke
verdiensten (in een volgend leven)
hem dit zou opleveren. "Geen
verdienste" was het antwoord. Daarop
wilde de keizer weten wat dan de
heilige waarheid van het boeddhisme
was. "Grote leegte, niets heiligs aan",
was daarop het antwoord. Ten slotte
vroeg de keizer wie er dan voor hem
stond. "Geen idee", antwoordde
Bodhidharma, en vertrok. Hij stak de
Yangtze Kiang over en vestigde zich
Misschien kan zij als de grondlegger
op de berenoorberg bij het Shaolin
van zen gezien worden. Zij stuurde hem klooster waar hij 9 jaar lang in een
naar China waar Boddhidharma werd
grot in ascese leefde. Volgens de
uitgenodigd aan het hof van keizer Wu overlevering was een van zijn drie
Ti. Deze vertelde Bodhidharma over de Chinese erfgenamen de non Zongchi.
goede werken ten aanzien van het
En recente studies over
boeddhisme hij
mortuariuminscripties in grotten uit

Daruma
Het China van de 5e en 6e eeuw
laten
zien dat nonnen mediteerden, de
dharma bestudeerden en zich
bezighielden met ascetische praktijken
zoals vasten en meditatie.
VROUWEN EN MANNEN
BINNEN HET BOEDDHISME
Er word nog al eens over de
ongelijkheid tussen manen en
vrouwen in het boeddhisme
geschreven.
Het is natuurlijk waar dat in het
verleden en nu nog steeds die
ongelijkheid er is.
Nu weet ik niet wat deze eeuwenlange
ongelijkheid voor invloed op onze
genen heeft maar het is een feit dat er
een verschil is in de hersenen,
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LICHAAM EN GEEST
Kijk naar de wereld,
naar de spiegel in je hoofd
De grijze massa geloofd,
het verwrongen spiegelbeeld
Alles op z'n kop
past deze hele wereld
in een notendop
S 'morgens in de spiegel
herken je niet jezelf
Een oud karkas,
oud, toch nog kras
Kijkt het Vervreemd
naar de onbekende
in het spiegelglas.
,

SPIEGELTJE SPIEGELTJE
IN MIJN HAND, WAAR BEN
IK NOU WEER IN BELAND
hormonen, chromosomen en lichaam.
Maar ondanks dat zijn mannen en
vrouwen volledig gelijkwaardig, 5 x 20
cent is even veel als 2 x 50 cent, het is
anders maar evenveel waard.
Het jezelf als man afwegen tegenover
een vrouw is een ik-gericht standpunt en
andersom uiteraard ook.
Gelijkwaardigheid betekent dat de een
niet meer is dan de ander, de een is
handiger in het kaart lezen en de ander is
handiger in het onthouden van dingen.

En dan,...
Alles vergeten
het zelf,
het mijn en dijn.
Een lege spiegel
Die oneindig lijkt te zijn.

