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1.

INTRODUCTIE

Deze brochue is ontstaan op iilitiatief van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), een
Iandelijk platform voor boeddhistische organisaties. Het boeddhisme heeft vooral de
laatste 2J jaar €en glote vlucht genomen in Nederland en kan rekenen op een toenemende
belangstelling. Veel Aziaten zijn vanuit traditioneel boeddhistische landen hier komen
wonen en vele Nederlanders zijn beoefenaren van boeddhistische leringen geworden.
Hiermee ontstaat er vraag naar een overzicht van de visies en gebruiken rond het sterven.
Het doel van deze brochure is het bieden van een pmktische handleiding met betrekking tot
rraagstukken rond de dood en de stervensrituelen die binnen de boed<lhistische tradities in
Nederland in zwang zijn. Daarbij gaan wij uit van drie stromingen die meestal binnen het
boeddhisme worden onderscheiden: Theravada, Mahayana en Vajrayana. De doelgroep
b€staat uit die mensen, die valuit een persoonlijke of beroepsmatigg interesse, hierover
meer willen weten. Om reden van leesbaarheid is ervan afgezien Sanskiet en Pali-tekens
te gebruiken.
Deze brcchure begint met een kote inleiding in het boeddhisme. Daama wodt ingegaan
op de visies op het sterven. Hierbij wordt specifiek verwezen naar de groeperingen die zijn
aangesloten bij de BUN. Naast een uiteenzetting van de visies op de dood, zijn er
praktische verwijzingen te vinde[ naar de diverse centa en naar de activiteiten die daar
geboden worden, zoals stervensbegeleidiflg, uitvaartrituelen en herdenkingsceremoni€n.
Verde! wordt kort ingegaan op hedendaagse waagshrkken als euthanasie en orgaandonatie.
Achterin is een uitgebrcide literatuurlijst opgenomen eII een lijst met relevanG adressen.
De gegevens zijn afkomstig uit interviews met vertegenwoordigers van de diverse
boeddhistische groeperingen, aangevuld met informatie uit bestaande litemtuur.
De kem blijkt te draaien om een rustige geest. Een rustige geest om vredig te sterven.

I.2 INLEIDING IN HET BOEDDHISME'
Boeddhisme is de verzamelnaam voor vele rcligieuze vonnen en overtuigingen, die alle

zijn gernspireerd door de leringen van prins Siddhartha Gautam4 Boeddha Shakfamuni
(de Ontwaakte uit het geslacht der Shakya's), die in de vijfde eeuw voor Christus in India
leefde. Het boeddhisme kent een grote verscheidenheid aan religieuze en filosofische
opvattingen, tradities, nationale gebruiken en gewoonten, die ook in de Nederlandse
situatie weerspiegeld wordt. Deze tradities vinden echter alle hun oorsprong in de leringen
zoals opgeschreven in de Pali-canon door Boeddha Shakyamuni.
De kem van de leer van Boeddha Shakyarnuni bestaat uit 'de vier edele waarheden' en'de
/
drie kenmerken van het bestaan".
De vier edele waaxheden beteffen een analyse van het lijden, de oorsprong van het lijden,
de be€indiging daarvan en het edele achtvoudige pad. De mens lijdt in het leven door
ziekte, ouderdom, de dood, en door van alles te missen, ofjuist het verkeerde te hebben.

Volgens Boeddha

ligt de

oorsprong hiervan

in

gehechtheid

die voortkomt uit

onwetendheid. De mens is gehecht aan het leven, het lichaam, en heeft het verlangen zijn
levenslot te venrrllen en daarmee een alleer van alles wat dat in de weg staat. Het
verlangen naar plezier en het vemijden van nare dingen, brengt lijden teweeg. Doordat het
leven voortduend aan verandering onderhevig is, kent het leven slechts tijdelijk geluk.
Ook het'ego', het'ik'vemnded steeds, maar blijft te allen tijde gemakkelijk egoistisch.
Even niet opletten en er komen opnieuw zelfzuchtige gevoelens, gedachten, woorden en
daden. Dit houdt de mens gevangen in een cyclus van wedergeboorten. Wie vraagt of het
mogelijk is wedergeboorten te vemijden, kijgt het boeddhistische antwoord dat dit kan,

en wel door het rcaliseren van nirtanq. Nimqna is de berijding van eindeloze
wedergcboorten. Deze definitieve beeindiging van het lijden is alleen mogelijk door
onthechting. Nirvana wordt ook als leeg gezien, namelij( leeg van gehechtheid, leeg van
emoties en verwaring. Nahrurtijk is dit voor de gewone mens moeilijk voorstelbaar.
Boeddha heeft daarom het pad bescbreven: "Bega geen euveldaden; vergaar alle
deugdzame eigenschappen, txansformeer je geest volkomen." Liiden is het gevolg van
verkeerde, negatieve dadeG maar geluk is het resultaat van positieve daden. Het loslaten
van alle vertoebelende emoties, kan alleen worden bewerkstelligd door een transformatie
van de geest. Boeddha's pad is een ontwikkelingsproces, dat elk aspect van het leven
bercert. Het proces start op elk punl op elk moment:je stad waarje bent en gaat stap voo!
stap voorwaarts. Iedere nieuwe, positieve verandering of begrip daarvan bouwt op de
vodge en plaveit het pad.

Om met de Dalai Lama te spreken: "Iedereen zoekt geluk." Maar het geluk van wereldse
zaken is gebonden aan de genietingen van de vijf zintuigen en is altijd var voorbijgaande
aard. Hogere vormen van geluk zijn verbonden met loslatel Dat betekent niet dat je de
wercld de rug toekeert, of niet geniet, Zo is generositeit bijvoorbeeld een kachtige vorm
van onthechting. Geven en delen wat we hebben, maakt ons gelukkig en vredig. Het
plezier en de ontspanning van loslaten wed( nog sterker op het psychische vlak. Als we
middels de ge€st eraaIr werken om woede, verlanger4 jaloezie, trots, hebzucht en andere
iritaties of verstoringen los te laten zodra deze zich voordoeq b€tekent dat niet dat deze
nooit meer terugkomsn. Het blijli opletten. Verfijndere vormen van plezier en geluk zijn
verbonden met concentratie en meditatie. Ook voor deze staat geldt de vergankelijkheid.
Elke gedachte, elk woord, elke daad is oorzaak en leidt tot een bepaald effect, en dit effect
zelf wordt dan weer oorzaak (karma).
Boeddha leerde dat het niet afgelopen is met de mens bij de dood (nihilisme) en dat er
geen eeuwig existerende, onveranderlijke ziel bestaat, zoals chdstendom en hindoelsme
leren. Hij ondenichtte een Middenweg, die zich van beide extremen ontioudt.
Belangrijke begrippen voor de visies op de dood, die binnen het boeddhisme b€staan, zijn
karma' en het idee_ van wedergeboofle. de overgang van het bewustzijn van het ene leven
naar h€t volgeDde'. Voor de boeddhist is het bestaan een beginloze en langdudge keten
van geboorte, bestaan, dood en wedergeboorte. Datgene wat doorgaat van het ene bestaan
naar het andere is niet het lichaam, maar karmische energie. Het individu dat ontstaat in
een volgend leven is, volgens een bekende uitdrukking in de beroemde Pali-tekst 'De
wagen van Milinda', noch hetzelftle noch verschillend van het vodge individu: het is er
voorwaardelijk door ontstaan.
Een betangrijke indeling bimen het boeddhisme maakt onderscheid tussen Theravada (de
Leer der Ouden), Mahayana (het Grote Voertuig) en Vajrayana (het Diamanten Voertuig)
en deze indeling is ook terug te vinden bij de diverse gmeperingen in Nederland.
Het Mahayana kent in Nederland vercchillende stromingen: l) Zen (Chinees: Ch'an,
Vietnamees: Thien) met de onderverdeling in Soto-zen en Rinzai-zeq 2) het Zuivere

Landboeddhisme.
Theravada heeft de Pali-canon, de oorspronkelijke leringen van Boeddha Shakyamuni, als
uitgangspunt. Kotweg kan worden gezegd dat volgens de Theravada bevdjding ofnirvana
{Pali: nibbana) ontstaat door de vemietiging van de ',tergifterf (aswa's): l) de begeerte
naar geneugten, 2) de bestaansdrift, 3) de hang naar visies en 4) onwetendheid. Dit kan
geschieden door het cultivercn van de geest, de spraak en het fosieke handelen. De

methode die daarvoor wordt gebruikt is door Boeddha verkondigd als het'edele
achtvoudige pad', dat bestaat uit de juiste zienswijze, hel juiste bestuit, het juiste sprekerL
hetjuiste handelen, de juiste wijze van levensonderhoud, de juiste insparming, de juiste

aandacht en de juiste concentratie. Dit 'pad' kan worden samengevat als bestaande uit drie
trainingen: morele zelfdiscipline, conceDtratie en hzicht, Tot 'concentmtie' worden diverse
meditatieve technieker gerekend, waarbij vooral de ontwikkeling van aan&cht en liefdevolle
wiendelijkheid tegenover alle levende wezens een belangdjke plaats innemen.
Theravada is verbreid ir Zuidoost-Azie (Thailand, Bima, Cambodja, Laos en Sri Lanka). Het
Mahayana treff men voomamelijk aan in Chin4 Taiwan, Japan en Vi€tnam. Het Vajmyana is
de overheersende stroming in Tibet, Mongolie en Bhutan.

In het MalEyana en het nauw daaraan verwante Vajmyana staat de wsns centraal Boeddha te
worden en daardoor in staat te zijr alle wezens te be\rijden uit de kingloop van
wedergeboofte (somsara). Samsara wordt soms gelnteryreteerd als een mentaal concept! en
wel als een egocentrische gedachtenwereld. Men ziet dit mentale concept aan voor de
werkelijkteid, handelt van hieruit en lijdt eronder. De methode vaD het Mahayana is gericht
op het doorbreken van deze gedachtenconstructies (mentale denkpafonen) door het
ontwikkelen van inzicht en mededogen. Dit gebeut enerzijds door de ontw'ikkeling van
meditatieve concentratie, gericht op zelfkennis en zelfloosheid, en anderzijds door een
altruistische levenswandel. De eerst€ methode laat de beoefenaar inzien dat zijn
werkelijl4reidsopvatting op los zand is gebouwd en uiteindellk leeg is van realiteit. De
tweede methode is gericht op de ontwikkeling in het dagelijks leven van vrijgevigheid,
morele zelldiscipline, geduld, enthousiaste volharding, concentratie en wijsheid (de zes
perfecties). Het doel van de gecombineerde methoden is het realisere[ van inzicht in de
leegte van het bestaan samen met de wens alle wezens te bewijden van lijden. Als deze
combinatie slaagt, heeft men de verlichting bereikt.
Volgens het Mahayana verschijnt Boeddha in vele manifestaties, die alle uitclrukking zijn van
de bevrijde geest die zelfloosheid en mededogen gerealiseerd heeft. Zo is het te begrijp€n dat
er een heel 'pantheon' aan Boeddha's ontstofrd, die ieder bepaalde aspecten van de toestand
van verlichting tot uitdrukking br€nger. Het Mahayana gaat ervan uit dat in ieder wezen met
bewustzln een universele Boeddha-natuur ofuel eerl Boeddhapotentieel schuil gaat,
waardoor eenieder het vermogen heeft Boeddha te worden.
Elke Boeddha heeft zijn eigen 'gebied' of BoeddhaJand, een zogeheten 'Zuiver land'. ln de
volksdevotie leeft het idee dat men moet proberen hier na de dood herboren te worden. Hier
zijn namelijk de omstandigheden om het Boeddha-schap te bereiken ideaal. In deze stroming
van het Mahayana, die het Zuivere land-boeddhisme wordt genoemd, zijn devotie en innerlijk
vertrouwen erg belangrijk en kumen contemplatietechnieken op de achtergond raken. Vaak
is deze devotie geconcentreerd rond de Boeddha Amitabha en de bodhisattva van mededogen
Avalokiteshvara; deze laatste is ook bekend onder de namen Kuan-Yin (in China) en
Kanzeon (in Japan).
Het Vajrayana is gebaseerd op de filosofische tradities van het Mahayana. De nadruk ligt op
het leren omgaan met de wereld vanuit een niet-dualistische visie (de ander en ik, object en
subject vallen samen) en tegelijkeftijd op het handelen vanuit liefde en mededogen. Dit
betekent dat er eerst een oldergrcnd moet zijn vao haining in de disciplines die ook bekend
zijn irt dg Theravada. Om sne] het Boeddha-schap te berciken maakt men gebruik van
tantrische' methoden waarbij men zich identificeert met het einddoel (de ortwaakte geest)
met behulp van visualisaties, aansformaties en mantra's. Deze methoden kunnen alleen
effectiefzijn, als kwaliteiten als de drang naar bewijding, mededogen en inzicht in de 'leegte'
van alle bestaan zijn ontwikkeld.
Het Vajrayan4 zoals dat in Tibet tot bloei is gekomen, kent een ondencheid in een aantal
shomingen die riel zozeer verschillen in filosofisch stardprmt als wel in historische
ontwikkeling: de Nyingma,Dzogchen-, Sakya-, Kag)'u- en Gelugpa-tradities. Binnen deze
stromilgen zijn weel onderverdelingen aan te brengen die in verband staan met
acce[tverschillel in de gebruille methoden.

2.

