Aan:
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Van:

Toon Fugers

Betreft:

BUN-lidmaatschap van Zen.nl
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28-05-2013

Geachte André Kalden, Paula de Wijs, Julia Strijland, Humphrey Versloot, Daan Meerburg en
Reinier Tilanus,

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond Rients Ritskes, voel ik mij genoodzaakt het
een en ander bij u onder de aandacht te brengen, in de hoop dat dit mogelijk een bijdrage zou
kunnen zijn aan uw beleidsvorming in deze kwestie.
Ik schrijf deze brief uitsluitend namens mijzelf als verontruste dharmabeoefenaar.
Zoals u ongetwijfeld weet heeft de heer Sokun Tsushimoto Roshi zich duidelijk uitgesproken over
de kwalificaties van Rients Ritskes als zenleraar, alsmede over zijn titelfraude. Een goede zaak dat
dit eindelijk in de openbaarheid is gekomen en wat mij betreft zeer verhelderend.
http://boeddhistischdagblad.nl/verklaring-door-sokun-tsushimoto-roshi/
Het is nu naar mijn idee onmiskenbaar dat hiermee aannemelijk is gemaakt dat de organisatie van
Rients Ritskes, Zen.nl, niet voldoet (en nooit voldaan heeft) aan de criteria die gelden voor
lidmaatschap van de BUN, zoals geformuleerd in uw eigen huishoudelijk reglement.
Wanneer je je serieus verdiept in het gedachtegoed van Rients Ritskes, ontdek je al snel dat het
nergens over de boeddhadharma gaat, noch over de boeddhistische traditie in het algemeen of de
zentraditie in het bijzonder, ook al hanteer je daar nog zo'n ruimhartige of vrijzinnige definitie van.
Hij noemt het 'Zen', en het ziet er uit als 'Zen', maar wat hij feitelijk onderricht is eerder te
omschrijven met het begrip 'mind-control'. Maar 'mind-control' is geen boeddhadharma. Het
gedachtegoed waarmee Rients 'zenleraren opleidt' blijkt overwegend te bestaan uit de diverse
varianten van mind-control, zoals verwoord in de boeken die hij zelf geschreven heeft.
Het is weliswaar juist dat hij zijn leerlingen stevig laat 'zitten', maar zitten op een kussentje is mijns
inziens nog niet altijd identiek aan 'zen', al besef ik dat dit gezien kan worden als een
definitieprobleem; er is in ieder geval in het geheel geen sprake van enige inbedding in het
gedachtegoed van een van de boeddhistische tradities, wanneer je kijkt naar het onderricht
van Rients Ritskes.
Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, en er zijn veel mensen die baat bij hebben bij zijn
benadering.
Wat hij doet met zijn mind-control is prima; Rients is een uitstekend (bedrijfs-)trainer en coach.
Het runnen van zijn franchise-organisatie Zen.nl doet hij ook prima; hij is een uitstekend manager.
Zijn mind-control-boodschap blijkt een gat in de markt; hij is een uitstekend marketeer.
Bovendien is Rients een sympathieke, innemende man en heeft hij een uitstekende PR.

Dit alles maakt zijn onderricht echter nog geen (variant van de) boeddhadharma en maakt hem nog
geen boeddhist en zijn organisatie nog niet boeddhistisch.
Juist omdat Rients zo vaak als 'De Meest Succesvolle Zenmeester van Nederland' de publiciteit
heeft weten te vinden lijkt het me nu van essentieel belang om – na het openbaar worden van zijn
titelfraude – duidelijk stelling te nemen als BUN. Een helder onderscheid blijven maken tussen wat
boeddhisme / de boeddhadharma is, en min of meer verwante zaken als mind-control, heeft naar
mijn idee alles te maken met het bestaansrecht van de BUN en draagt op die manier bij aan
helderheid over wat wel en niet tot de verschillende boeddhistische tradities behoort en bevordert
juist daarmee de integratie van het boeddhisme in de Nederlandse cultuur.
Mind-control als een coachings- of therapievorm, hoort daar niet bij. Wat als de boeddhadharma
wordt verkocht moet ook de boedhadharma zijn.
Zen.nl is geen boeddhistische organisatie en hanteert de boeddhadharma niet als
uitgangspunt en Rients Ritskes is geen boeddhistische leraar, maar een mind-control-coach.
Het handhaven van de inschrijving van Zen.nl, zou de BUN – naar mijn idee –
medeverantwoordelijk maken voor de ontstane situatie.

Met vriendelijke groet,

Toon Daigan Fugers

PS:

Zodra u als BUN-bestuur een standpunt over deze kwestie geformuleerd heeft, zou ik daar
natuurlijk graag over geïnformeerd willen worden.

