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Stichting Vrienden van Zen.nl
Het bestuur van de Stichting
Vrienden van Zen.nl is aangetreden. V.l.n.r. op de
foto zijn dat Martijn Snikkenburg, Ien ten Kampe,
Sietze Graafsma, Pia Velema en Karel Matthijs. Elja
Stoel-Kollau zit ook in het bestuur, maar staat
wegens verhindering niet op de foto. De notariële
oprichting en inschrijving bij de KvK zijn een feit en
momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van
een beleidsplan, donatie-criteria, procedures en aan
fondsenwerving. Het primaire doel van de stichting
is het bieden van ondersteuning aan mensen die
een cursus of sesshin bij Zen.nl willen volgen maar
daartoe niet over de financiële middelen beschikken. Bij veel Zen.nl-vestigingen kunnen mensen overigens al door het verlenen van hand- en spandiensten hun cursusgeld geheel of gedeeltelijk compenseren. Het bestuur van de stichting hoopt dat er een
goed evenwicht zal zijn tussen donaties en
aanvragen. Donaties zijn daarom van harte welkom
op rekeningnummer 781 4583 58 t.n.v. Stichting
jkhkjh
Zen.nl Nederland.

Een cultuurverschil
Zonder recht van tegenspraak,
levenslang onderdanig moeten gehoorzamen,
zoals dat in de Japanse zentraditie nog steeds
moet, is volgens Rients Ritskes niet meer van deze
tijd en past beslist niet in onze cultuur.
In de Zen.nl Nieuwsbrief van twee week geleden
melden we over de breuk van Rients Ritskes met de
Japanse lijn. Daarna is het cultuurverschil tussen de
Japanse zenmeester en Nederlandse zenmeester
heel duidelijk geworden. Dit gaat nu vooral over
het interpretatie verschil ten aanzien van de
betekenis die wel of niet toegekend had mogen
worden aan de goudbrokaat Raksu die Rients
Ritskes in 1999 in het openbaar van Tsushimoto
ontving. Deze onenigheid heeft een week geleden
in het dagblad Trouw gestaan. De journaliste gaf
beide zenmeesters het woord. Zie het artikel op de
volgende link: www.zen.nl/nl/media. Rients Ritskes
Zen.nl Nederland.
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Vrienden van Zen.nl. De eerste aanvragen kunnen
over enkele maanden in behandeling worden genomen, wanneer de procedures en criteria voor subsidie door het bestuur zijn vastgesteld. T.z.t. zal de procedure voor het indienen van een subsidieaanvraag
via de website bekend gemaakt worden.
is blij met alles wat hij in Japan geleerd heeft. Echter
tijden veranderen. Rients is van mening dat het
zonder recht van tegenspraak altijd onderdanig
moeten gehoorzamen, zoals dat in de Japanse
zentraditie nog steeds wordt geëist, niet meer van
deze tijd is en beslist niet in onze cultuur past. Het
overgrote deel van de leraren van Zen.nl staat in dit
verband achter hem. Ook van cursisten kregen we
veel positieve mails over de moed om te breken met
de maatschappelijk en didactisch sterk verouderde
Japanse versie van de zentraditie. Zen.nl heeft in de
afgelopen decennia een geslaagde moderne
vertolking gegeven aan deze eeuwenoude
zentraditie. Die lijn wordt nu voortgezet als een
onafhankelijke moderne nieuwe Nederlandse loot
aan de mooie en rijke Rinzai Zentraditie. Voor de
cursisten, cursussen en het verdere opleidingsaanbod
van Zen.nl verandert er niets. De in de afgelopen
jaren ontwikkelde cursussen en trainingen worden
zonder uitzondering zeer goed geëvalueerd. Al deze
evaluaties zijn online te vinden, zie onder andere:
www.zen.nl/nl/evaluatie. Ook de visie van Zen.nl
verandert niet, integendeel. Door deze discussie zijn
de leraren van Zen.nl juist nog meer overtuigd
geraakt van de noodzaak om Zen in onze, op deze tijd
en aan het westen aangepaste vorm, aan te bieden.
Zen.nl streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen in
de gelegenheid te stellen om onder professionele
begeleiding zen te beoefenen en duurzaam geluk te
ontwikkelen. Het gaat daarbij zowel om zen in de
dagelijkse praktijk, de meditatie, als om de
zenfilosofie. We streven hiernaar, omdat we als
leraren uit eigen ervaring en steeds meer
wetenschappelijk onderzoek weten dat de
beoefening van zen helpt om gelukkiger te worden
(zie bijvoorbeeld de duidelijke grafiek in de Zen.nl
Nieuwsbrief van 12 april). Om dit streven te kunnen
realiseren, leiden we vanuit Zen.nl zenleraren op en
organiseren we op zoveel mogelijk plaatsen in
Nederland wekelijkse cursussen. Onze cursisten
weten dat ze bij ons altijd mogen en kunnen rekenen
op hoge kwaliteit. Meditatie met effect, daar draait
het bij Zen.nl om.