TIIERAVADA-BOEDDHISME

2.l Visie op de dood
Dood is verandering. Volgens Boeddha's leringen over vergankeliikheid is niets blijvend.
Tnerend voor deze visie is het verhaal over_een vrouw genaamd Kisagotami die leefde in de
tijd van Boeddha- zoa]s dat in de Pali-Canono wordt veneld:
Toen haar ee$te kind ongeveer een jaar oud was, werd het ziek en stierf. Overspocld door
verdiet, smeekte zij iedereen die zij tegenkram om een medicijn dat haar kind weer tot
leven kon brengen. Uiteindelijk ontmoette zij een wijze man die haar vertelde dat de enige
persoon op de wereld die het wonder waar zij om uoeg zou kumen verrichte4 de Boeddha
was. Dus ging zij naar de Boeddh, legde het lichaarn van haar kind aan zijn vo€ten en
vertelde hem haar verhaal. De Boeddha luisterde en zei toen vriendelijk 'Er is maar iin
manier om je nood te lenigen. Ga naar de stad en breng mij een mosterdzaadje uit een huis
waar de dood nog nooit is geweest.' De vrouw was opgetogen en ging meteen op weg. Zij
stopte bij het eorste huis dal zn zagetzei'.'de Boeddha heeft mij gevraagd een mosterdzaadje
te halen uit een huis dat de dood nog nooit heeft gekend'. 'Oh, hier zijn mveel rnensen
gestorven', werd haar vetuld. Ze ging naar h€t volgende huis: 'Hier zijn ontelbarc
sterfgevalleo geweest', zeiden ze daat En zo ging zij yerder en verder, totdat ze besefte dat
aan de voorwaarde van de Boeddha niet kon worden voldaan. Toen nam zij afscheid van het
lichaam van haar kind en keerde terug naar de Boeddha. Deze vroeg of zij het mosterdzaadje
bij haar had. Zij antwoordde ontkennend en vervolgde: 'Ik begin te begdjpen wat u mij
hiemee wilt leren. Het verddet maakte mij btind en ik dacht dat ik de enige was die leed
onder de dood. Ik ben teruggekomen om u te rragen mij de waarheid & leren over \xat de
dood is, wat het is in mij dat niet zal sterven'. De Boeddha begon haar te ondorichten: 'Alsje
de waarheid van leyen en dood wilt leren kennen, moet je dit voortduend overwege[: er is
maar ddn wet in het universum die nooit verandert - die luidt dat alles voofiduend aan
verandering onderhevig is, dat alles vergankelijk is. De wereld is een oceaan van ondmaglijk
lijden. Er is maar d6n uitweg en dat is het pad naar bertijding'

-

De dood maakt een integaal deel uit van het meruelijke leven, waarin steeds sprake is van
geboorte en sterven van bewustzijnsmomenten. Het leven bestaat uit eeo continue rceks van
momenten, die oorzakelijk met elkaar verbonden zijn. De dood is niet het einde, noch een
begin. Bij de dood, die wordt gemarkeerd door het zogenaamde 'geestesmoment van
sterven', eindigt het lichamelijke leven van de mens volkomen. Dircct hierop ontstaat het
'geestesmoment van verbinding', het aan wederyeboorte verbindend bewustzijn.. Dit kan het
moment van colceptie voot een nieuw bestaan worden genoemd. In de Canon woldt
gesproken over de afdaling van dit bewustzijn in de moede.schoot, waar het leven scheDkt
aan het embryo. Het lichaam vergaat, maax dit bewustzijn gaat door. Het is belangdjk dit
bewustzijn niet als iets 'van mij' te zien of als 'mijn ik' of als 'mijn zelf of als 'mijn ziel',
Elke voorstelling van een (ziele)substantie, een 'iets' dat onverandertijk en onvergankelijk is,
wordt door de Boeddha verworpen, omdat juist die gedachte de mens gevangen houdt in de
kingloop van wedergeboo en. Dat wat doorgaat van leven tot leven is te veryelijken met een
energiestoom die niet direct zichtbaar is, zoals een elektdciteitsstroom die zich niet kan
uitdrukken zonder de vorm van een lamp.
De Abhidhamma (deel van de Palicanon) zegt over het bewustzijn: 'B€wustzijn neemt het
object waar op cognitief niveau. Het komt m€t allerlei objecten in aanraking en wordt erdoor
gekteud. (kamma)'. De aard van het bewustzijn heeft invloed op de manier waarop wij met
emoties en nieuwe objecten omgaan en het kleurt ook de manier waarop \ryij omgaan met het
stgrven. Bewustzijn is eigentijk als een stroom van waamemingsmomenten die elkaar snel
opvolgen, heel snel en uitemt moeilijk waameembaar. Dit is te vergelijken met een Tl-buis.
Hoewel het lijkt alsof er voortdurend licht is, is er sprake van kleine schokjes die van de ene

naar de anderc pool gaan. De perceptie is als een stroom van perceptuele momenten die
gedurende het hele leven doorgaat en een idee of ervaring van continuiteit geeft. Deze
ervaring is ook te vergelijken met het zien van een film, waarbij wE niet bemorken, dat de
waameming van de bewegende b€elden bestaat uit de waameming van elkaar snel
opvolgende foto's.
Dood en nieuw leven zijn momenten die elkaar opvolgen, als in- en uitademing. De
kammische gekleurdheid van het bewustzijn op het moment van sterven speelt bij dit
voodgaan een belan$ijke rol. In Thailand wordt voonl veel waarde gehecht aan het laatste
gedachteproces voor het sterven, omdat dit de aard van het yolgende leven zal beinvloeden.
Meestal is de stervende echter niet ilr staat op het laatste moment zijn of haar gedachten te
bepalen en is daarom afirankelijk van het opgebouwde kommq dat wil zeggen
geconditioneerd door de daden die hij ofzij gedurende zijn ofhaar leven heeft venicht. Het is
dan ook belaagrijk vooi de stervende zich zo mogelijk zijn heilzame daden te herinneren.
Heeft iemand sterk geleefd vanuit begeerte, haat en verwaritrg, dan zal volgens deze traditie
een wedergeboorte plaatsvinder op een leedvol bewustzijnsniveau: een leven in een hel ofals
een dolende/hongerige geest. In het geval er in het leven ste*e heilzame neigingen
bestonden, bijvoorbeeld deugdzaarnheid, rijgevigheid, liefdevolle vriendelijkheid of
wijsheid, dan zal e€n wedergeboorte plaatsvinden op een gelukkig bewustzijnsniveau: als
goddelijk wezen of als mens.
i,Iet is"een belangrijke en waardevolle taak voor mensen om goede verdienstene te
verzametel Dit kan door het beoefenen varl geve'n (dma) derugdza,dfir€id (sila) er meditatie
(bhavana). Omdai goede verdiensten van b€lang zijn voor een goede wedergeboorte, wordt
het saeven daamaar gezien als de beste voorbereiding op het sterven. Sommige Theravadaboeddhisten houden een zogenaamd 'verdienstenboekje' bij waarin alte goede daden worden
vermeld. Deze kunnen worden voorgelezen tijdens het sterven om de geest op heilzaam
l{ammq le lj,chlet],
Het boeddhisme gant ervan uit dat een bewustzijnsmoment altijd vootkomt uit een vorig
moment, zelfs over de grens van leven en dood heen. Het huidige leven en het volgende zijn
66n onafgebroken proces zonder een wezenlljke onderbreking. Hct boeddhisme leert
bovendien dat de geest uit onwetendheid geneigd is om te 'grijpen', iets vast te pakken en
vast te houden. Grijpen naar steeds nieuwe mogetijkheden om zich te manifesteren, te
bezitteq te hechten, Tijdens het sterven is het verlangen zich te manifesteren, de dorst naar
bestaan een enorme kracht waarmee de geest uit gewoonte naar een nieuwe fusieke basis
grijpt. Het overwinnen van elke vorm van gehechtheid is daarcm het belangrijkste middel om
tot bevdjding van famna en wedergeboorte te komen.
2.2 Gebruiken en dtueler rcnd het stervel
Het Theravada-boeddhisme kent een groot aantal uitgowerkte meditaties en contemplaties om
de 'dorst naar bestaan' een halt toe te rcep€n. Contemplatie op de eigen dood en het eigen
lichaam na de dood wordt aanbevolen in combinatie met het overwegen van liefdevolle
wiendelijkleid (metta). De praktische b€oefedng van meditatie en conternplatie tijdens de
loop van het leven zat uiteindelijk leiden tot een ideale toestand vaII de geest:
gelijkmoedigheid de dingen zien zoals ze zijn, zonder dat het geestelijke evenwichl wordt
verstoord. Zo'n heilzame staat op te rcepen voor het slapen gaan en deze tiidens de slaap
dooi laten gaan zonder afgeleid te worden, maakt de slaap vanzclfheilzaam.
De gebruiken en dtuelen rondom het overlijden zijn gericht op het oeeren van
omstandigheden die een r,edig heengaan bevorderen en daaunee een gunstige
wedergeboorte.
lrl Thailand verzoeken familieleden monniken of Donnen om aanwezig te zijn bij het sterven.
Het beoefenen vafl gever. (darui) tege over deze monniken of nonnen, dngers van de deugd,
ofhet doen van giften aan de tempel creeert heilzame verdiensten voor de sterve[de.

De monnik of non kan gesprekken voercn met de stervende; enerzijds om de stervetde te
onde$teunen bij het loslaten yan wrolq spijt en schuldgevoelens en om onuitgesproken
werEen en ve angeis te laten uitsFekeD, anderzijds om de drie universele karakteristieken
van het bestaan: veryankettklrcid, onberredigend zljn en zelfloosheid te verheldercn. De
monniken of normen die de stervende begeleiden stellen deze op zijn of haar gemak en
helpen de stewende kalm te worden. Ze zullen de gedachten van de stervende leiden naar
goede gedachten en zijn ofhaar goede daden, en ze zullen proberen onrust te vermijde[ Ook
het tijdig oplossen en verwerken van evethreel bestaande problemen of conflicten wordt als
bijzonder belangrijk beschouwd.
Verder kan een bepaalde vorm van recitatie , het ylritta-chanting, worden gedaan. Het zietl
van een afbeelding van de Boeddha kan de stervende inspircrol tot het geloof in Boeddh4
Dhamma (boeddhistische leer) en Sangha (boeddhistische gemeenschap). De geest kan zich
hier dan op richten. Tijdens het stervensproces staan de behoeften van de stervende voorop.
De monniken ofnonnen zullen het acc€nt leggen op het feit dat wij niets ons 'z€lf ofoos 'ik'
kumen noemen, ook niet ons lichaanr, ons denken, ons vo€len. Daamee wordt het derde
kenmerk van het bestaan benadrukt: de zelfloosheid of het 'niet-zelf van al wat wij denken
dat onze persoon uitmaakt. \4ak voor het sterven zal de monnik misschien weggaan 9n zullen
de familieleden achterblijven bij de stervende. In Thailand komt het wel voor dat een zoon of
dochler inteedt om monnik of non te worden on dan in die hoedanigheid bij het sterlbed Yan
de ouders aanwezig te

zln.

Volgens het Theravada-boeddhisme is een helder bewustzijn op het moment van sterven het
belangrijkst. Materiele omstandigheden, zoals het branden van wierook of kaarsen, zijn
secundair. Wel is het goed het tichaam tijd€ns het sterven niet te vemtoren en de stervende
niet aan te raken, zodat de geest zich kan concentreten. Stilte en rust zijn nodig; daarom
wordt ook huilen door aanwezigen afgerader
Ook in Nededand is het mogelijk monniken of nonnen uit te nodigen bt een stervetrsproces.
2.3 Gebruiken en rituelen na het sterven

Na de dood is de mens alleen nog een dood lichaam. Het tichaam is volgens de oude
kosmologie samengesteld uit vier elementen: aarde, water, r'uur en lucht. Deze worden bij de
dood weer opgenomen in de ruimte. Het tichaam is det meer betangrijk en kan gewoon
worden aangeraakt. De familie kan het lichaam wassen eII de handen in meditati€houding
vouwen, maar dit is niet wezenlijk. Soms legt de familie bloemen of wierook in de halden
van de gestorvene uit eer en resp€ct voor de Boeddha.
In Thailand wordt vaak een periode van drie dagen rust in acht genomen voordat de crematie
praktische overwegingen, namelijk om te
plaatsvindt.
geschiedt vooral
bewerkstelligeo dat familieleden die ver weg wonen de mogelijl'4reid kijgel de ceremonie
bij te wonen. Het wordt als heilzaam gezien voor de overledene, als de verwanten
vnjgevigloid (dana) beoefenen, bijvoorbeeld door het geven varl bloemen, wierook, geld of
het doen van recitaties en deze verdiensten opdragen aan de overledene.
De familie &aagl vaak wiue of zwarte kleding - als symbolen voor resp. reinheid en rouw maar dit is riet veryticht. Vaak komt in de avond een monnik nasr hot huis waar de
gestorvene ligt. Deze leest verschillende Sutra's (heilige teksten uit de Palicanon), mediteert
op het gestorven lichaam en contempleert op de dood. Ook kan men dana beoefe\en,
bijvoorbeeld door de monnik voedsel aan te bieden en deze verdienste toe te wijden aan het

Dit

uit

Dit doet men iedere dag totdat het lichaam wordt
Vervolgens
beoefent de familie daaa op de z6vende, de veertiende, de
begraven/gecremeerd.
vijftigste en tenslotte op de honderdste dag na het ovedijden van de betrefIende persoon. In
de volksaaditie is dit beoefenen vat dara erg populair. Ook is het gebruikelijk een
herdenkingsbijeenkomst te houden" waarbij opnieuw monniken worden uitgenodigd. Dit is
goed voor de nabestaanden, die hiefuij foost en medeleven kunnen ondervinden.
heil van de

overledeae.

In Nederland worden deze activiteiten ook uitgevoerd, waarbij men de behoeften van

de
nabestaanden in het oog houdt. ln de tempel van de Stichting Buddhavihara en in Sangha
Metta meditatiece[trum is het mogelijk een eenvoudige herdenkingsceremonie te houden,
losse vorm
waarbij de gemeenschap kan worden betrokken. M€n gebruikt daarvoor een
gestorvene
en de
van
de
wensen
van
de
van ritueel rond een aantal vaste elemeflten, op basis

lrij

familieleden. Belangrijk bij dit alles is flexibiliteit. Er zijn geen verplichte specifieke
handelingen en ceremoden, die vanuit een boeddhistische visie zouden moet€n worden
venicht. Volgens de opvattingen binnen de Theravada-haditie hebben deze activiteiten geen
invloed meer op de gestorvene. ledereen wordt vera[twoordelijk geacht voor haar of zijn
eigen kammische balans. Het is belangrijk het lijk respectvol afte legger met de heilwens dat
de gestorvene vrij moge zijn van toekomstig lijden. Daama is het mogelijk het lichaam
enkele dagen op te baren op een rustige (met de gestorvene afgesproken) plaats. Dan kunnen
de verwanten een monnik of non verzoeken een (uitvaart)ceremonie te voltrekken.

Als onderdeel van de begrafenis- of crematieplechtigheid worden door &n of

meerderc
monniken Sutra's gereciteerd. Deze ceremonie kan ook tevorcn plaatsvinden in de tempel.
De kist is bij de schrijn ofop een andere passende plaats gezet. Om de kist wordt een dmad
gespa len, die symbool staal voor de verbinding tussen de levenden en de gestorvenel
aanwezigen die dat willen, kunnen deze draacl vasthouden. Het is ook gebruikelijk dat de
aanwezigen driemaal een omgang om de kist maken. De dlie univers€le karaktedstieken van
het bestaan worden gercciteerd: vergankelijkheid, onbevredigend zijn en zelfloosheid. De
ceremonie wordt vervolgd met het opnemen van drie vooraf gekozen symbolen waarmee de
bijzonderc L:waliteiten van de gestorvene worden aangeduid. Dit kan zowet in letterlijke als
in figuurlijke zin geschieden.
Er wordt besloten met een gezamenllke meditatie op liefdevolle vriendelijkheid. Dan kan het
lichaam worden begraven of gecremeerd.

