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KERST IN JAPAN
Kerst is in Japan een mengeling van
black Friday, Valentijnsdag en taart
eten.
Qua sfeer heeft het niets te maken met
wat wij als kerstfeest kennen .
In de warenhuizen hangen banieren
met er op “Merry Xmass” uit de
luidsprekertjes klingt 'Jingle bells en I
wish you a mary christmas” en er zijn
aanbiedingen te over. Vooral stelletjes
lopen te shoppen maar een kerstsfeer
is er niet. Toch zijn er Japanse tradities
die een link hebben met ons kerst feest
en dat zijn de nieuwjaar versieringen.

een van de meest heilige, een die echt
de Japanse kerstsfeer belichaamt.
Laat kerst in Japan maar zitten, maar
oud en nieuw daarin tegen is het
belangrijkste feest van het jaar

Colofon
Suiren-Ji Magazine

is een uitgave van
Zencentrum Suiren-Ji
Doornik 1 Bemmel

Redactie

Ton Daiken Akveld
Distributie/Redigeren
Column

KERST VERSIERING IN
BUKKOKU-JI TEMPEL

Meestal zit er in Japanse nieuwjaar
versieringen dennengroen, rode bessen
en drie stukken bamboe. Nieuwjaar
heeft veel meer sfeer dan het
kerstfeest. Kerst in Japan is een
uitvinding van de commercie.
Japanners hebben dan ook niks met
kerststalletjes, misschien is 1% van de
Japanners christen.

INHOUD

Elke kerst krijgen naar schatting 3,6
miljoen Japanse gezinnen hun
vakantiemaaltijd van niemand minder
dan Kentucky Fried Chicken . Op de
een of andere manier is deze traditie

Het hele huis word schoongemaakt er
worden nieuwe kleren gekocht en in
plaats van oliebollen eet men in Japan
Mochi een soort rijstkoeken die vaak
in nieuwjaars soep zitten maar ook
geroosterd kunnen worden. Er word
dagen lang feesten georganiseerd die
‘bonenkai’ heten waarbij flink
gedronken word. In tegenstelling tot
China kent het Japanse nieuwjaar niet
het afsteken van vuurwerk. Om
middernacht gaat iedereen naar de
tempel en staan in een lange rij om,
om de beurt de boomstam die voor de
bel hangt aan te slaan Bij elke slag op
de bel verdwijnen haat, afgunst en
jaloezie. Er zijn 108 menselijk
gehechtheden en de bel
Moet dan ook 108 aangeslagen worden
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Dan, in het
maanlicht
het silhouet en de geur
van kamperfoelie.
Kees Buurman
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KEES BUURMAN
4 DEC 1933 - 28 AUG 1997
Drieëntwintig jaar na zijn dood is de
belangstelling voor het werk van de
Leidse kunstenaar Kees Buurman nog
altijd springlevend. Zowel vanuit
Nederland als Japan is op dit moment
museale belangstelling voor zijn werk.
Kennismaken met het werk van deze
markante kunstenaar vergt inzicht in
de Japanse kaligrafie
Door zijn bescheiden karakter is hij
door het grote publiek onbekend
gebleven. Maar getuige zijn werk in
een groot aantal museums heeft hij
zich een plaats veroverd in de
kunstenaarswereld.

schilder zoals ik boogschiet”

Het is in de jaren zeventig dat hij over
de filosofie van het Zenboeddhisme
leest en daarin zijn eigen denkbeelden
herkent. In 1978 volgt hij voor het
eerst een Zen-cursus op de Tiltenberg
in Vogelenzang. De invloed van deze
filosofie is in veel van zijn werk terug
te vinden. In die tijd begint hij met het
maken van gedichten in de vorm van
haiku, die ook uitgegeven worden. In
1982 de bundel "Een cirkel in het
zand" en in 1985 de bundel "Zonder
een einder" bij uitgeverij Nijgh en van
Ditmar, in 1986 een bundel met de
titel "Monnik en krijger" samen met
Simon van de Nieuwendijk, zijn
leermeester in het boogschieten.
Postuum geeft de Kees
Zijn elementaire landschappen en de
op het Zenboeddhisme geïnspireerde
penseeltekeningen laten een zoektocht
zien naar de essentie vanuit de
tegenstelling donker/licht.
Zijn werk dat voortkomt uit meditatie
en stille aandacht, krijgt hierdoor een
contemplatieve kwaliteit. Deze manier
van schilderen vind je ook terug in
zijn haiku en wordt gevoed vanuit het
Kyudo (Japanse handboogschieten).
Kees verwoordde het als volgt: “Ik
schrijf haiku zoals ik schilder en ik