DROP BODY
AND MIND,
GO NUTS

De vinger
die naar de
maan wijst

training. Opvoeding heeft een grote
invloed op ons gedrag maar dat vrijwaart
ons niet van nare gebeurtenissen,
discriminatie of vernedering.
Persoonlijk ken ik hier maar één
oplossing voor: 'vergeet jezelf',
’dropbody and mind’.
Als je stopt met de krenten uit de pap te
kiezen wordt alles helder. Als je je daar
op richt wie heeft er dan nog tijd om
onderscheid te maken. Onderscheid is je
afscheiden, dat is jezelf afzetten tegen
een illusie- de illusie van man en vrouw.
Mijn advies in zulke zaken is steevast:
Natuurlijk zijn mannen en vrouwen
'zie er maar mee om te gaan'. Met andere anders maar uiteindelijk bezitten we een
woorden ik weet het ook niet en kan je en de zelfde boeddhanatuur, om die te
er geen advies in geven, doe maar wat,
realiseren, daar beoefen jet toch het
( maar wel voorzichtig) al doende leert
boeddhisme voor? En die beoefening
men.
gaat met vallen en opstaan, kijk maar
De omgang met elkaar is eigenlijk niet
eens naar je leraar/es. Daarvoor beoefen
De maan symboliseert de ware geest.
zo moeilijk als je jezelf vergeet- wie kent je toch het boeddhisme? En hoe dat
jou dan als man of vrouw? Met jezelf
moet, zie er maar mee om te gaan, wat ik Een Dharma toespraak is de vinger
Die naar de maan wijst,
vergeten bedoel ik niet jezelf
wel weet- het gaat met vallen en opstaan.
wegcijferen, ik bedoel je ik-Gerichte
Je mag naast de pot piesen en je er over
voor en afkeer los laten. Dat dat niet
Boeddha sprak over de Dharma
irriteren, dat is je leerproces, als je jezelf
makkelijk is kan ik niet ontkennen maar vergeet word er aan iedereen gedacht die om naar de ware geest te verwijzen….
het boeddhisme reikt ons er een goede samen met alle wezens in het totale
en het was Ānanda's fout om te
techniek voor aan, Ons gedrag wordt
universum het boeddhaschap bezitten.
veronderstellen dat de ware geest in
niet alleen bepaald door onze natuurlijke Hongaku, je aangeboren boeddhaschap
de Dharma-toespraak te vinden was.
geaardheid maar ook door omgeving,
is de enige waarheid.
gebeurtenissen en je boeddhistische
Zeshin
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ALS JE IETS WILT LEREN,DOE DAN
WAT JE OPGEDRAGEN WORD
Waarom ik met zenmeditatie
begonnen ben? Een vriend die ik erg
waardeerde vond dat het Japans
boogschieten wat hij beoefende niks
voor mij was. En,… hij had gelijk, een
ander is vaak veel objectiever en kan
beter beoordelen wat je kunt, zeker als
het om aanleg gaat. Hij vond dat ik
zenmeditatie moest gaan beoefenen
en dat ik van daar uit mijn aanleg wel
zou vinden.
Ik ging de eerste les blanco naar
binnen, en kwam onmiddellijk mijn
ego tegen. We moesten tijdens de
loopmeditatie lettergreep voor
lettergreep de hartsutra in fonetisch
Japans oplezen. Mijn vooroordeel was
‘die zijn volledig van het padje, wat
een geitenwollensokken gedoe.’ Maar,
ik dacht er achteraan, ‘wat kan mij het
schelen ze doen allemaal zo gek en
niemand zal kritiek hebben als ik
meedoe.’ Ik was op dat moment in
staat om mijn vooroordeel
opzij te schuiven en
te doen wat van
mij gevraagd
werd. Achteraf
heb ik mij wel
eens afgevraagd
: ‘Als mij dit in
Een christelijke,
Hindoeïstische
of islamitische setting was
overkomen was er dan het
zelfde gebeurd?’
Ik denk dat dat van de leraar
m/v af zou hangen- als die
uit is op haar of zijn gelijk
waardoor je afhankelijk
word van zijn of haar
visie dan zou mijn
antwoord zijn: ‘Dat maak
ik zelf wel uit.’ Maar als
de intentie van de
leraar de ontplooiing
van ons (beider)
inzicht voor ogen
heeft omdat haar/
zijn bevrijding ook
afhankelijk is
van de
mijne dan
kan daar niet
anders dan vriendschap uit voort
komen. Misschien was ik dan nu wel
hindoeïstisch of katholiek geweest, ik

denk dat bevrijding het verlangen van
elk mens is, bevrijding van een illusie.
Vaak ontbreekt het mij aan inzicht
hoe hier mee om te gaan. Mijn beste
remedie is dan wat ik op de eerste
les geleerd heb, gehoor geven aan
dat wat van je gevraagd wordt en
vaak is dat niets doen, terwijl je
handen jeuken en je gedachten
twintigduizend oplossingen
aandragen. Soms is het op
geitenwollensokken rondlopen en een
sutra reciteren.
Maar op je kussentje gaan zitten, de
juiste houding aannemen zo als mij
geleerd is, concentreren op je buik en
zelf niets doen, heeft mij altijd goed
gedaan. Vanuit deze gesteldheid doe je
wat van je gevraagd word,
(bijvoorbeeld afwassen) zonder dat
‘het zelf ’ zich met het afwassen
bemoeit.