In Thailand is het traditie dat

boeddhisten worden gecremeerd, maar begraven is ook
mogelijk. Individuele voo*eur is hierbij doorslaggevend. De as kan worden bijgezet in een
boeddhistische schrijn fsrupa). Soms koopt de familie een boeddhabeeld en wordt de as in de
basis van dat beeld ingesloten, waama het in e€n klooster of tempel wodt geplaatst. Ook doet
men de as wel in een ijzeren of steDen kist die een plaats krijgt in de tempel. De as kan ook
worden uitgestooid in water.
ln Nederland bestaat momenteel nog niet de mogelijk:heid om de as te laten bijzeften in de
tempel. Men adviseert de liamilie de as mee naar huis te nemen ofuit te strooien.
2.4 Theravada-gemeenschappen inNederland
*Sangha Metta meditatiec€ntnun (Vipassana meditatie en Chinese schrijn), Pieterpoortsteeg
29J, 1012 HM Amstetdam, tel.020-626 4984,fax:020-420 7205, e-mail: eotamataxs4all.r
contactpersoon: Jotika Hermsen4Ienk van Voorst website: !a ry.!e!gh@s9441

*Stichting Sangha Metta, p/a Sangha Metta meditatiecentrum, Pieterpoortsteeg 29-I,
l0l2 HM Amsterdam, tel. 020- 62649 84, fax 020- 420 72 05, e-nul: eotama@xs4atl.nl
contactpersoon: Flora Kleynjan /Adi lchsan

+Stichting Buddhavihara (tempel Thaise gemeenschap), Zuideinde 120, 1121 DH
Landsmeer, tel. 020- 636 32 89, contaotpersoon: dhr. Maudce Twigt
Monniken: Pramaha Chamreon (abt), Phra Thap Karpkaew (sgeekt engels)
Website: www.watmetta.nl

Men karr contact opnemen voor verdere inlichtingen over stervensbegeleiding en

de
verzorging van ceremonign door de Thaise mormik Pramaha Chameon en of Phm Karpkaew.

* Sayagyi U Ba Khirt Stichting, Centrumlaan I 0, 6865 VE Doorwerth , tel. 026-3332554
(Moniek Nooren), lDry.11beLbi1ag! of email: info@ubakhin.net
We kunnen ons voortrereiden op de dood door een rcgelmatige prakische beoefening van meditatie
(Anapara en Vipassana). Het wordt aanbevolen om elke dag voor het slapen gaan Anapana-meditatie
(aandachtig waamemen van de ademhaling voor ontwikkeling van een rustige en evenwichtige geest)
te beoefenen, daarmee in te slapen en weer wakker te worden. Tijdens het stervensproces is het van
belang om een vredige, kalme, helderc geestestoestand te tlevorderen en bewarcn, omdat dit belangrijk
is voor een gunstige wedergeboorte. Probeer alles naar mogelijkheid in te richten en af te spreken
vanuit de doelstelling van het bewaren van een lredige, kalme, heldere geestestoestand. De details
kunnen het beste worden ingevuld door de stervende zelt de Dhamma-!.rienden of familie. Stilte is
gewenst, of periodes van stilte, zodat de stervende in alle rust kan mediteren. Te deDken valt
biivoorbeeld arn het binnen het gezichtsveld van de stervende plaatsen van een foto van een Pagod4
de Boeddha of Sayagyi U Ba Khin. Wellicht stelt de stervende het op prijs als voor hem of haar
bUvoorbeeld door een meditatieleraar de Metta-sutta wordt gereciteerd, in Pali of in Nederlandse
vertaling, ofeen CD met Sutta-recitaties vr'ordt afgesperld.
In de Sayagyi U Ba Khin-school staat de beoefening van het Edele Achtvoudige Pad zoals dat door de
Boeddha is onderwezen voorop: de hogere ontwikkeling van 1) moraliteit, 2) concentratie en 3)
wijsheid. De nadruk ligt op de eigen, directe ervaing van de waarheid door middel van het beoefenen
de Sayaryi U Ba Khin
van de medit4tietechniek (Anapana en Vipassana). De Nederlandse
Stichting, heeft geen vast cenmrm, ze omvat alleen een organisatie die zich op meditatiecursussen richt
en niet bezig houdt met rituelen voor bijvoorbeeld trouwen, geboorte en sterven.
"Ritueleh zijfi heel belangik. Het vertronede kliahet van hel ritueel is von bela g, zou,el vool een
individuele persoon, die zich erdoor op zij haar gemak voeh, ols voor ee samenleting, waarbinnen
de (gedeelde) itxelen ee bindmiddel tussen de Wsonen zijn", aldus deWrkirEAia.
Een ritueel gebaar kan heel eenvoudig zijn, zoals het buigen van het hoofd: dat is een uiting van
rcspect di€ iedereen herkent. Het voordeel van een eenvoudige symboliek in de gebarcn is dat die
gemakkelijker is uit te voercn 6n te begrtpen: dat geldt zowel voor de stervende als boeddhistische en
oiet-boeddhistische verzorgers, familieleden en wienden. op de gestorvene heeft dat verder geen
invloed, maar er is niets op tegen naar algemene Nederlandse gewoonte een gemeenschappeliike
afscheidsbijeenkomst na een stedgeval te organiseren omdat dit helpt bij het rouwproces. Ook voot de
rouwenden geldt tenslotte de doelstelling van het bevorderen en bewaren van een vredige, kalme,

tal

zt op hun beurt gaan sterven.
In het Intemationale meditatiecentrum in Engeland kan men bloemen bij een Boeddhabeeld in
heldere geestestoestand wanneer

de

Pagode laten neerzetten op herdenkingsdagen. Sommige meditatiestudenten geven in navolging van de
Birmese gewoonte narnens overleden dierbare pe$onen giften.
Meer specifieke Birmese traditionele gebruiken en rituelen rondom de dood worden binnen onze

traditie niet uitgedragen.
herdenkingsceremonies. Het

Er zijn ook geen voorschriften met betrekking lot afscheids- en
lijk echter zo te zijn dat Birmese boeddhis'ten een sterke voorkeur voor

het crcmercn hebber, waarbij de cr€matie zo spoedig mogelijk plaatsvindt en de as in zoe wordt
uitgestrooid.

*Stichting Inzichts Meditatie (SlM), Hoefslagmate 44,8014 HG Zwolle, tel.465 66 53, e-mail:
dingemanboot@rwanadoo.nl of idq@i!os@d, contactpersoon: Dingeman Boot, tel. 038- 465 66 53.
De Stichting Inzichts Meditatie (SIM) heeft als d@lstelling h€t bevordeien van de beoefening van de
Vipassa[a- of inzichtmeditatie. De SIM he€ft een open karakter, de deelname aan de activiteiten is
open voor iedere geihtercsseerde.
Plaatselijke centra en zitgroepen te: Almere, Amersfoor! Afisterdam, Amhem, Bloemendaal, Bred4

Dedemsvaart,

Den Bosch, Den Haag, Dieren, Eindhoven, Emmen, Enschede,

Ezinge,

Gasseltemrjveen, Croningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zeist,
Zutphen, en Zwolle. Beoefend wordt de Vipassana-meditatie op basis van het Themvada-boeddhisme
De SIM organiseert de volgende activiteiten: Vipassana-meditatieretraites, studieweekends en het
uitgeven van de nieuwsbrief'SlMsara', De SIM heeft (nog) geen rituelen ontwikkeld rondom het

sterven.
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3.

IIET MAHAYANABOEDDHISME

3.1. De Zen-tradities

r0

(Ch'an / Thien)

3.1.1. Visie op de dood
'Als je doodgaat voordat je doodgaat gaje niet dood als je doodgaat"
Zesde paaiarch Hui Neng

Binnen de Zen-traditie (Rinzai en Soto) rcemt co[templatie op de dood een belangrijke
plaats in. Zen gaat over grcte zaken als leven en dood. Er worden geen uitspraken gedaan
over de lraag wat de dood in wezen is. Dat is ook niet van belang. Zen maakt onderscheid
tussen 'de grote dood' en de fysieke dood. De gote dood is sterven aan het 'zelf of het
loslaten va[ het 'ik'. Dit is het doel dat men probeert te bereiken. De dood is slechts schijn.
De dieperc realiteit is voorbij begrippen als leven en dood. Het gaat om het totaal andere:

'Van kalpa naar kalpa" is 'Het' onbevr'ogen gedurende de universele perioden van
vorming, bestaan, uiteenvallen en leegte. 'Het' is niet gebonden door de krachten van
geboorte, leven, verandering en dood. 'Het' is als de ruirnte, geheel open, met binnenkant
noch buitenkant. 'Het' is als water, zuiver en onbezoedeld, met oppervlakte noah diepte;
zo is de oorspronkelijke natuur van ieder melrs (..). Deze nahrur op€nbaart zich stralend als
de zon en maan. Nergens is'Het' zo donker dat'Het'niet vedicht kan worden.'
Zenmeester Keizan
Elk moment is er een van sterven. Het levelr is een vooftdurend prcces van opkomen en
vergaan. Geboorte, ziekte, ouder worden en sterven zijn natuurlijke processen die horen bij
het leven. De dood plaatst de mens voor de grootste uitdaging, namelijk hat loslaten van
alle gehechtheid. Doodgaan is loslaten en afstand doen. De (&sieke) dood is een hele
sterke motiverende kracht, omdat hij een impuls geeft te zoeken naar dat wat bliive[d is,
wat onvergankelijk is onder al het vergankelijke en veranderlijke. Zen stimuleert de
boeddhist zich bewust te zijn van de onhenoepelijkheid van de dood en van de eigen
vergankelijkleid. ln veel Zen-kloosters en -tempels wodt elke ochtend en soms ook
's avonds in de schemering op een holtblok (ai-han) geslagen. Tegelijkertijd wordt een
Sutra gereciteerd, waarin de kostbaarheid van het moment en de vergankelijkheid worden
uitgedrukt.
'ledereen die het pad beoefen! luisten
Geboorte en dood is het enige wat van belang is.
Niets is eeuwigdurend, tijd verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Word rakker!
Wijd je aan je training en verspil je tijd niet.'
1'1

Het beoefenen van Zen (meditatie) is leren hoe te sterven. Het is trachten tot inzicht te
komen, wakker te worden. De Zen-boeddhist is zUn hele leven bezig met het

stewelsprcces, met loslateD. Tijdens het stervensproces valt alle conditionering weg.
Alle samenstellende elementen waaruit de mensbestaat 6kandha's), vallen uiteent al wat
blijft is een staat van helderheid en niet-oordelen. De mens kan door meditatie vertrouwd
rakel met de ervaring van niet-oordelen en niet-hechten. Het doel van de training is inzicht
te kijgen in het stervensproces en te leren beseffeo dat er uiteindeliik geen verschil is
russen 'het zelf en dil proces. Dan is de mens volgens de Zen-traditie wij.
Boeddha gebruikte vaak het tetralemmar'. wanneer men hem woeg, of het 'zelf na de
dood bleef voortbestaan. Door de ontkenning van alle logische mogelijkheden wilde hij de
mens wij maken van alle beperkende concepte[ en alle getob over het hiemamaals.

l0

De geledingen of componentefl van de persoonlijkieid (skandha's) vonnen in

hun
geledingen.
Het
Zrnboeddhisme
samenhang de mens. De dood is het uiteenvallen van deze
gelooft niet dat er een ziel of bewustzijn doorgaat. Wat doorgaat is niet een zichzelf gelijk
blijvende persoon, maar de verschillende &ijfhachten, de effecten vart iemands daden
(karma). De persoon in de volgende existentie is niet helemaal dezelfde als, maar ook niet
helemaal verschillend van de vorige persoon. Op de een of andere manier gaan de kamische
indrukken door. Hoe valt niet preaies te zeggen. Het is te vergelijken met een kandelaar met
enkele kaaxsen. De kaarsen symboliseren een individueel bestaan. Met de vlam van de eeNte
kaars wordt de tweede kaars aangestoken, waama de eerste kaars gedoofd wordt Csterft').
Met de tweede kaars wordt de delde aangestoken, met de voorlaatste de laatste. Als teDslotte
de laatste kaars brandt en de andere kaarsen gedooftl zijn, kan men dan zeggen dat het vuur
van de eerste kaars verschillend is van of identiek aan het licht van de laatste kaals? Het is
noch verschillend noch identiek, maar in aflunketijkheid ontstaan. Energie of ir:fomatie is
doorgegeven van de ene kaa$ naar de anderc. Zo wordt ook de ene bestaansvorm door de
voorafgaande bepaald.
3.1.2. Gebruiken en rituelen rond het sterven
De meeste Zen-groeperingen in Nederland hechten veel belang aan het uitgangspunt dat alle
stane, ook boeddhistische concepten, ideeen en theorieen oyer wat er bij een stervende moet
gebeuen, storcnd werken. Te veel hechten aan vaste rihrelen is in strijd met de eigen
grondhouding. De beste voorbereiding is een intensiove, meditatieve pmktijk geduretde het
hele leyen. De stervende is daarbij zelf zijn eigen leidsman.
Er zijn wel een aantal gebruiken gangbaar. De mogelijkheid bestaat een monnik of non te
verzoeken de stervende te begeleiden. Ook meditatiebeoefening door de stervende zelf en
diens omgeving en recitatie van Sutra's en andere onderteunende teksten vomgn een goed
gebruik. Sommige Zen-tradities richten een altaar op met afbeeldingen van bijvoorbeeld
Kaazeon of Amidha Boeddh4 Boeddha van mededogerq waarop wierook wordt gebrand en
offerandes kunnen worden aangeboden. Het belangrijkst is evenwel eeD ondercteunende
omgeving en een open houding. Deze kan voor elke stervende verschitlend van aad zijn.
De meeste Zen-stromingen vinden het esseltieel dat de stervende zo bewust mogelijk kan
sterven en raden aan de stervende in de laatste levensmomentgn niet meer aan te raken, omdat
dit storend kan we*en. Het innemen van versuffende medicatie om pijn te bestrijden wordt
ontmden.
3.1.3. Gebruiken en rituelen na het sterven

De verschillende Zen-tradities kennen een grote diversit€it aan gebruiken rondom de dood.
Sommige orgadsaties zoals de Maha Karuna Ch'an en het Kanzeon Zen-Celtrum kemen
geen vaste rituelen. Bij andere organisaties worden meer of minder uitgebreide rituele
handelingen venicht.

* Suiren-Ji

Soto Zen-tempel, Hogewoerd 162, 2311 IIW Leiden, tel. 06-3386 l0 88, website:
www.zencentrurn.nl, e-mail: suiren-ii@tip.nl, nederlandse mornik Zeshin van der Plas

Deze traditie kent vele gebruiken en specifieke handelwijzen die na het sterven van
toepassing zijn. Daa6ij vormen de gebruiken zoals deze in Japan bestaa[ het uitgangspunt.
Waar mogelijk worden deze gebruiken in de Nederlandse situatie gehandhaafil.
Vlak na het sterven wordt het lichaam gewassen. De gestorvene wordt irl het wit gekleed
(kleur van dood en rouw in Japan). Het haar wordt afgeschoren totdat er nog een klein plukje
op de kruin overblijft (dit laatst€ plukje haar zal tijde$ de ee$te ceremonie ritueel worden
verwijderd door de pdester). In deze fase heeft de overledene geen naatn en wordt

ll

met Hotoke aangedui4 hetgeen boeddha, dode ofziel van een dode betekent, Hielmeo wodt
uitgedrukt dat de mens vaD ratue een bo€ddha is.
Edn ofme€rdere dagen na het sterven vindt de O-Kuyo-ceremonie plaats waarbij wienden en
familie aanwezig zijn. Deze ceremonie wordt vaak thuis gehouden, rnaar kan ook in de
tempel of in een andere ruimte (au1a van een crematoriun) plaatsvinden. De gasten nemen
geld mee, dat op het huisaltaar wor& gelegd. Dit geld wordt 'cadean voor & dode' (fuiden)
genoemd. Dit gebruik heeft zijn wofiels in de Chinese traditie waar een dode geld en andere
bezittingen mee krijgt. Het geld zou dienen om de gestorvene te helpen bij een eventuele
wedergeboorte in d€ hel, zodat hij zichzelf wij kan kopen.

