
In ieder nummer laat BoeddhaMagazine het licht schijnen op bijzondere boeddhistische plekken, centra en 
evenementen. Deze keer brengen we een bezoek bij het European Zen Center in hartje Amsterdam. We vielen 
met onze neus in de boter en mochten aanwezig zijn bij de bijzondere sesshin met de Franse non Barbara Kosen.

Regels, 
rituelen  
en veel 
humor
Zen heeft momenteel iets hips. Bij de dojo 
(meditatieruimte) in Amsterdam bemerken 
ze dat iedere zondag weer: er komt veel 
nieuwe aanwas af op de wekelijkse intro-
ductiecursus. ‘Ik denk dat de esthetiek van 
zen aanspreekt’, zegt Arnaud Lykles, die al 
jaren als beoefenaar en bestuurslid verbon-
den is met het centrum. ‘En het sobere – 
dat past bij deze tijd.’

Paul Loomans: ‘Er is inderdaad veel seri-
euze belangstelling voor de zentraditie en 
het boeddhisme in het algemeen. Steeds 
meer mensen zijn van mening dat we op 
een ongezonde manier met de wereld 
omgaan en hem bijna kunstmatig in stand 
houden. Dat roept belangrijke vragen op: 
Waar gaat het nu eigenlijk om in het leven? 
Wat zijn belangrijke waarden. Wat is blij-
vend?’

Gezamenlijke beoefening
Gezamenlijke beoefening staat centraal in 
het zencentrum. ‘Vooral in relatie tot een 
erkende meester. Het is belangrijk dat er 
iemand is met veel wijsheid en ervaring, 
iemand die de klok weer gelijkzet.’ Daarom 

nodigt het European Zen Center regelma-
tig zenmeesters uit voor meditatieweek-
einden. Deze keer is Barbara Kosen voor de 
eerste keer in de Amsterdamse dojo. Zij 
werd al op jonge leeftijd leerling van 
Deshimaru, de eerste Japanse zenmeester 
in Europa. Bijzonder feit: Barbara is de eer-
ste vrouwelijke Europese zenmeester.
Het programma bestaat uit zes meditatie-
sessies (zitten in zazen), waarna er ook 
ruimte is voor vragen (mondo). Alles ver-
loopt volgens vaste regels en rituelen, 
waardoor de dojo een baken van geor-
dende rust is – in tegenstelling tot de rom-
melige gezelligheid in de keuken van het 
centrum.

Humor als tegengif
De vele rituelen die bij deze zentraditie 
(soto) horen, maken zo op het eerste 
gezicht een strenge indruk. Maar dat ver-
dwijnt al snel. Als de rookmelder voor de 
tweede keer tijdens zazen zijn oorverdo-
vende geluid laat horen, schieten verschil-
lende mensen in de lach. Ook tijdens de 

vragen aan Barbara Kosen wordt er, 
ondanks de serieuze aard ervan, volop 
gelachen. Zelf benadrukt ze ook het belang 
van humor als zij antwoord geeft op de 
vraag: ‘Ik word soms buitenproportioneel 
boos op andere beoefenaars tijdens zazen. 
Heb je daar een oplossing voor?’ Met een 
lieve blik in haar heldere ogen en met een 
rustige stem legt de Franse non uit: ‘Boos-
heid komt van verdriet. Je hebt verdriet 
omdat de dingen niet lopen zoals jij wilt 
dat ze lopen. Je wordt boos op anderen, 
beoordeelt ze. Maar je kunt niet oordelen, 
want je weet niet hoe het pad van de ander 
eruitziet. Dus: gebruik je boosheid, stop er 
humor in. Heb vertrouwen in de ander. 
Iedereen heeft zijn eigen pad, zijn eigen 
ontwikkeling.’ 

Meditatieruimte

‘Ik denk dat 
de esthetiek 
van zen 
aanspreekt’
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Retraite

Het is gewoon  
zoals het is
De Tibetaans boeddhistische leraar Zijne Eminen-
tie de zevende Dzogchen Rinpoche komt in mei 
naar Nederland om een vijfdaagse retraite te lei-
den. Hij zal dan de beoefening van vertrouwen en 
toewijding introduceren volgens het mahayana-
boeddhisme. De retraite wordt gehouden van 19 
tot 24 mei in Vorden.
Rinpoche is een boeddhistisch leraar binnen de 
nyingmatraditie. Tijdens de retraite leidt hij de deel-
nemers door de tien punten van toewijding van de 
Khandro Nyingthig (een klassieke Tibetaanse leer-
tekst) en leert hij ze hoe zij deze eeuwenoude beoe-
fening in het dagelijks leven kunnen toepassen.
➜ Meer informatie:  http://www.shenpenneder 
land.org/evenementen

Retraite

Acht dagen met Charles  
en Patricia Genoud
De Stichting Inzichts Meditatie (SIM) organiseert een 
vipassana-meditatieretraite met Charles en Patricia 
Genoud, de oprichters van het Vimalakirti Centrum in 
Genève. De retraite wordt gehouden in het door groen 
omringde Centrum Meeuwenveen in Havelte van 27 
april tot en met 5 mei 2013.

Liefdevolle vriendelijkheid 
Charles en Patricia Genoud hebben beiden veel ervaring 
met Tibetaanse en vipassanameditatie. Charles legt de 
nadruk op non-dualiteit, Patricia schenkt in haar onder-
richt veel aandacht aan metta (liefdevolle vriendelijk-
heid, één van de vier verheven gemoedstoestanden).
➜ Meer informatie over de retraite op:  

 www.simsara.nl

Eten

Biologisch betrouwbaar  
eten in Rotterdam
In deze tijd kiezen steeds meer mensen voor 
een bewuste levensstijl. Voeding is daarbij 
natuurlijk een essentieel onderdeel. Gezond, 
eerlijk en biologisch eten wint (gelukkig) 
steeds meer aan populariteit.
Om de betrouwbaarheid van biologische pro-
ducten in Nederland te waarborgen, contro-
leert Skal Biocontrole de Nederlandse bio-
ondernemers. Skal (Stichting kwaliteit 
alternatieve landbouw) let er onder andere op 
dat deze ondernemers de Europese regelge-
ving naleven. Een product mag namelijk pas 
biologisch genoemd worden als het hele pro-
ductieproces aan de wettelijke voorschriften 
voldoet.
Bij Spirit, een gecertificeerd biorestaurant, 
wordt alleen met biologische voedingsmiddelen 
gewerkt: alles is puur en onbespoten. Je betaalt 
bovendien alleen voor het gewicht van de – 
overigens heerlijke – gerechten die op je bord 
geserveerd worden: volstrekt eerlijk en zonder 
overbodig afval.
➜ Meer informatie:  www.skal.nl, benieuwd 
naar restaurant Spirit:  www.spiritrotterdam.nl

Toewijding is 
als een moeder. 
Het is de bron 
van alles. 
Het beschermt 
en verspreidt 
alle belangrijke 
eigenschappen. 
–Dzogchen Rinpoche

w e r e l d
places  to  be

Volstrekt 
eerlijk en 
zonder 
overbodig 
afval

fo
to

: J
an

 B
ijl

boeddhaMagazine5.5_#01.indd   65 19-02-13   17:37


