Ten Geleide
Redactie Maha Karuna Ch'an
Bij het eerste nummer van deze nieuwsbrief
Wij zijn zeer verheugd U bij deze de eerste Nieuwsbrief van de Maha Karuna Ch'an
Nederland (afgekort als MKC) te kunnen presenteren! Het is nog in een bescheiden vorm,
maar we hopen dat het in de loop van de tijd kan uitgroeien tot een volwaardig tijdschriftje.
Het doel van deze Nieuwsbrief is vooral om zichtbaar te maken wat er leeft in de Maha
Karuna Ch'an in Nederland, en het bevorderen van het onderlinge contact van degenen die
zich verbonden voelen met de MKC. Dat houdt in dat de agenda van de diverse
zenmeditatiegroepen een belangrijk onderdeel zal zijn, en natuurlijk de activiteiten van Ton
Lathouwers in Nederland.
Daarnaast is het de bedoeling om in iedere Nieuwsbrief ruimte te geven voor inhoudelijke
stukken. Dat zal in de meeste gevallen in ieder geval een tekst zijn op basis van een teisho
van Ton, of van een andere verwante meditatie-leraar. Verder zullen stukken van meer
literaire aard opgenomen worden, zoals poëzie of een verhaal. Mensen die graag schrijven,
en wel eens iets willen publiceren, kunnen altijd hun producten opsturen. Dat kan een
gedicht zijn, een boekbespreking of wellicht een beschrijving van een ervaring tijdens een
sesshin.
In dit nummer
In deze Nieuwsbrief vindt U een weergave van een interview met Ton (eerder verschenen in
het tijdschrift ZEN, januari 1992). Dit interview werpt enig licht op de achtergrond van Ton,
en daarmee tevens op de ontstaansgeschiedenis van de Maha Karuna Ch'an.
Het zenboeddhisme in het Westen is vooral bekend geworden via de Japanse zen. De Maha
Karuna Ch'an staat echter in de traditie van het Chinese Ch'an boeddhisme, waarover veel
minder bekend is. In de komende nummers van deze Nieuwsbrief willen we proberen deze
leemte zo veel mogelijk op te vullen.
De Nieuwsbrief zal drie keer per jaar verschijnen. Als U deze wilt blijven ontvangen, kunt U
dat kenbaar maken door het bijgevoegde formulier in te vullen en op te sturen naar het
secretariaat. Er zal een bijdrage worden gevraagd van f 15,-- per jaar, maar U kunt altijd
een extra bijdrage overmaken ten behoeve van het Solidariteitsfonds (zie elders in deze
Nieuwsbrief). Het verschijnen van deze eerste Nieuwsbrief luidt tevens een nieuwe
ontwikkeling in van de Maha Karuna Ch'an, waarbij de Vlaamse en de Nederlandse
"afdelingen" van de MKC zich wat meer zullen gaan verzelfstandigen. Uiteraard zal er sprake
blijven van een zo groot mogelijke samenwerking en uitwisseling.
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