Zeven dagen na het sterveD vindt opnieuw een ceremonie plaats waarbij de gestorvene een
stervensnaam kijgt die op het Ihai-tablet \ryordt geschrcven. Dit zwarte tablet krijgt een plaats
in de buurt van het huisaltaar. Na negenenveertig dagen wordt het Ihai-tablet bijgezet op het
huisaltaar of in de tempel. Elke dag worden Suha's gereciteerd voor de overledene en een
kom water en rijst geofferd. Veel (drukbezette) Japanners brengen hun IlEi-tabletten naar de
tempel, waar de dtuele verplichtingen worden uitgevoerd door de monniken en nonnen. Als
tegenprcstatie schenkt men de temp€l maandelijks een bepaald bedrag,
De rouwperiode is ofiicieel voorbij na het bijzetten van het Ihai-tablet. Een jaar na het
overlijden wordt opnieuw een cqtmonie verricht door een priester. ln Japan worden op die
dag vaak familieleden en vrienden uitgenodigd voor een grote maaltijd; soms krijgen zij zelfs
cadeautjes. Hiermee wor& 'het cadeau voor de dodei (koden) symbolisch teruggeven. Het
houten gedenkteken wordt ceremonieel verbrand en er komt e€n oieuw vast gedenkteken
voor in de plaats. Negenenveertig jaar na het sterven vindt opnieuw een ceremonie voor de
overledene plaats.
De traditionele jaarlijkse viering vatl 'het feest van de duizend lichten' (Obon) is een
belangrijke viering voor de gestorvenen. Deze vindt plaats op 13 juli.
De ee$te ceremonie op die dag heet Bonmichi-tsukuri. De paden naar de begraa&laalsen
worden schoongeveegd en versierd en de ovededenen worden uitgenodigd om naar het
(wereldse) oudedijke huis terug te komen door ze in ecn fakkeloptocht tegernoet te tredoL In
Japan worden op de plaatsen, waarvan men denkt dat de doden er verblllven, r'uren
aangelegd. Deze vuren zijn op kilometers afstand te zien. Op deze plaatsen plukt men wilde
bloemen om zo de vooroudeE te verleiden mee te komen.
Thuis of in de tempel wordt - zo ver nogelilk van het huisaltaar venvijderd - een altaar
opgericht voor de hongerige geesten. Hierop plaatst men voedsel om deze geesten weg te
lokken, zodat ze het komend jaar geen slechte invloed op de familie zullen hebb€n. Ook voor
de Ihai-tabtetien op het huisaltaar wordt voedsel neergezet en de overleden familieleden
worden uitgenodigd aanwezig te ziin. Het feest duurt drie dagen en op de laatste dag keren de
doden weer terug mar hun verblijfutaatsen. Om hen de \reg terug te wijzen \xorden
ofergaven in bladeren verpakt en in bootjes met eeo lantaren gezet. D€ze bootjes varen met
honderden tegelijk de dvier af. In Nederland vindt deze ceremonie ook op kleine schaal
plaats.

*

Gemeenschap van Boeddhistische Contemplatieveq Dharmatoevlucht: De

Hezr 51, '1335

BB Apeldoom, tel. 055-5420038, ww.gbconline.nl - www.dharmatoevlucht.nl of email:
info@gbconline.r , eerw. Baldwin Schreurs.
Nadat de dood is ingetreden moet men votgens deze traditie het lichaam enige ure[ met rust
laten, terwijl men een meditatiewake bij de gestorvene houdt. Daama vo€d men zo snel
mogelijk (bij tekenboeddhisten) een kleine ceremonie uit. Hierbij wast men het lichaam met
wierookwater, waaxna naaste familieleden het lichaam in het wit kleden. Het hoofdhaar wodt
afgeschoren, zoals ook gebeurt bij het intreden van een monnik. Als de gestorvene niet
of6cieel boeddhist is, wordt volstaan met het afknippen van een haarlok.
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De handen worden gevouwen in de traditionele gebedshouding (gassho), waubrj symbolisch
hemel en aarde (links en rechts) worden verenigd.
Voordat de uitvaa plaats vindt \xordt een tweede ceremonie gehoude4 waarin de gestorv€ne
ritueel wordt ingewijd in het monnikschap. Deze cercmonie dient om formeel afstand te doen
van alles wat de gestorvene in zijn leven materieel en mentaal heeft bezeten. De gestorvene
krijgt een gebedssnoer mee als symbool voor deze leefregels en over de kist wordt een
monniksgewaad neergelegd. Hierbij spreekt een priester de boeddhistische teeftegels uit die
bij het inhedel van een monnik of non worden uitgesproken. Ook worden verschillende
Sutra's voorgelezen: de Sutra van Kuan-Yin (Karmon-gyo), de Litanie van de Grote
Barmhartige (Daikishin{arani), de Adoratie van de Relieken van de Boeddha (Sharirainon).
De laatste ceremonie vindt ptaats tijdens de uitvaart (de dag kan verschillen) in een tempel of
anderc ruimte. Als de ceremonie wordt gehouden in e€n tempel, wordt het lichaam ofde kist
van een (leken)boeddhist vlak bij de Boeddha op het altaar geplaatst. Een foto van de
gestoryene wordt in de handen van de Boeddha gelegd. Is de gesto ene een mornik of
priester, dan wordt de kist op de plaats van het Boeddhabeeld zelf De€rgezet. Als de
ceremonien niet in een tempel worden gehoude., wordt achter de kist e€n afbeelding van de
Boeddha gehangen.
Bij een begrafenis wordt het hoofd van de overledene naar het noorden of het westen
gedraaid, de richting waar de Boeddha vandaan komt. Bij een crematie wordt het luur
aangestoken door familieleden.
De familieleden zullen gedurende drie maanden na de uitvaart elke week op de stervensdag
een herdenkingsbijeenko'mst gehouden. Hierop wordt een van de tekstenla gitezen, die horei
bij de fase waarin de gestorvene zich zou bevinden. Hiermee dient men al te beginnen voor
het sterven. Gedurende drie jaar zal de dode ieder jaar worden hedacht met een vaste
ceremonie.
De Gemeenschap van Boeddhistische Contemplatieven oiganiseert regelmatig lezingen en
rctraites over het onderwerp skrven. Bij wagen over dood, sterven en stervensb€geleiding
kan contact worden opgenomen.

* Intemational Zsn Ce[ter Noorder Poort, Buterweg 1 , 835 I GC Waps€Iveelt (Dr.) tol.
- 3212 04,fax:.0521- 32 14 12, www.zeninsritute.orq ofe-mail: np@zeninstitute.ors
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De fusieke dood treedt in bij de laatste ademhaling. Zowel vlak voor het sterven als na het
sterven is het volgens deze traditie goed de dode det aan te raken en een sfeer te scheppen
van stilte, helderheid en rust. Men gaat ervan uit dat het b€wustzijn na de laatste ademhaling
nog niet direct verdwenen hoeft te zijn en daarom blijft men de ruimte om de gestorvene heen
stil en \redig houderq zonder al te veel in t€ edjpen. Afhankelijk van de wensen van de
overledene en de nabestaanden, kall er onmiddellijk na de fusieke dood gereciteerd worde[:
zoals de Hart-Sutra en de Lofzang op de Krachten en Deugden van Karzeon en Om Mani
Padme Hum. Deze recitatie wordt zachtjes en gedragen gedaan, indien er begeleidende
klankschalen enz. worden gebruikt, worden deze zachtjes geslagen. Vervolgens wordt het
lichaam bij voorkeur door familie en/of lTienden liefdevol gewassen en aangekleed. Het
moment van opbaren kan worden uitgesteld zolang de omstandigheden het toelaten.

Indien het Zen ceirtmm Noorder Poort ger,aagd wordt om traditionele bo€ddhistische
begeleiding en ceremonies, kan dit als volgt vorm worden gegeven: Geduende de eerste
zeven dagen na het sterven wordt er dagelijks bij de gestorvene gereciteerd. Er zal eeo klein
altaar bij de gestorvene worden opgebou\xd waalop voor iedere recitatie verse dlee en water
wordt neergezet.

tl

Op de zevende dag vindt er een herdenkingsceremonie plaats, die kan samenvallen met de
crematie of de begrafenis. Het kan zijn dat de uitvaafi al eerder heeft plaatsgevonden. De
ceremonie bij de uitvaart kan plaatsvinden in het Zen centrum, maar kan ook thuis of in de
ruimte van een crcmatorium gehouden worde[ Een Zel-priester van de Noorder Poolt kan
worden gelraagd om de ceremonie te leiden, maar mensen kunnen ook aan hun eigen
ceremonie gestalte geven.
Bij de traditionele uitvaartcercmonie worden veel teksten gercciteerd zoals: het tweede
gedeelte van de Lotussuta, de Hartsutr4 Namu Kara Tanno en Om Mani Padme Hum. Op
het altaar worden de lievelingsgerechten van de overledene geoffed. De kist van de
gestorvene staat zo dicht mogelijk bij de plaats uaar het Bo€ddhabeeld staat. Dit
Boeddhabeeld kan worden vervangen door een beeld van Kanzeon. Op de kist of op het
altaar kan een foto van de overledene worden neergezet. Tijdens de uitvaartceremonie
wordt een harde schreeuw gegeven of met een houtgn stok op de kist van de gestoryone
geslagen met de woorden: "Luister goed. Je bent nu dood. H€t is afgelopen". Dit heeft als
doel om de scheiding van lichaam en geest duidelijk te stellen en gehechtheid aan het
lichaam te doorbrcken, zodat het proces van ontstaan en verg.ulrr d66rgaat. Deze
handelingen brengen hetderheid. De scheiding van lichaam en geest wordt nu een realiteit,
zowel voor de gestorvene als voor de nabestaanden. Dit leven is teneinde en tegelijkertijd
gaat het leven door,
Na negenenveertig dagen wordt er opnieuw een cercmonie gehouden met offeranden en
recitaties, Deze herdenkingsceremonie markeert tevens het einde van de offrciEle
rouuperiode; familie en lTieDden laten de overledene nu echt los. Daama kan er iederjaar
op de sterfdag een herdenkingsceremonie worden gehouden.

De Zen-filosofie legt altijd weer de nadruk op de betrekkelijkheid van bovengenoemde
gebruiken. Wat hierboven geschetst is, is een mogelijkheid. In de dagelijkse praktijk is het
zo, dat de priester van de Noorder Poort meestal in overleg met familie en/of wienden
vorm geeft aan de ceremonie. Steeds vaker ook gebeuf het dat de overledene zelf vooraf
de ceremonie met de priester heeft dooryesproken. In hoeverre het bovenstaande prctocol
gevolgd wordt, is helemaal afhankelijk van de behoefte van soms de overledene zelf en
van de nabestaanden.
Uitgangspunt vooi alle begeleiding en adviezen rcnd het sterven is in de eerste plaats de
gemoedsrust en wede van de stervende, en in de tweede plaats de zorg voor de
nabestaanden.
Het Intemational Zen Center Noorder Poort beoogt een houding van openheid rcnd het
sterven uit te dragen. Het centum heeft geen expliciete stervensbegeleiding ontwikkeld,
maar adviseert en ondersteunt vanuit haar boeddhistische achtergrond; de gemoed$ust en
rrede van de stervende en familie en/of lTiendeo staan voorop. Pliesters, noinerr ell
monniken kunnen assisteren bij uitvaad- en herdenkingsdiensten. In de toekomst wil men
op het terrein varl de Noorder Pood een herdenking$uimte oprichten waarin de as van de
overledenen kan worden bijgezet.

* Zen Centrum Amsterdam, Binnenkant 39, l0l1 BM Amsterdam, tel. 06 2912 8989,
e-mail: info@zenamsterdam.nl, website: www.zenamsterdam.nl

Dit centnrm kent geen vaste rituelen die tijdeN of na het sterven worden uitgevoerd. Er
wodt gehandeld zoals dat in Nederland gebruikelijk is. De omstandigheden en de
individuele keuzes zijn de belangrijkste lei&aad. Wel is het mogelijk de avond voor de
uitvaart een avondwake te houden waarin elementen van de religieuze praktijk, zoals
meditatie en het reciteren van Sutra's, worden opgenomen. De Sangha heeft een (Engelse)
tekst waarin een 'uitvaart ceremonie' is uitgewerld. Deze kan als handleiding dienen, maar
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is als zodanig in de Nederlandse Sangha (nog) nooit gebruikt. Men karr contact opnomen
met bovenstaand adres voor },rager over stervensbegeleiding.
* Maha Karuna Ch'an Nederland, Braanrkamp 323,7206 HP Zltpben,
tel. 0575 - 575390 , website: http://set.to/mlc email: l.kleinherenbrink@l2move.d,
Maha Karuna Ch'an (het Grote Mededogen) is een informele en fimdamelteel open
sangha van teken, die zich op individuele basis e[ biDnen een individueel open traject
wijden aan de zenweg, en de integatie daarvan in hun levet Maha Karuna Ch'al staat
onder leiding van Ton Lathouwe$, die in 1987 transmissie kreeg van de Chinese
ch'anmeester Teh Cheng.
Het thema sterven en dood is een wezenlijk element in de Maha Ikruna Ch'an. Hoewel in
de Chinese Ch'ar-traditie verschillende gebruiken en rituelen zijn gegoeid rond het

sterven, ziet Ton Lathouwers geloven nooit als loyatiteit aan institutiooele vomen,
woorden ofoverlevering, dus ook niet aan de instituties yan Zen. Hij ziot het geloofals een
existenti€le ervaring die opwelt uii ons innerlijk. Maha Karuna Ch'an is dan ook
terughoudend om al te cultureel bepaatde oosterse vormen over te nemen, en vervolgens
aan de weste$e smaak aan te passen. Dit betekent dat er rondom sterven geelr vaste
rituelen zijn. Men onderzoekt vooral wat bij elke peNoon die sterft de verwarring
opheldefi. Bij het conqete handelen rondom de dood maakt men soms gebruik van
woorden en beelden die de werkelijkheid echter nooit volledig kunnen uitdrukken.
Voo! lragen over sterven en stervensbegeleiding kumen mensen contact opnemen met
ons secretariaat. Zie appendix voor 'herdenking van die zijn overgegaan lied', blz. 40.

*

Intemationaal Zen Instituut Nededand (I.Z.I.N.), Reggestraat 33, 3522 GM Uaecht,
tel. 030 - 254 5l 97, www.zeninstitute.oru ofe-mail: np@zeninstitute.ors

Het Intemationaal Zen Instituut Nederland is een afdeling van het Irtemational Zen
Institute of America and Europe, waartoe ook het Intemational Zen Center Noorder Poort
behoort. Het I.Z.I.N. biedt mogelijkheden om uitvaa - en/of herdenkingsceremonien te
vezorgen. En men kaD er terecht voor individuele adviezen of onderstouning bij
stervensbegeleiding.