Buurman Stichting in 2005 de bundel

"Adem"uit bij uitgever Witkop,
Leiden, gedichten in een vrijere stijl.
Een herdruk verschijnt in 2009. Ook
bekwaamt hij zich vanaf 1980 in een
van de Zenkunsten, het Japanse
boogschieten, het kyudo. Hij bereikt
daarin de 5de dan en geeft
verschillende malen een performance,
o.a in het Stedelijk Museum te
Amsterdam, in het Stedelijk Museum
de Lakenhal te Leiden en als
onderdeel van een concert van het
Basho Ensemble. Hij ziet dit schieten
als een deel van zijn kunstenaarschap.
"Ik schrijf haiku zoals ik schilder en ik
schilder zoals ik boogschiet."
Vanaf 1992 houdt hij regelmatig
tentoonstellingen van eigen werk in
een ruimte thuis, die hij de "Kees
Buurman Winkel"noemt. Hij houdt er
niet van om bij galeries te moeten
aankloppen. In de wereld van de kunst
zoals die zich heeft ontwikkeld voelt
hij zich niet meer zo thuis. Hij wil

Terug naar de basis. "Kunst is
ambacht met iets extra's." Zijn laatste
kunstwerken zijn vliegers: "Wat ik nu
probeer is voorwerpen te maken die
een normale gebruikswaarde hebben
en deze op te laden met inhoud en
een zeggingskracht."
Kees Buurman overlijdt op 29
augustus 1997 te Leiden, de stad waar
hij zijn hele leven is blijven wonen.
Werk maakt deel uit van de collectie's
van o.a:
In 2000 publiceerde het Stedelijk
Museum de Lakenhal het boek
Buurman met teksten van Doris
Wintges Hötte, Rudi Fuchs en Hans
Locher over Kees Buurman.
Allart Lakke, 2012.

JAPANSE JAARWISSELING ZONDER VUURWERK

Als onderdeel van het Japanse Nieuwjaar wordt
de Bonsho (tempelbel) 108 keer aangeslagen,
Op de 31 dec. is het gebruikelijk om 107 keer de
bel aan te slaan, en dan eenmaal na middernacht.

BESCHOUWINGEN VAN EEN DWAAS
Staande in de boot van het menselijk
lichaam, zou je de grote vloed van
ellende moeten oversteken.
En aangezien deze boot later moeilijk
te krijgen is, “slaap niet, idioot”.
De weg van de Boeddha zoeken is het
zelf zoeken. Het zelf zoeken is het
zelf vergeten. Het zelf is vergeten "
als het leven de overhand heeft "."
Het leven heeft de overhand als je de
egocentrische gehechtheid aan je
eigen lichaam en geest los laat, evenals
het lichaam en de geest van anderen”
Daarom luiden we het jaar uit met
107 slagen op de tempelbel en met 1
slag om 0.00 uur om het nieuwe jaar
Te verwelkomen
Waarom 108 slagen op de bel?

We hebben “6” zintuigen
kijken, voelen, horen, proeven, ruiken
en bewustzijn.
Waarmee we “3” sensaties ervaren
goed, slecht of neutraal.
Die ervaren in de "2" dimensie van
de dualiteit,
gehecht of niet gehecht.
Dit in een tijdsbesef van de “3”
stadia,
verleden, heden en toekomst.
Vermenigvuldig de getallen met elkaar
3x6=18x2=36x3=108
108 zaken die ons verblinden en
waardoor we de realiteit niet gewaar
worden 108 gehechtheden aan een
bestaan met een begin en eind, in een
eeuwigdurend nu. Het nu heeft geen
begin noch eind zelfs als je nu

omdraait of niet blijft nu, nu

Nu is de tijd om de 108 onderstaande
gehechtheden onder ogen te zien.
Maar maak niet de vergissing om te
besluiten deze 108 zaken niet meer te
doen, met zo’n gedrag neem je een
houding aan om te veranderen zonder
dat je inzicht hebt hoe deze
gehechtheden zijn ontstaan.
Zazen is de remedie om er inzicht in
te krijgen en je er van los te weken.
Zeshin

31 december om 23 uur beginnen we
aan de 108 slagen op de Bonsho
(de tempelbel).
Mocht u dit bij willen wonen
meld u dan voor 29 december aan via
info@zencentrum.nl
Doornik 1 Bemmel