Het zelf kijkt naar de
betoverend handelingen van
het afwassen als
toeschouwer, je wast niet af,
maar er is afwassen.
Dit word gezien als ‘
samu’ en is in feite
meditatie in actie. En als
vanzelf stroom je een
andere activiteit in
zonder dat zich voor of
afkeer voordoet.
Dit in tegenstelling wat
men doorgaans
gewend is- we zijn
gewend om het
leven in stukken te
hakken, werk en
vrije tijd, op
Woensdag
meditatie, Vrijdag
begin van het
weekeinde en zo
hebben we ons
hele leven
ingedeeld en zien het leven niet als
eenheid. Als een activiteit in tijd
uitloopt komen we in tijdsproblemen

bij de volgende activiteit.
Er is mij wel eens gevraagd- wat is de
zin van het leven? Wat dacht je van
leven?’, leven als geheel kun je
volmondig zeggen: ‘Vandaag is een
goede dag om te leven?’
Mijn latere leraar heeft zijn hele leven
niets anders gezegd dan: ‘Only Doing’
wat één zijn met het totale
universum inhoudt. Ja, dat klinkt
absurd, maar als je jezelf volledig
opzij schuift en alleen maar
doet wat je opgedragen word, wil dat
zeggen dat je handelingen in
overeenstemming met het
natuurlijk gebeuren zijn dan
verdwijnt de illusie die je optrekt
tussen een illusionair ik en alles
wat je als buiten jezelf beschouwt.
Door ons doen en laten aan een
illusionair ik vast te plakken
beperken onszelf en scheiden
ons daarmee af van alles en
iedereen. Ik is niet meer dan een
concept in je hoofd en dat plakken wij
vast aan alles wat we doen. Je bent
bakker, coach of docent en je bent
goed in wat je doet en je voelt je ook
goed. Maar als je wat tegenslag ervaart
of niet bereikt wat je voor ogen hebt
word je neerslachtig. Je gaat jezelf
vergelijken met hen die succesvoller
zijn en afgunst steekt de kop op.

En binnen de kortste keren ontstaat er
een jojo-effect van emoties waar we
achteraan hollen om dit illusionaire ik
in stand te houden. We willen iemand
zijn, het rare is je wilt iets anders zijn
dan die je bent, je bent al iemand, en
niet zo maar iemand.
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Door achter een concept, een idee aan
te lopen gedraag je je als een bedelaar
die om status bedelt.
Daarmee loop je jezelf, diegene die je
bent voorbij. Het is niet eenvoudig dat
ik-concept los te laten, het beste
voorbeeld was toen ik in Japan de
opdracht kreeg om alle buitenlanders
in de tempel te waarschuwen dat er
binnen tien minuten een ceremonie
zou beginnen. Toen ik Phil, een
Australiër waarschuwde was zijn
antwoord: ‘I dont give a shit about
ceremonies’. Ruim voor tijd ging ik de
tempel binnen en Phil was de enige die
in de tempel zat, klaar voor de
ceremonie. Hij keek mij aan en zei:
‘And I dont give a shit about myself
either’.
Dit klinkt natuurlijk mooi maar waar
vind je een leraar die op jou en zijn
bevrijding uit is. Je kunt natuurlijk op
Google kijken en de gratis proefles
doen die daar aangeboden wordt.

onrustig bent zul je door zen te
beoefenen rustig worden en als je
ongelukkig bent zul je gelukkig
worden.

en er omheen gaan is de
mogelijkheden zien.
In mijn tijd was er net zo'n
woningnood als nu dus werden er
huizen gekraakt. Het gezag heeft
Dus als jou rust word belooft dan zal kraken aan banden gelegd, er omheen
dat wel komen, maar ken je iemand die gaan is nu het fenomeen van 'tiny
zonder zich ooit ongelukkig gevoeld te houses’ Met aandacht voor mens, dier
hebben zijn leven heeft geleefd? Vroeg
of laat word je ook met onrust
opgescheept, rust en onrust zitten aan
elkaar geplakt als de voor en
achterkant van één munt.