3.2. De Chineso en Vietnemes€ tradities

De tBdities van het Chinese en het Vietoamese boeddhisme in Nededand zijn

een
combinatie van Zen en her Zuivere Landboeddhisme.
Deze tradities zijn de overtuiging toegedaan dat de essentie van het leven verandering is en
de dood een overgang. Doodgaan in fysieke zin betckent het uiteenvallen van de vier
elementen (aarde, water, wur en wind of lucht). Men neemt det aaa dat er iets
onvemnde iiks als een ziel doorgaat na het sterven. In plaats daarvan neemt het begdp
harma eenbelatgijke ptaats in; dat wil zeggen dat men gelooft dal daden, venicht in dit
leven, in toekomstige levens een gevolg zullen hebben. Binnen deze tradities [e€!t men dus
dat het resultaat van daden dooryaat en dat de effeclrn vaJ,t€t karma als het ware worden
herboren.
De Chinese haditie spreekt over het 'opslag-bewstzijt' (aloyavijfrana) - het geheel van de
'zaden' die het effect van de daden zijn - dat zich van het lichaam losmaakt en vervolgens
relncarneert. Dit wordt gezien als een langzaam en uiterst pijnlijk proces. De lichamelijke
ervaring bij het stsrvensprcces wordt door sormige auteurs nauwkeu.ig omschreven. Er
wordt verhaald hoe een persoon, die sterft door wat men noemt'het falen van vlees
(organen) en botten' (bijv. bij leukemie), tijdens het stervensproces het gevoel heeft
langzaam weg te zinken in een oceaan. Een persoon die overlijdt aan een ziekte van de
bloedcirculatie zal het eerst koud krijgen en Dat worden, waama het gevoel langzaam
omslaat in een gevoel van verbranding. Iemand die sterft door ademhalingsproblemen zal
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eelst het gevoel hebben dat hij verbrand wordt en daama dat de resten worden weggeblazen
als as in de wind.
De Chinese traditie geeft aan dat de nabestaanden te wete[ kunnen komen waar het
bewustzijn van de overledene naar toe is gegaan door na het inteden van de dood te letten op
het laatste deel vall het lichaam dat afkoelt. Als de voeten het langst walm blijven, is de
gestorvene naar de hel gegaan; als de ogen het langst wann blijven, is de persoon Daar de
hemel gegaan en als de kruin het langst warrn is gebleven heeft de persoon de status van een
boeddha bereikt.
3.2.1. Gebruiken

e[ rituelen rond het sterven

Zowel in de Vietnamese als in de Chinese traditie is het gebruikelijk dat de familieleden tot
monniken of nonnen het veEoek iichten de stervende te begeleiden. De aanwezigheid van
eelr monnik of non op het moment van sbrven wordt gezien als een belangdjke stsun. De
monnik of non zal eer, altaar maken (als het nog niet aanwezig is) met aft€eldingen van
Amitabha-boeddha of Kuan-Yin. Zijn of haar taak is het om een kalme atmosfeer van rust en
helderheid rondom de stervende te scheppen en vemcheidene Sutra's te reciteren. De
belangdjkste Sutra's die betrekking hebben op de dood zijn: de Amitabha-Sutra en de
Diamant-Sutra. De Amitabha-Sutra wordt gereciteerd met het doel de stervende te motiveren
naar het Zuiverc Land te gaarL De Diarnant-Sutra wordt gereciteerd met het doel de s&rvende
en de aarwezigen de leegte van alle vercchijnselen te doen inzien, zodat men gemakkelijker
het leven kan loslaten.
Op het moment van de dood is het belangrijk dat de stervende een heldere staat van geest
heeft, die niet is vertoebeld door emoties als lrrok en angst. Kalme recitatie van teksten kan
dit bevorderen. Ook dienen heftige emoties, lawaai en angst zoveel mogelijk vemeden te
worden, evenals onrust op lichamelijk, emotioneel en sociaal vlak. Als de stervende
boeddhist is, zal de omgeving hem ofhaar eraan herinneren de eigen religieuze pmktijken uit
te vo€rcn en ook te proberen de naam van de Boeddha te blijven uitsgeken. Er zijn veder
geen specifieke handelingen die uitgevoerd moeten word€n.
3.2.2. Gebruiken en rituelen na het sterven

Na het sterven reciteren de monnik of de non tezamen met de verwante[ de naam van
Amitabha-Boeddha. Familie en kennissen zullen proberen niet te huilen, omdat dat het
verfekken van de overledene moeilijker maakt. Men neemt aan dat het uit€Nt pijnlijk en
yerstorend voor de overledene is, als het lichaam binnen acht uur na de dood wordt
aangeraakt. Na deze periode zou het bewustzijn zich van het lichaam losgemaakt hebben en
kan het lichaam aangevat vyorden; het lichaam is nu een lijk geworden.
Hoewel men dit gebruik in Chinese en Vietnamese kringen in acht neemt, heerst daar tegelijk
de overtuiging dat in laatste instantie gebruiken en rituelen niet essentieel zijn.
Na de pedode van acht uur wordt de dode gekleed. Dit wordt in Nederland gedaan door een

begrafenisondememer of door het personeel van het verpleeghuis of ziekenhuis. Ouderen
hebben vaak al kleding gekocht waarin zij begraven willen worden. Deze kleren zijn vaak
van zijde met rode of zwade kleuren. ln de Chinese traditie (die op dit punt niet strikt
boeddhistisch is) tekt men de gestorvene acht kledingstukken aan, omdat men gelooft dat het
in de hel erg kqud is. Als de gestorvene daar terecht zou komen, is hij in ieder geval warm
gekleed.
Het is voor Chinezen heel belangdjk om Suta's te reciteren en de naam van de Boeddha te
noemen bij de gestorvene. Zo kan de geest van de gestoNene rustig worden en zich richten
op het Zuiverc Land van Boeddha Amitabha. De verdiensten van deze handelingen worden
opgedragen aan het heil van de gestorvene. Er zijn speciale dagen waarop het goed is te
reciteren, de Boeddha aan te ro€pen en lieftladigheid te bedrijven: zeven dagen na het sterve1
op de negenenveertigste dag na het sterven (als de gestoNene is wedergeboren) en
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op de sterfdag een jaar na het ovedijden. Dit gebeurt vaak in familiekring, maar de familie
verzoekl ook wel de tempel om Sutra's te reciteren ofeen bijeonkomst te organis€rcn.
ln de Vietnamese baditie is het gebruiketijk om een altaar voor de doden op te richten op de
plaats waar de gestorvene ligt. Dit kan ook het altaar zijn voor de voorouders, dat in de
meeste Vietnames€ families te vinden is, Dit altaar zal negenenveertig dagen blijven staan.
De farnilie voert tweemaal daags ('s middags en's avonds) tot aan de begrafenis een
ceremonie uit, waarbij voedsel voor de doden wordt ldaargezet.
Na de uitvaart zullen de monniken elke week op de sterfdag een cercmonie uiwoe.en, tijdens
welke voedsel wodt geofferd. De familieleden kunnen ook in alle tussenliggende dagen
reciteren en offeranden aanbieden. Soms blijff het altaar zelfs tot honderd dagen na het
sterven slaan.

Bij de uitvaart vindt een specifieke ceremonie plaats waaftij Sutra's worden gereciteerd
wiercok wordt gebrand. I-n Vieham wordt op de gnfutaats een huisje gebouwd:

en
de

Vietnamezen geloven dat de gestorvenen daar behoefte aan hebben, net als de levenden. Als
de gestorvene is gecremeerd, wordt de as met daarbii een afbeelding van de gestorvene op
een speciaal altaar in de tempel bijgezet. In de Nededandse situatie is hiervoor tot nu toe geen
ruimte; misschien in de toekomst. Wel wordt een foto op het altaar in de temp€l geplaa8t na
de uitvaart. Er zijn ook families die alleen thuis een foto plaatsel op het voorouderaltaar.
In Azie duurt een uitvaartceremonie vaak enkele dagen, maar de Chinezen en Viebamezen
hebben zich aangepast aan de Nederlaodse omsta[digheden.
Chinezen hebben de ge\ryoonte van papier huizei, auto's, bedienden, eter en geld, alles wat
nodig, maar afivezig is in een bestaan in het hiemamaals te vervaardigen, en die objectel aan
de gestorvene mee te geven. Je wedt immers maar nooit taar je terecht zult komen. De
voorbereiding duud enkele dagen en op het moment van de uitvaad vildt er een ritueel plaats
waarbij alles wordt verbrand. In Nede and heeff men niet de tijd ea de mogelijkheden dit
ritueel te voltekken. Vaak verbranden de Chinezen wel papiergeld in een speciale pot en
maken ze muziek.
Sinds 2000 is er een Chinese begaafplaats v/aar dez€ rituelen kumgn plaatsvinden. Wanneer
de gestorvene is gecremeerd, dan wordt de as in een um gedaan en die krijgt een plaats bij
een qematorium of in de tempel.
Chinese boeddhisten kennen nog twee bijzondere cercmonien per jaar die gericht zijn op de
gestorvenen. De eerste valt in april en heet het Ching ming festival. Dit is eell
herdenkingsdag voor de gestorvenen. Familieleden gaan naar de umenplaats of naar de
begaafplaats om te bidden en Sutra's te reciteren. Ze brcngen bloemen en planten rnee. De
tweede ceremonie valt in augustuvseptember en heet het Ulambana festival. De hele maand
augustus is een belangrijke maand voor de doden. De familie gaat naar de tempel waar cen
dharma-dienst wordt gehouden en Sutra's vr'orden gereciteed.
De Viehramese gemeenschap viert op hetzelfde moment Ulambana, maar dan voor gestorven
en levende ouders. Deze dag wordt ook wel moederdag genoemd. Op deze dag vindt een
herdenkingsdienst plaats, waarbij wordt gebeden voor de overledenen en voor de hongerige
g€esten. Er wordt gebeden om mededogerq speciaal voor hen die in de hel zitten, opdat ze uit
de hel moger worden ve ost en een goede wedergeboorte krijgen in het Zuivere Land van
Amitabha. Bij het voorouderaltaar in de tempel wordt veel rijst, fruit ell ander voedsel
n@rgezet en geofferd. De gehele dag zijn er recitaties. In de avond wordt er gezamenlijk
gegeten.
Andere herdenkingsdagen in de Viehamese gemeenschap z!jn: negenenveertig dager;
honderd dagen en precies &n jaar na het ove ijden Op deze dagen verzoeken de verwanten
de monniken om recitaties te doqr. Hoe lang men het sterven zal herdenken en op welke
manier hangt ook af van de positie die iemand in de familie had. Aan ouderen wordt veel
eerbied behrigd en dat is ook te zien aan de duur en de ftequentie van herhaling van de
herdenking.
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3.2.3 Chines€ en Vietnamese booddhistische geme€nschappen in Nederland

* Buddha's Light Inlemational Association (BLIA) Nededand
F.G.S. He Hwa Ternple (Chinese Tempel), Zeedijk 106 - 118, 1012 BB Amsterdam,
tf,l.02O 42O 23 57, fax.020 420 41 00, email: info@ibps.nl
Iatemational Buddhist Progress Society Holland website: www.ibps.nl
De Chinese begraafptaats is gevestigd bij de begraafotaats van Nieuw Eykenduyner in Den
tlaag. Op de Zuiderbegraafulaats in Rottedam is een hoek gereserveerd voor Chinese

boeddhister
De nonnen van de tempel assistqen bij een sterfgeval en bij crematie ofbegrafenis. kden
kunnen varzelfsprckend rckenen op assistentie, maar de BLIA staat in pdncipe klaar voor
iedereen die hulp nodig heeft. De herdenkingsfestivals in april en augustus/sqtomber zijn
to€gaDkelijk voor iedercen.

t

Boeddhistische Vietnames€ Tempel 'Pagode ven Hanh',
Middenweg 65, 1394 AD Nederiorst den Bery;el.0294 25 43 93, fax.0294 25 53 93,
email: oaparda@hohail.com of thonstris6@iotmail.com
De monniken verzorgen herdcDkingsbijeeDkomsten en qematies, met name voor
Vietnamezen, maar op verzoek ook voor Nededanders of anderen. Er bestaat geleg€nheid
contact op te nemen voor wagen over hulp aan stervenden. Iedercen is van harte welkom in
de tempet, bijvoorbeeld voor het t.llambana-festival.
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4.

VAJRAYANA.BOEDDHISME
(Tibetaans boeddhisme)

4.1. Visie op de dood
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De Tibetaans-boeddhistische traditie ziet de dood niet als een breuk, maar als een overgang in
een constante cyclus van veranderingen. De dood vormt een onderdeel van de cyclus van
leven en sterven, waaraan niet te ontkomen valt. De dood is een verandeing zoals iedere
andere verandering, alteen wel een ingrijpende, die zonder voorbereiding verwarring en angst
op1oept.
Volgens het Vajrayana-boeddhisme zijn de diverse zintuiglijke functies te herleiden tot het
bewustzijn in al zijn facetten. Tijdens het steryensproaes lossen deze facetteo vall het
bewustzijn op in steeds subtielere elementen om ten slotte af te sterven, op 66n na. Dit dne
facet - het diepste, me€st subtiele - is onze fimdamentele boeddhanatuur: ongeboren en
zonder begin of einde. Het continuiim van dit facet van de geest blijft zelfs in het Boeddhaschap bestaan. Als we tijdens ons leven of tijdens ons sterven onze fimdamentele Boeddhanatuw herkennen en rcaliseren, stopt de cyclus van wedergeboorten.
volgens Boeddha beslaat het leven uit een constante stroom van verandedng en
discontimrlteit: ons lichamelijk bestaaa wordt begrensd door geboorte aan het begin en dood
aan het einde. In die zin is het leven een tussenp€riode of hEsenstaat (Tib. b.rdo). Het
Vajrayana-boeddhisme onderscheidt meerdere van elkaar gescheiden periodel of tussenstaten
in de eeuwig voortgaande cyclus van ons bestaan. Kenmerkend voor iedere periode is een
drridelijk begin en einde met een volstrekt eigen ervaringenreeks. Er zijt zes varl, deze hardo

De pedoden die belangrijk zijn voor het sterven zln: de bardo vaIJ het sterven (dit is het
stervensproces zelD; de bardo vat de realiteit (dit is de periode na het sterven, waarin onze
warc oatuur zich in al haar glorie manifesteert)a et de barulo van het woden (dit is de periode
na het sterven en voor de volgende wedergebooie, waarin het bewustzijn van de gestorvene
op zoek is naar een nieuwe wedergeboorte).
Het Vajrayana-boeddhisme ziet sterve[ en dood dus als tusserfasen, waarin het bewustzijn
van grofstoffelijke sferen oplost in subtielere en op een gegeven moment een zeer subtiele,
etherische sfeer aanneemt en zo een tijd 'ronddwaalt' alvorens opnieuw wedergeborcn te
worden. Voor de leesbaarheid noemen we in deze tekst alleen deze peiode 'bardo'.

De dood teedt volgens de Vajrayana-tmdities io op het moment dat het bewustzijn het
lichaam verlaat. Het grove bewustzijn is een opeenvolging van bewustzljnsmomenten. Elk
bewustzijnsmoment wordt gevolgd door een nieuwe, Ewaring, indruk, gedachte, gevoel,
beeld, oordeel, verlangen enzovoot wisselen elkaar af. Deze mentale indrukken zijn ontstaan
door intenties en daden (karma) it dit en in vorige levens. Mentale indrukken en gewoonten
die in de geest actief zijr,, stuen al het doerl etr laten in een bepaalde richting. Alle
verschijnselen zijn een gevolg van een complexe relatie, een onderlinge interactie tussen vele
aanleidingen en oorzaken, die op hun beurt weer ontstaan zijn uit eerderc ooEaken,
enzovoort. Er is dus niets wat op zichzelf bestaat. Het b€*ustzijn is dus noch permanent noch
onafhankelijk. Mentale indrukken vertroebelen het bewustzijn en belemmercn het zicht op de
warc natui[. Het bewustzijn is van nature helder en wetend. Getraind in meditercn, treedt
(h)erkenning van deze bewustzijnsstoom op en kan worden ingegrepen in dit Foces. Dit kan
op verschillende manieren gebeuren. Door zich te identificeren met de eige[ ware natuur
houdt voor een individu de cyclus van leven, dood eIr wedergeboorte op. Maar voor deze
identificatie is veel training nodig. Herkent de mens zrjn ware nahru! niet, dan heeft hij de
kans om zich tijdens het sterven te identificeren met de heilzame indrukken in zijn geest; dan
volgt een heilzame wedergeboorte binnen de kringloop van het bestaan. Welke van deze
mogelijkheden gerealiseerd wordt, hangt geheel af vao de geestelijke ontwikkeling en
capaciteit van de stervende.
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Het sterveDsproces vindt plaats in de '6a,'do van het sterveu'. Deze bcgint al voor de laatste
uiterlijke ademhaling en eindig! wanneer de subtielste eneryie (of innerlljke wind) tezarnen
met het subtielste bewustzijn (lungsern) oplosl. Dit goces vangt aan, wanneer de
venchillende elementen waaruit ons lichaam is opgebouwd aarde, water, wur, \xind, ruimte
r7
en de daarmee verbonden psychische factorcn -- leleidelijk optossen. Dit gaat gepaard met
het ophouden van de zintuiglijke fimcties. Er zijn uiterlijke en innerlijke tekeneq die het
'oplossen' van deze verschillende elementen kermerken. Uiterlijke tekenen kunnen worden
waargenomen door de omstanders, zoals: het verdwijnen vaa de uitstraling van het lichaam;
het 'breken' vatr de ogen; het opdrcgen van de mond; het koud worden van ha lichaam en
het ophouden van de ademhaling. Dit 'oploss€n' brengt ook verschillende irnerlijke
ervaringen en visioenen met zich mee, die alleen door de stervende zelf kunnen worden
ervaren.
Aan het begin van het slervensproces staat de ineenstorting van het lichamelijke systeem en
het eindigt op het moment dat de uiterliike ademhating stopt en de hersenfirnctie stilvalt.
Hoewel volgens de westeme visie de meru op dit punt is gestorven, is volgens de Tibetaans
boeddhistische visie het stervensproces dan nog niet voltooid. Wat nog volgt, is het oplossen
van de subtiele facetten van de geest. Het bewustzijn wodt steeds subtieler en trekt zich
rerug in het hafichaka: een knooppunt van subtiele energiekanalen ter hoogte van het hart.
Dit gaat gepaard met het ophouden van alle gedachten die verbondm zijn met de drie

verduisterende ernoties, respectieveliik alkeer/haat, gehechtheid/begeerte

en
oawetendheid/verwaxring.
Wanneer deze subtiele energie6n en het subtielste bewustzijn oplossen, kan de stervende zijn
ofhaar ware natuur, die zich dan manifesteert, herkennen en een ervaring hebben van helderticht-bewustzijn (de bardo valJ. de realiteit). Hier zijn alle tijdelijke facetter opgelost en de
ware natuur yan de geost wordt duidetijk kenbaar. Dit moment wordt geziq als een kans
voor ieder mers om zijn warc natuur te herkemen, te realisercn en hgt Boeddhaschap te
bereiken. Om dit te kunnen volbrengen roept een instructie op om gedurende alle fasen val
de Daldo varr het sterven t9 meditercn en te verblijven in de ware aard van de geest. Hierin
heeft de boeddhist zich geoefend gedurende het meditelel. \Fanneer we de staat van helderticht-bewustziin niet he*ennel)" wodt deze periode ondergaan als een periode van
18.
bewusteloosh6id
Een andere mogelijkheid is de beoefening var. phowa: het overbrcngen van het bewustzijn
door de stervende naar een boeddhagebied. De stervende stelt zich voor hoe de subtiele
bewustzijnsstroom, gedragen door een subtiele energie (Tib. lungsem), het lichaam via de
kruin verlaat en naar een zuiver boeddhagebied overgebmcht wordt.
Deze mogelijkheden kurmen echt$ alleen gerealiseed worden, indien men voorheen
mondeling door een gekwalificeerde leraar is gelnstrueerd en zich lange tijd in deze
technieken heeft getaird.

De 'bardo van wording' begint, wanneer de subtielste energiegeest (ungsen) lrct

lichaaJ],r
verlaat. Op dit puot is de persooD echl gestorven.
Het Tib€taanse Dodenboek beschrijft hoe de gestorvene ir de 'bardo van de realiteit' de
manifestatie van 'vredige en toomige boeddhavormen' (archet,,pgn) kan ervaren. Mensen die
deze door meditatie hebben leren kennen, kunnen dgze archetypen als projecties he*eDnen
en alsnog bewijd raken in de 'bardo van de realiteit'. Gebeurt dit niet, dan is de geest
overgeleverd aan positieve en negatieve mentale patronen die in dit en in voorgaande levens
zijn opgebouwd en vooral aan die welke zijn geactiveerd tijdens het sterven,
Binnen maximaal zeven weken zal het bewustzijn worden wedergeboren in een levensvorm
die overeenstemt met het negatieve of positieve potentieel 6alrrra) dat opgebouwd is tijdens
het leven. Daarbij heeft de staat van geest raaarin de persoon gestorven is, een zeer
belangrijke invloed.

De dood herionert ons aan de

voorwaardelijklrcid

en veranderlijkheid van

onze

ervaringswereld, Het besef dat ons leven eindig is, vomt een leidend principe bii de
meditaties binnen de hele boeddhistische traditie. Een boeddhist maakt zich verhouwd met
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het idee van vergankelijkleid en zelfloosheid el zal zich door de praktijk van meditatie,
onthechting en door het ontwikkelen van liefde en mededogen voorbereiden op het stervcn.
Dit is de werkelijke voorbereiding op het stervel en deze dient al ver voor de dood te
begionen.
4.2. Gebruiken en rituelen rond het sterven

in

hoofdl[inen
Tibetaans-boeddhistische gemeenschappen in Nederland kernen
overeenkomstige, maar in details soms verschillerde gebruiken bij het begeleiden van
sterveoden. Het doel van al deze gebruiken is te appelleren aan positieve indrukken in het
bewustzijn om zo een positieve wedergeboorte te stimuleren.

De

Het verdient aanbeveling om op het momeni van sterven te rusten in de natuur van de geest
door concentratie en meditatie. De stervende kan zich voorbereiden op de dood door te
meditereo, door zich aan positieve gedachten over te geven en door eetr op verlichting
gerichte geest (bodhicitta) r'op te wekken. Ook de praktijk van 'remer^ et gevei (tonglen),
waarbij men het lijden van anderen op zich neemt en het geluk en de positieve etrergie van
zichzelfaan anderen overdraagt, wordt veel toegepast.
Veel groeperingen beschouwen het als betangrijk dat de eigen spirituele leraar (Iama)
aanwezig is bij het stcrven of in ieder geval op dc hoogte is van het feit dat ean teerling sterft,
zodat hij kan bidden voor de stervende. Als de spirituele leraar niet aanwezig kan zijn,
kunnen spfuituele rrienden de stervende begeleiden. Degenen die de stervende begeleideq
zullen prqb-eren aan het stervensprcces kacht te verlenen door meditatie, het rcciteren van
manta's ru of van de naarn va.n de spirituele leraar of van teksten overeenkomstig de wens
van de stervende. In sommige organisaties zal men de stervende ondersteunen door het
beoefenen vanplowa el tonglen.
In het Rigpa centrum is ha gebruikelijk om de namen van zieken en geslorvonen aan de
ledetr door te geven samen met een lTijwillige geldelijke bijdrage. Deze nanen worden dan
meegenomen in de dagelijkse meditaties in het c€ntrum en ook bekend gemaakt aan gote
meesters in India met het verzoek om hen bij hun retigieuze pmktijk te gedenken.
In het Shambhata Meditatie Cenaum kent men de Maitri Bhavana-ceremonie die is bedoeld
als ondeEteuning van hen die emstig ziek er/of stervende zijn.
Bij de meeste tradities in Tibet wordt het Tibetaanse Dodenboek (Bardo Thiidol) aan de
steryende en de gestorvenen voorgelezen. Het Bardo Thddol (etterlijk Yertaald: 'Grcte

Boek van Bevrijding doot te Begrijpen in de
TusseDstaat') wordt voorgelezen als leidraad voor de ove edene. Het is een bes€hdjving van
de ervaringen in de 'bardo velrl de Kalileit' et de 'bardo veJ, wording'. Door hct horctr van
deze tekst wordt het bewustzijn door de bardo geleid; de overledene kan de ervaringen
herkennen en zal er dan niet door in verwarring raken. In Nederland staat deze tekst bij

Berrijding door Horcn'

of 'Het Grote

enkele organisaties centraal, andere oryanisaties gebruiken deze niet actief of wijzen erop dat
deze tekst alleen fimctioneel is voor degenen die vertrouwd zijn met Vajrayanapraktijken.

Er worden

geen vaste handelingen voorgeschreven aaD de mensen die de stervende
begeleiden. Begeleiders proberen de stervende zoveel mogetijk met een harmonieuze,
wiendelijke en heldere houding te ondeNteunen. Ze zullen trachten de stervende niet te
initeren" op welke manier dan ook, maar een positieve instelling te ontwikkelen, vol liefile en
mededogen. Irritatie en uitingen van sterke gehechtheid kuonen negatieve geestesinhouden
actiyeren, waardoor een negatieve wedergeboorte zou kumen volgen. De begeleiders kunnen
de stervende helpen een positieve houding aan te Demen, onafgemaakte (matedele en
emotionele) zaken afte wikkelen en negatieve emoties en gedachten los te laten. Emoties van
gehechtheid (zowel prettige als vewelende) kurnen de stervende belemmeren dit leven los te
laten. Door de stervelde zetf, de leraar of de sangha kurnen spirituele praktijken worden
beoefend mals: meditatie, het rcciteren van mantra's of het doen van diverse visualisaties.
Het is niet per se nodig dat deze praktijken aan het b€d van de stervende worden uitgevoerd;
die kunnen ook eldem worden gedaan. Het fluistercn van mantra's, de naam van de leraar of
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van een Boeddha in het oor van de stervende kan diens geest positiefbeihvloeden, teDminste
als de stervende zelf een wens in die richting te kennen heeft gegeven. De omgeving zal de
stervende herinneren aan de boeddhistische leringen en zo weinig mogelijk aanleiding geven
voor negatieve rcacties.
Ook uit€rtijke hulpmiddelen om een rredige atrnosfeer in de ruimte te qeercn kuDnen
worden aangewend: het imichten van een altaar; het plaatsen van afbeeldingen van
Boeddha's of leraren in het zicht van de stervende; het plaatsen van een boeddhistische tekst
aan het hoofdeind; het branden van wierook of kaarsen.

Op het momgnt van het stervel zelf dient alle a{leiding en verstoring te worden vemreden,
zodat de geest van de stervende ziah naar binnen kan richten. Iedereen is hierbij zelf eigen
gids.
De meeste organisaties advisercn het lichaam tiidens het stervensFoces niet aan te raken. Op
het moment dat de verschillende elementen 'oplossen' zou aamaken dit proces verstoren,
waardoor het bewustzijn versneld of via een ongunstige lagerc opening het lichaam zou
verlatgn, hetgeen een negatieve wedergeboode zou kunnen bevordereL Mocht het lichaam
toch aangeraakt moeten worde[ dan \eordt aangeraden eerst de kruin aan te mken zodat het
bewustziin daarhe€n wordt gedcht.
Sommige Tibetaa$-boeddhistische centra leggen gezegende pillen of andere gezegetde
voorwelpen op de kuin of het hartchakra om het bewustzijn gunstig te beihvloeden. Dit
gebruik staat niet in de tekstel besakeven, maar is wel een Tibetaanse taditie.
Anderc centa stimulercn het herkennen van de essedie van de eigen geest in de 'bsrdo vari.
de realiteit' door de stervende te adviseren rechtop in meditatiehouding te blijven zitten. ook
wordt wel geadviseerd om het lichaam in de leeuwenhouding te leggen, de houding waarin
Boeddha Shakyamuni is gestorven.
Enkele tradities benadrukken dat het belaryrijk is de stervende niet alle€n te laten;
eenzaamheid zou te zwaar wegen en het is belangrijk de stervende echt te vergezellen,
4.3 . Gebruiken en rituelen na het sterven

Na het lichamelijke sterven (kenbaar aan het stoppen van de ademhaling en

de
hersenfirncties) is het stervensproces nog niet beeindigd. Daarom raden bijna alle tradities aan
het lichaam met rust te laten (niet aanraken, niet verplaatsen of op andere wijze verstoren).
De meeste boeddhisten nemen op dit prmt een flexibele en praktische houding in. Drie dagen
is ideaal, maar aftrankelijk van de omstandigheden zal men ten milrste 66n, twee of meerdere
ulen in arht nemen. Het is belangijk om hierover tiidig afspraken te makon met de omgeving
(huisarts, ziekenhuis, familie en dergelijke).
Met betek*ing tot het afleggen zijn er enkele praktische nadgevingen. Het lichaam kan
worden gewassen met (saffiaan of gezegend) water. Sornmige centa adviserel het lichaam
niet te kleden, maar te bedekken met een lichte stof. Als men het lichaarn wil oprcmen, wodt
aangeraden het lichaam eerst bij de kruin aan te raken en niet vast te pakken aan het
onderlichaam. Nadat het bewustzijn het lichaam heeft verlaten, is het lichaam een lijk
geworden en hecht men er geen bijzonderc waarde meer aan.
Io Nederland kent men nog geen vaste uiwaartceremonies of -diensten en heeft men nog geen
vaste rih..elen ont*,ikkeld. Soms wordt er op armwaag van de betrolikenen een ceremonie
uitgevoerd door de spirituele leraar of sazgla, of worden er tijdens de uitvaartceremonie een
aantal boeddhistische gebeden of mantra's uitgesproken of rituele handelingen verdcht. De
meeste organisaties benadrukken dat het belangrijk is de niet-boeddhistische familie te
respecteren. Een mogelijkieid daartoe is rituelen elders uit te voeren. Specifiek kent men
binnen de onderscheiden tradities de volgende praktijken:
1. Zuiveringsrituelen uitvoercn die het b€wustzijn louteren;
2. De praktijk van wijgevigheid beoefener; zoals voedselofferanden brengeg oferanden aan
de Boeddha's brengen, de armen gedenken en schenkingen doen aan ieligieuze instellingen om positieve energie voor de gestorvene te crcercn;
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3.
4.
5.
6.