Er bestaan hele goede anti stress
workshops en ontspanningscursussen
die je door een moeilijke periode
kunnen helpen.

en milieu banen deze nieuwe
zigeuners zich een weg onder de steen
uit. In mijn tijd lag het accent op
spirituele ontwikkeling. Boeken zoals
de I-Ching , het Tibetaanse
Maar zen is een door Boeddha
dodenboek, en 'Turn on, tune in, drop
ontwikkelde religie die gericht is op de out' van Timothy Leary was
illusie die je geest je voorspiegelt te
gemeengoed. Maar echt goede
doorbreken. Althans dat is mij in een informatie of begeleiding was er niet.
Japans zen-klooster geleerd.
Voor mij was er èèn iemand die een

Hongaku
J

Je bent misschien van mening dat de
prijs van de zencursus staat voor
kwaliteit, maar de valkuil is ‘handel
drijven’ een deal sluiten, voor wat
hoort wat, ik heb zenlessen gekocht ik
wil waar voor mijn geld. Maar de
effectiviteit van de lessen merk je pas
als je aan de cursus begint
Het is zo iets als een mooi, goed
aangeprezen koekje zien liggen, voor
je er een hap van hebt genomen weet
je niet hoe het smaakt. Als je een hap
neemt dan is het te laat en zit je weken
lang met een vieze smaak in je mond.
Of erger raak je verslaafd aan koekjes.

本覺

H

Aangeboren
Boeddhaschap

Zelfs goden en engelen vechten,
het is aan jou om vrede te vinden

In mijn pubertijd ben ik zo als elke
puber gaan rebelleren tegen het gezag,
De zeggenschap van mijn ouders en
machtshebbers. Machtshebbers, nu ik
dit woord opschrijf zie ik hoe het
tegen alle normen en waarden van het
Boeddhisme in gaat. Macht over wat?
Zeggenschap over iemands leven
hebben kan alleen maar vanuit
ongelijkheid, iemand labelen in een
Bij een leraar kiezen zijn naïviteit,
hokje plaatsen.
gretigheid, gewin, of rust en geluk
Ik ben letterlijk het huis uit gevlucht
najagen, de slechtste raadgevers. Begin om onder de verstikking van het
met je af te vragen ‘wat wil ik, wat
ouderlijkgezag uit te komen. Iedereen
zoek ik en is zen daar de beste remedie komt in de pubertijd terecht, maar tijd
voor? Als je rust zoekt, laat ik het zo
en omstandigheden bepalen hoe je er
zeggen, duisternis is de voorwaarde
uit komt. Leg een steen op een scheut
om licht te kunnen maken, zo is
die uit de grond komt en het plantje
onrust de voorwaarde voor rust. Nou gaat of dood, of baant zich een weg
ja je snapt het wel ongeluk is de
er omheen. Dood gaan is overgave
voorwaarde voor geluk. Dus als je

klein beetje sturing gaf, een
tweedehands boekverkoper die op
woensdag en zaterdag op de markt
stond. Maar uiteinderlijk volgde ik als
zo vele de 'Hippie-trail' naar het Verre
Oosten waar je zonder goede info ook
niet verder kwam. Maar een plant
groeit en je vind uiteindelijk de sturing
die je zoekt gewoon in Nederland.
Toch kijk je nog steeds over de
grenzen om een weg naar binnen te
vinden en je komt tot de ontdekking
dat de gehele mensheid het zelfde,
identieke levens pad bewandeld, zelfs
in China.
Volgens schattingen van 'Zhongnan
Cottage', een lokale maatschappelijke
organisatie, zijn in het afgelopen
decennium duizenden jongeren naar
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het Zhongnan-gebergte getrokken in
de hoop in contact te komen met
ongeveer 600 moderne kluizenaars,
'yinshi' genoemd
De hermitische levensstijl hebben een
lange geschiedenis in China. In het
verleden werd de term 'yinshi'
toegepast voor goed opgeleide,
gewetensvolle mannen die gevlucht
waren voor het sociale gezag om zich
te onttrekken aan wat zij
beschouwden als een corrupte,
immorele regering. Ze kozen voor een
arm leven op afgelegen plekken.