De tantrische praktijken die de gestorvene tijdens ztn ofhaar leven beoefende, uitvoeren;
Lichtofferanden voor helderheid in het bewustzijn brengen;
Mediteren op de leegte en het recitereo van bijvoorbeeld de Hartsut a;
Levensreddende activiteiten ontplooien: zoals het redden van dieren.

Bij al

deze Faktijken worden de positieve energie en de verdiensten toegewijd aan de

gestorvene.

In sommige centa wordt voor de overledeoe (vlat na het overlijden oftot een week erna) de
traditionele Ceremonie van het Zuivere Boeddhagebied van Amitabha (de Amitabha- of
Sukhavati-ceremonie) uitgevoerd om de overledene te begeleiden h de bardo. lt hel
Shambhala Meditatie Centrum hanteert men een door de eigen leraar Trulgpa Rinpochee
ontworpen aangepaste versie van deze ceremonie, die ook als uitvaadceremonie kan dienen
en zowel in het eigen centrum als in een aula kan worden uitgevoerd. III deze aangepaste
ceremode woiden teksten gelezen en sp€cifieke meditaties gehouden die de gestorvene en de
nabestaanden helpen om afscheid te nemen en de spirituele gemeenschap de kans geven
vertrouwd te rakefl met de dood. Tijdens de ceremonie wordt een foto van de overledene
verbrand en de positieve energie van het hele gebeuren wordt opgedmgen aan de gestorvene.
Het doel van de Amitabha-ceremonie is om de gestorvene kracht te geven en zijn angst weg
te l]emen in de 'bardo van de rcaliteil' et de 'bardo var, wotding'. Ook voor de nabestaanden
kan zij een troostende functie vefl,ullen. Afhankelijk van de behoeften van de nabestaanden
kan de ceremonie worden aangevuld met persoonlijke rituelen en bijdragen.

In Nederland kan men de dode zowel begraven als cremeten. De individuele voorkeur is
daa$ij bepalend. Meestal cremeert men de overledene. Soms bestaat daarvoor zelfs een
voorkeur (Sakya Thegchen Ling, Shambhala Meditatie Centrum). De overgebleven as kan
worden gezegend en voor een gedeelte worden uitgestrooid in helder water of op een hoge
berg in het buitenland. Gezegende as beschouwt men als heilzaam voor de omgeving. Ook
kan de as worden verwerkt in gezegende kleibeeldjes (tsa-tsa-beeldjes) of worden bewaard in
een kleine stupa (een reliekschrijn die symbool staat voor de verlichte geest van de boeddha).
In Nederland is het wettelijk mogelijk om een umengalerij in te richten bij de boeddhistische
centra. In de praktijk is dit nog niet gebeurd, hoewel er hier en daar wel plannen voor
bestaan. Het Shambhala Meditatie Centrum heeft in Frantrijk een door de leraar aangewezen
plaats bij een centrum, waar nu de as van overledenen wordt versaooid. Ook as van
Nederlandse boeddhisten kan daar naar toe worden gebracht. Het zal afiiangen van de
individuele beslissing van de betreffende persoon wat er met de as gebeurt.
De periode tussen sterven en wedergeboorte vaak kortweg tussenstaat of bardo genoemd.
duurt minimaal 6dn moment en maximaal zeven weken (negenenveertig dagen). Daarbl getdt
iedere zevende dag als een belangrijk moment. omdat dan een herhaling van het
steNensmoment zou plaatsvinden: de 'kleine dood'. In deze bardo-periode wordt de
gestoruene door relaties en gemeenschappen op verschillende manieren ondersteund.
Verschillende organisaties lezen het Tibetaanse Dodenboek voor, er kunnen (zuivedngs-)
diensten (prya's) worden uitgevoerd, manta's worden gereciteerd en er kan worden
gemediteerd voor de gestorvene. Dit kan door de eigen leraar ofsarg&a worden gedaan. maar
ook door andere boeddhistische kloosters. Bij de Dzogcher Conrnunity Nederlatrd wordt
bijvoorbeeld de praktijk van Shiho beoefend (Shi: weedzaam, ho: toomig) en bij Rigpa de
praktijk van Narak Kong Shak. Bij deze prallijken, die verbonden zijn met de Baldo Thddol.
mediteert men op de manifestaties van 'vredige en toomige boeddhavormen'. die men in de
de realiteit' kan ervaren. Wanneer men tijdens het leven deze meditatieve
'bardo
oefeningen heeft verricht, is men verhouwd geraakt met deze vreedzame en toomige
aspecten van de Dardo.
ln de bardo worden verschillende gehechthedefl weer geactiveerd en zij kunnen een
negatieve wedergeboorte vercorzaken. Het wezen in de baldo (i.e. het bewustzijn van de
overledene dat het stoffelijk lichaam heeft verlaten en in etherische sfeer op zoek is naar een
nieuwe wedergeboorte) is erg gevoelig voor reuk. ln deze tradities worden rook- en
voedselofferanden aangeboden aan het wezen in de Dardo om het te ondersteunen en te
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helpen de wereld los te laten. h somnige centra (Maibeya Instituut, Rigpa) worden ter
ondersteuning vaak lichtofferanden aangeboden. Hierbij worden kaarsen of anderc lichten
gebrand om de overledene te helpen een helder bewustzijn te be\a,aren en hem of haar
onde$leuning te bieden tijdens de verwarende ervaringen in de Dardo. Achtergeblevenen
kunnen wensgebeden uitspreken en heilzame daden verrichten om de positieve energie
daarvan en de verworven verdiensten op te dragen aan de overledene. Ook op andere
manieren kan er positieve energie worden opgewekt, die de gestorvene kan helpen
bijvoorbeeld door het weggeven van de bezittingen van de gestoryene of door het doneren
van geld aan religieuze doeleinden of hulpbehoevenden. In Tibet kocht men bijvoorb€€ld
vissen die daama in een rivier werden vrijgelaten. Na negenenveertig dagen wordt soms
een gezamenlijke ceremonie verficht.
4.4. Tibetaans boedtlhistische gemeenschappen in Nederland

*

Kadam Choling (Gelugpa faditie), Postbus 75765, 1070 AT Ams&rdam,
www.kadamcholinq.ol of email: info@Iadamcholine.nl
Kadam Chdting zoekt altijd contact met de eigen leraar Dagpo Rinpochee voor advies en
ond€rsteuning. Mensen met }Tagen over sterven kunnen contact opnemen.

*

Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyr linie Nederland, Gerdrd Doushaat 95/2
Vll Amsterdam, email: info@diamantweq-boeddhisme.nl- websit€:
www.diamantwes-boeddhisme.nl, 020-6'1 92917 / 06-454268'1 2 / 06-1052979 5
Spirituele leider: Lama Ole Nyda e\ Z.H- de Gya.lwa Karmapa Trinley Thaye Dorje
Het onderwerp sterven komt regelmatig terug in lezingen en meditaties. Onze organisatie
in Nederland heeft geen specifieke activiteiten rond stervensbegeleiding, maar de
zusterorganisaties in Duitsland zijn gestafi met projecten rcnd dit thema in de vorm varl
ctusussen. Bij onze Nederlandse centra en -groepen kan men infomatig inwinnen over de
beoefening van Phowa (Bewust Sterven), over deelname aan een 5-daagse Phowa-cursw
en hoe men zich op zo'n cursus voorbereidt. Voor contactadressen zie de website.
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*Maitreya Instihrut Nederland www.maitreya.nl
Ceafiilieerd met FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition).
Gebaseerd op de Gelugpa-school van Je Tsong Khapa en onder spirituele leiding van
Lama Zopa funpoahee Mxw.fpmt.org

cc Amsterdam, tel. 020-4280842, faxl
020-4282788, email: amsterdam@maitreya.nl
Residendele leraar Ven.Kaye Miner.
Openingstijden: maandag Vm woensdag vanaf 16.00 uur / zatedag van 11.00 16.00 uur
' Locatie Amsterdam, Brouwersgracht 157, 1015

'Locatie Emst: Heemhoeveweg 2, 8166 HA Emst, tel.0578-661450, fax: 0578-661851
email: emst@maiteva.nl Online winkel: www.boeddhaboeken.nl
Residentiele leaar: Eerw. Geshe Sonam Gyaltsen
Openingstijden; dinsdag en woensdag van 11.00 - 16.00 uur en rrijdag van 12.00 - 15.00
uur en tijdens hmchpauzes in cursusweekenden. Voor bezoek graag eerst even bellen!
' Studie$oep Breda:

tel -

076-5200170 of076-5205110, email: breda@rpaitrcya.pt

' Studiegroep Groningen: p/a Kamerlingheplein

15, 9712 TR" tel. 050-3091257, fax: 050-

3092787, email: $onineen@maitreya.nl

Binnen het Tibetaans boeddhisme zijn leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dood en vergankelijkleid maken daarom een integaal onderdeel uit van de lessen. Binnen
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het aanbod aan inleidende cu$ussen, meditatie of meer langdudge studieFogramma's
wordt veel aandacht aan dit thema gegeven.
Op daarvoor aangewezen dagen worden in orze centm Medicijn Boeddha Poedja's
gehouden welke als zeer kachtig worden ervaren door mensen (en haar omgeving) die
stervende zijn of reeds gestorven ziin.
Het 'Netwe* Stervensconsulenten' van het Maiheya Instituut is bezig aan de afronding
van het 'Persoonlijk Wensenformulier Rondom het Sterven.' Dit wensenformulier is
uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en ontwikkeld voor degenen die graag een
aantal zaken rond hun sterven willen vastleggen en/of daarover willen nadenken.
De imrrller is daarbij zelf verantwoordelijk voor het organiseren en regelen van de zaken
die hij of zij georganiseerd of geregeld zou willen hebben.
Contactpersoon van het Netwerk: Koosje van der Kolk. Adresgegevens zie locatie Emst
Dit wensenformulier is ook voorgelegd aan Leen van der Meij van het 'Platform
boeddhisme en sterven.' Zodra de tekst gereed is zal ze ook beschikbaax komen voor dit
platfom.
Studente Ialmy van der Plas is namens Maitreya Instituut actief binnen het 'Platfom
boeddhisme en sterven.'

* Stichting Rigpa (Nyingma / Dzogchen), Van Ostadelaan 300, 1073 TW Amsterdam.
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en wijdag tussen 10.00 en 13.00 uur
Tel. 020 4705100. Website: wrryw.rigpa.nl e-mail: riepa@riqoa.nl
e-mail spirituele zorgteam: Nederland@spcare.org
In de verschillende Rigpa centra en grcepen in Nederland is het gebruikelijk om tijdens de
twee-wekelijkse gezamenlijke beoefening gebedel te doen voor zieken en overledenen.
Daamaast kururen gebeden aangevraagd worden voor heel uiteenlopende omstandigheden,
zoals een operatie. Voor overledenen kunnen specifieke Phowa beoefeningen worden
aargerraagd die gedaan \ryorden door lama's in Nepal en Tibet, waaronder Dodrupchen
Rinpoche. De bedoeling van het sponsoren van gebeden is een goede karmische
verbinding te leggen voor de zieke of gestorvene met de lama die de donatie onwangt en
de gebeden doet. Gebeden zij[ aan te rragen op: eeMen@rispa.nl.

Rigpa heeft een Spiritueel Zorg Prcgamma ontwikkeld, dat gebaseerd is op'Het
Tibetaanse Boek van Leven en Sterven' van Sogyal Rinpoche en'Het licht van Afscheid'
van Chdstine Longaker. Het progiarnma maakl een p"ktische en toepasbare verbinding
tussen het mededogen en de wijsheid van het boeddhistische onderricht en de huidige
ervaringen op het gebied van stervensbegeleiding en begeleiding van rouwprocessen. Het
prograrnma biedt studiegroepen, trainingen, lezingen en seminars voor vrijwillige en
professionele hulpverleners.
Op verzoek geeft het spirituele zorg tearn ook persoonlijke adviezen err ondeNteuning aan
emstig zieken, stervenden en hun verwante[
Contactpersonen zijn Pouwel van de Siepkamp (nationaal aoddinator) en Marijke Holt
(senior educator).

*

Shambhala Meditatie Centrum, le Jacob van Carnpenstraat 4, 1072 BE Amsterdam
tel. 020 - 679 47 53, fux. 020 - 679 06 67, emat l: amsterdam@shambhala.nl,
website: www.shambhala.nl
ContactpeNoo[ voor'laagen over dood en stelen: Lisstte van Ardenne.
Spirituele leider: Sakyong Mipham Rinpochee.
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In de

Shambhala Meditatie Centra wordt regelmatig de Maitri Bhavana ceremonie
uitgevoerd, die is bedoeld als ondersteuning voor emstig zieken en stervenden. In ovedeg
is het mogelijk een extra c€rcmoni€ aan te vragen. De Sukhavati Ceremonie kan worden
uitgevoerd als uitvaartcergmonie. Af en toe worden er lezingen en weekenden
georganiseerd rond het thema dood. Voor meer informatie over de ceremonien, specifieke
meditati€s als tonglen en andere activiteiten van de verschillende Shambhaia Meditatie
Centra in Nederland kan contact wordel opgenomen met bovenstaand adres
(ma. t/m do. van 14.00 - 17.00 uur).

* Dzogcheo Community Nede and, Postbus 11119, 1001 GC Amstedam,
website: www.dzopchen.nl
2r
oe orogchett
Nederland
valt onder de spirituele leiding van Chdgyal Norbu
Rinpochee. Voor meer infomatie, zie de website: www.dzoschen.nl

Cffi*ity
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Stichting Kag,,u funtchen Gyamtso Ling, Fmnkenstraat 42, 2582 SM Den Haag, tel.
070-7853534, www.tibetaans-instituut.org ofemail: stichting.kaglu@gmail.com
Een van de leraren van deze gemeenschap is Lama Karta. auteur van het boek

'Ikingloop

van Bardo's', dat veel wordt gebruikt in de palliatieve zorgverlening. Lama Karta wordt
regelmatig ats geestelijk verzorger uitgenodigd voor voordrachten en seminars rcnd het
thema sterven en stervensbegeleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het bovenstaand adres.

*

Stichting Sakya Thegchen Ling (Tibetaans Boeddhistisch Instituut), Laan van
Meerdervoort 200A,251'7 BJ Den Haag, tel. 070 - 360 66 49. wuw,sakva.nl of email:
sakya.denhaae@hohnail.com
Geestelijk leider: Geshe Shemb Gyaltsen Amida.