Af en toe beloonden keizers
kluizenaars met hoge
regeringsposities, in de overtuiging dat
ze een diepere wijsheid bezaten dan
hun conventionele functionarissen.
Het Zhongnan-gebergte werd een
populair toevluchtsoord tijdens de
Tang-dynastie vanwege hun ligging
nabij de toenmalige keizerlijke
hoofdstad Chang'an. Er kwamen
zoveel kluizenaars dat de uitdrukking
"neem de korte Zhongnan-weg" nog
steeds wordt gebruikt in het Chinees
om te verwijzen naar mensen die snel
promoveren naar hoge posities.
Tijdens de Culturele Revolutie - een
gewelddadige politieke periode die
duurde van 1966 tot 1976 - werden
religieuze plaatsen zoals de Beijitempel aangevallen. Toen China in de
jaren tachtig weer buitenlanders
toestond om China te bezoeken werd
algemeen aangenomen dat het
religieuze leven volledig was
uitgeroeid, verpletterd onder de
laarzen van Mao's Rode Garde.
Westerse onderzoekers waren daarom
opgetogen over de heropkomst van
kleine heremietengemeenschappen

tijdens de eerste jaren van het
hervormingstijdperk (1978). In 1989
publiceerde Bill Porter - een
Amerikaanse vertaler van
boeddhistische teksten - 'Road to
Heaven', een bestseller die de levens
van de taoïstische en boeddhistische
monniken en nonnen in het
Zhongnan-gebergte documenteerde.

Het boek werd in 2001 in het Chinees
vertaald en bleek populair bij een
binnenlands lezerspubliek dat
nieuwsgierig was naar hun land door
de ogen van een buitenlandse
bezoeker. In 2010 kwam een Chinese
lezer en voormalig literair redacteur
uit Xi'an, Zhang Jianfeng, naar het
Zhongnan-gebergte, vestigde zich in
het nabijgelegen dorp West Cuihua en
richtte Zhongnan Cottage op - een
ruimte voor het hosten van
traditionele taoïstische en
boeddhistische praktijken. net als
andere culturele evenementen.

oorspronkelijke doelwit waren,
werden sommige van hun huizen en
tempels met de grond gelijk gemaakt
als onderdeel van deze campagne.

“Veel kluizenaars in het Zhongnangebergte wonen in illegale
constructies. Enerzijds heeft het
gevolgen voor het milieu ”, zei Liang
Xingyang - de secretaris-generaal van
een taoïstische vereniging in het
Chang'an-district van Xi, dat het
Zhongnan-gebergte beheert - in een
interview in december met Beijing
Youth Daily. "Aan de andere kant zijn
er veel veiligheidsrisico's ... Veel
kluizenaars hebben geen (officiële)
woonplaats, dus komen ze uit de
bergen (na de sloop)."
In het verleden gingen echte
heremieten ergens stil om te mijmeren
over de wereld. Nu, veel mensen
komen hier alleen omdat ze er ziek
van zijn.
- Zhang Shiquan, kluizenaar
--------------------------------------------------------zelfs goden en engelen vechten,
het is aan jou om vrede te vinden

Zhang Shiquan, een onlangs bekeerde
taoïstische toegewijde, legt een
verband tussen de populariteit van
hermitisme en de ontgoocheling door
China's snelle, kapitalistische
ontwikkeling. "In het verleden
zochten kluizenaars de stilte op om zo
min mogelijk afleiding te hebben",
zegt Zhang. "Nu, komen veel mensen
hier omdat ze ziek zijn van deze
nieuwe levensstijl."
Maar vandaag de dag wordt de
levensstijl van de heremieten in het
Zhongnan-gebergte bedreigd.
Afgelopen zomer zijn onder het mom
van milieubescherming in de provincie
Shaanxi illegaal gebouwde huizen in
het Zhongnan-gebergte gesloopt.
Hoewel de kluizenaars niet het

Hopelijk is je de bootschap van het
bovenstaande artikel niet ontgaan.
Al sinds mijn jeugd heb ik een aversie
tegen competitie, vraag me niet om
mee te gaan naar een voetbalwedstrijd.
Hoewel ik waardering heb voor
prestaties, iemand die een berg
bedwingt of alleen in een bootje de
oceaan over steekt. Iemand die in een
competitie iets wint verliest meer dan
dat hij denkt te winnen. Er zit meer
zen in verlie-zen dan in winnen.
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