Voor wagen over begeleiding en ondersteuning ro[d sterven, kan contact worden
opgenomen met: Leen van der Meij, secretaris van Sakya Thegchen Ling en codrdinator
van het Platform Boeddhisme en sterven van de BUN.
Sakya Thegchen Ling verkoopt verschillende teksten over het "bardo' en de tekst 'loslaten
van de vier gehechtheden'

* Jewel Heart Nederland (Gelugpa), Hatertseveldweg 284,6532 )o( Nijmegen, tet. 0243226985, www.iewelheart.nl of email: secrctadaat@iewelheart.nl. Werkgroep "Rondom
Sterven', coOrdinator: Bea Hoogeweg, tel. 024-844 1330, email: h.zeestoo@chello.nl

In 1999 werd in sammspmak met onze leraar Gelek Rimpochee de werkgoep "Rondom
Sterven" opgericht. Het doel is de leden van Jewel Heart ge! aanspreekpunt te geven voor
de thema's die hieraan verwant zijn, zoals begraver/cremeren, orgaandonatie, euthanasie,
reanimatie en pij nbestrijding.
We willen dit bereiken door: het maken van een klapper waarin alle onderwerpen ter
sprake komen; het aanleggen van een bibliotheek (als onderdeel van de bestaande
bibliotheek van Jewel Heaxt); het organiseren van lezingen en workshops.
We maken gebruik van diverse informatieblonnen, te weten: artikelen, readers en boeken
van eigen leraren; bestaande litemtuur van en interviews met deskundigen op het gebigd
prjnbestrijding; contacten leggen met
orgaandonatie, euthanasie
begrafenisondememinge4 hospices en andere relevante maatschappelijke organisaties.

van
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5. OYERIGE ORGANISATIES

In deze brochure zijn de belangrijkste boeddhistische stromingen opgenomen. Hoewel het
moeilijk is te generaliseren en elke organisatie zln eige[ accenten legt, kunnen de meeste
organisaties wel in een van de hoofdstromingen worden ondergebracht. Er zijn echter ook
organisaties in Nederland, die buiten de hier gehanteerde indeling vallen.
Stichting Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde (VWBO)

De VWBO put uit alle boeddhistische tradities (Theravada-, Mahayana- en Vajrayanaboeddhisme). Zij wil het boeddhisme pres€ntercn op een maniq die relevant en bruikbaar
is voor de modeme westerse samenleving. Daarbij worden weinig formele criteria
gehanteerd. Dit is belangdjk om de achtergond te begdjpen van de dtuelen die woiden
uitgevoerd binnen deze organisatie.

5.l.Visie op de dood
De dood is volgens deze traditie, net zoals voor de andere boeddhistische stomingen,
geen gefixeerd punt, ge€n vast moment, maal eerl overgairg. Er is sprake van een
voortduende stroom van vemndering die over de grens van leven en dood heen reikt; de
keten van voorwaardelljk ontsta r Grratitya samutpada) lshierbij het Ieidende principe.
Men staat binnen de VWBO op het standpunt dat hat bewustzijn zich bij het sterven
losmaakt van het lichaam. Dit bewustzijn is niet eeD vast en onveranderlijk element, maar
het is als een golfin een enorme zeg. Het komt op erl verdwijnt weer in een voortdurende
beweging.
Het boeddhisme verwerpt zowel het etemalisme (de opvatting dat er een persoonskem of
ziel bestaat die eeuwig is en onaflrankelijk van de componenten van de pemoonlijkheid na
de dood voortleeft) als het nihilisme (de opvatting dat bij de dood de mens in zijn
comporcnten uiteenvalt en er niets overblijli). Het ervaren of begrijpen van deze paradox
(geen ziel, maar toch wedergeboorte) is de uitdaging die men door beoefening van de
l€er aangaat. Motivatie voor deze beoefening wordt ontleend aan de reflectie op de drie
kermerken van het bestaan: veranderliikhei4 onbevredigend zijn en zelfloosheid.
Het ste ensprcces wordt gezien als een proces van loslaten van alles waaraan men
gehecht is in dit leven. Dit prcces vedoopt voor elke persoon anden. Een boeddhist
probeert echter dit gebeuren zo b€wust mogelijk & ondergaan. Het proces van vemnderen
en loslaten is een proces dat niet bepe*t is tot de dood. Elk moment van de dag biedt een
mogelijkheid om zich te oeferen in dit loslaten en veranderen. Is men geduende het levcn
vertrouwd geraakt met dit proces, dan zal men het sterven herkennen als een van de vele
veranderingen.
5.2. Gebruiken en rituelen rond en na het sterven

Binnen de VWBO zijn er wereldwijd ituelen in gebruik rond het sterven van mensen in
de sangha. Gebruikelijk zijr: het zingen van de Vajras&ttva mantm; het lezen uit het
Tibetaanse Dodenboek; meditatie; de zevenvoudige puja; enieltitgebreid gedenken van
de ovsrledene. Dit laatste gebeM btvoorbeeld door de kwaliteiten van de overledene te
noemen en hednneringen aan haar of hem m€t elkaar te delen.
Binnen de Amstedamse sazgfta van de VWBO zijn nog geen vaste rituelen ontwikkeld;
er is namelijk nog niemand gestorven. Op dit moment wordt in de sazglu individueel
nagedacht en vastgelegd welke regelingen men rond het eigen sterven wil treffen. Dit zijn
vooralsnog individuele initiatieven. Het is in iedq geval mogelijk de gestorvene op te
baren in het centrum van de VWBO.
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In februari wordt birnen deze traditie het festival vut let parinirvdra van de Boeddha
gevierd. Dit is de herdenking van de clag waarop Boeddha Shakyanuni is gestorven,
Tevens worden dan de gestorvenen hordacht, onder andere door het plaatsen van foto's op
de schrijn.

Voor vrageD over dood en stervensbegeloiding kan contact met de Stichting worden
opgenomen. Specifieke verzoeken zijn bespreekbaar, zoals boeddhistische rituelen of
asbijzetting van gestorvenen bimen de eigen scrglu. Het is belangrijk hierover duideliike
afspraken tc maken voordat zich een sterfgeval voordo€t, an deze afspraken ook met de
kan
familie te bespreken en eventueel testamentah vast te leggen. Dat ge€ft helderheid
onrust op het moment van steryen voorkometr of verminderen. Het wondt als wenselijk
gezien de individuele werrsen van de stervendc en de omgeving (nabestaanden) zoveel
mogelijk met elkaar in over€enstemming te bretrgen.

fi

* Stichting Vrienden van de Weste$e Bo€ddhisten Orde (VWBO),
Palmstaat 63, 1015 HP Amsterdam, tel. 020 - 420 70 9'1,
e-mail:

bh(@utbgol

website: www.r,vrbo.nl.
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6. TIEDEIIDAAGSE VRAAGSTUKKEN

,,

Orgaandonatie, euthanasie en pij nbestrij ding

'Op hedendaagse magstukken bestaan geen eenvoudige antwoorden, maar er bestaan eDkele
basisprincipes die ons op weg kunnen helpen. Volgens de leer van Boeddha is alle leven
heilig; alle wezens hebben de boeddhanatuur en het leven biedt hen (...) de mogelijkheid tot
verlichting. Vermijden levcn te vemietigen wordt gezien als een van de grondregels voor
menselijk gedrag. Toch raadde Boeddha ook sterk iedere vorm van dogmatisme af. In
kwesties als deze vallen dan ook geell'officiele' standpunten in te nemen en worden geen
vaste rcgels gehanteerd. Het enige wat we kunnen doen is, aftrankelijk van de situatie,
handelen met alle wijsheid die wij tot onze b€schikk^ing hebben. en zoals altijd wordt alles
De mogelijk}eden om het leven te
bepaa.ld door onze motivatie en ois mededogen.'
verlengen worden ste€ds goter dankzij de deskundigheid van de medici en de vooruitgang
van de medische technologie. Deze ontwikkelingen roepen echter vele €thische en morele
dilemma's op voor zowel stervenden, hun familieleden als hun artsen en andere
hulpverleners.
De (traditionele) boeddhistische teksten zeggen niets (letterlijk) over waagstukken als
orgaandonatie en euthanasie. In dit hoofdstuk wordt echtq bekeken hoe handelwijzen op
deze gebieden afgeleid kurmen worden uit algemene boeddhistische grondprincipes ten
aanzien van leven en dood. Daarbij komen expliciete idee€n over orgaandonatie en
euthanasie bij verscheiden€ boeddhistische groeperingen in Nededand aan de orde.

"

6.1. Orgaandonatie

Over het algemeen wordt in boeddhistische kringen de mening uitgedragen dat e€n ieder
individueel moet beslissen om eventueel orgaandonor te worden. De individuele keuze en
verantwoordelijkleid staan daarbij centraal. Er wordt veel belang gehecht aan de intentie of
motivatie waamee een keuze wordt gemaakt. Orgaandonatie kan een daad van wijgevigheid
of edelmoedigheid, een daad van mededogen zijn. Deze eigenschappen worden hoog
aangeslagen onder boeddhisten. Een bewuste keuze om te geven vanuit een altruistische
motivatie kan worden gezien als een heilzame daad. En juist omdat iets heel persoonltks als
het dierbare eigen lichaam wordt weggegeven, wodt dit wel uiterst positiefbeschouwd.
Aan de andere kant kan orgaandonatie worden gezien als eerl verstoring van het
stervensproces. Vaak is er slechts een korte tijd tussel het rysieke sterven en het verwijderen
van de organen. Het is niet zeker of het bewustzijn het lichaam dan al heeft verlaten. Het
stervensproces is in het boeddhisme niet puur een lichamelijk proces, malll vooral een
mentaal proces. Het verwijderen vindt plaats in een zeer onrustige omgeving. waarin
(boeddhistische) elementen van mededogen en wiendelijklrcid grotendeels ontbrcken. Het
bewustzijn kan hierdoor afgeleid worden en de wedergeboorte kan zo negatief belhvloed
worden.

De beslissing al dan niet de eigen organen ter beschikking te stellen zal meestal een
individuele afweging zijn, die afhangt van de persoonlijke ontwikkeling, het karakter en de
omstandigheden waarin men zich bevindt.

Een overweging

bij de keuze kan zijn

de wijze waarop iernand sterft.

Bij

een snelle

onverwachte dood, zoals bij een auto-ongeluk, verlaat het be\,lusEijn het lichaam misschien
meteen. Dit kan een reden zijn voor de nabestaanden om, als die mogelijkheid via het codicil
bestaat, te besluiten tot het laten verwijderen van bepaalde organen (suggestie van het
Tibetaanse Maitreya Instituut),
Soms wordt echter opgemerkt dat hoe ortwikkelder de gestorvene in geestelijk opzicht was
en hoe meer inzicht hij of zij gerealiseerd had, des te minder de betreffende persoon verstoord
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zal raken door uitwendig ingr[jpen (suggestie yan Sakya Thegchen Ling, Noorderpoort,
Gemeenschap van Boeddhistische Contemplatieve& Karma Kagyu Linie). Er zijn echter
maar weinig mensen die een zo hoog niveau van realisatie hebben bereikt dat zij bij het
snijden in het lichaam niet verstood worden. Dit kan als een belangrijke reden gelden orn
orgaandonatie af te wijzen. De Dzogchen Community draait dit argument juist om:
gerealiseerde leraren die tijdens het stervel rechtop zitten en in een staat van diepe
conternplatie verkercn, mogen niet worden aangelaakl bij alle anderen die nog niet een hoge
vorm van realisatie hebben bereikt, is respecwol aanraken geen bezwaarDe meeste organisaties benaderen de kwestie niet zwan-wit. Wel zijn er accentve$chillen.
Zo staan verscheidene boeddhistische organisaties positief tegenover orgaandonatie, zoals de
Buddha's Light Intemational Association (Chinese boeddhisten). Wel zal steeds het belang
van de nabestaandel en van degenen die door de donatie worden begunstigd tegenover elkaar
moeten worden afgewogen. Wijsheid en mededogen dienen hierbij in evenwicht te zijn.
Daarvoor is gelijkmoedigheid nodig.
Andere organisaties zijn meer terughoudend (in geval de donor of de familie twijfelt of bij
gebrek aan motivatie) of zelfs afwijzend ten aanzien van orgaandonatie. Zo staal de Z,e\oryanisatie Suircn-Ji oegatieften opzichte van orgaandonatie, omdat zij het stervensproces te
veel verstoort en omdat gehechtheid diep in het lichaam van een mens verankerd zou zijn en
ingrijpen het loslaten zou belernmeren. De gehechtheid aan een orgaan belet de donor immers
het leven af te sluiten en dit zou tot gevolg hebben dat deze niet tot een hoger niveau van
bewustzijn kan komen. Ook voor de ontv.urger van organen zijn er mogelijk negatieve
uitwerkingen, omdat de oryanen na implantatie nog verbonden blijven met do donor.
6.2, Euthanasie

z

Er bestaa[ geen absoluut geldende opvattingen betreffende euthanasie. De meningeo lopen
uiteen. De discussie wordt vanuit ander€ dan puur ethische cdteria gevoerd. Niet de uaag
wat goed en kwaad is, maax de \Taag wat de oorzaken van lijden zijn, hoe die het best zijn te
verzachten en uiteindelijk weg te nemen is de leidraad. Wat zijr de oorzaken van lijden, hoe
kan men lijden werkelijk wegnemen? Voor het beantwoorden van deze vragen is inzicht
nodig in de aard, de oorzaken en het ontstaan van een (lijden veroorzakende) egocentdsche
mentaliteit. Bovendien dient men bij het stelling nemen tell aarzien van euthanasie over een
ruime ervaring te beschikAen met het volgen van het boeddhislische pad en te weten
waarheen dat leidt.

Algemeen gesproken staan de individuele keuze en verantwoordelijkheid weer centraal.
Iedereen zal voor zichzelf moeten beslissen en elke situatie afzonderlijk moeten beoordelen,
uitgaande van alle factoren die daarbij een rol spelen.
Het doel van euftanasie is vaak het \xegnemen van lijden. In het boeddhisme vraagt men zich
soms af of lijden tijdens het stervetr uiteindelijk niet juist liidfl bespaad. Bij euthanasie
wordt alleen het zichtbarc lijden afgebroken. Als men lijden ziet als het gevolg van
voorgaande schadelijke gedachten, woorden en daden die indrukken in de geest hebben
acttergelxer. (karma), dan kan dat lijden uiteindelijk alleen wordetr gestopt door de rcalisatie
van zelfloosheid en de vemietiging der mentale bezoedelingen. Vanuit een boeddhislisch
pe$pectief is euthanasie in wezen geen oplossing. volgens sommige tradities kan het zelfs
bijdragen aan meer lijden, omdat iedereen uiteindelijk de gevolgen van zijn ofhaar daden zal
moeten dragen. Werkelijke opheffrng van lijden ontstaat pas door zuivedng van de geest en
door het opwek*en van een positieve tegenkracht in de vorm van het verichten van heilzame
en altruiltische daden.
De indrukken die worden geactiveerd in de geest tijdens het stervensproces zijn volgens veel
tradities bepalend voor de ewaringen in het leven daama. Negatieve emoties van allerlei aard
activeren negatieve indrukken en daarmee negatieve omstandigheden tijdens een nieuw
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bestaan. Voor veel hadities is het

betangijk zo min mogelijk in te gijpen in h€t proc€s van

sterven.
Tegen deze achtergrond kan een persoontijke keuze worden gemaakt waarvoor door de
p€rsoon zelf vemntwoordelijkheid wodt gedlagen. In vele tradities wordt gele€rd dat lijden
niet iets is waar alleen met alkeer naar moet worden gekeken, iets wat per s€ slecht is, Lijden
kan ook worden aangewend in de beoefening bijvoorbeeld om mededogen tegenover anderc
wezens te ontwikkelen en een andere kijk op het leven te krijgen.
De meeste boeddhisten (Theravada en Mahayana) zullen zuthanasie niet bevorderen vanwege
het eerste zedelijke voorschrift van niet{oden, hetgeen geldt zowel voor de persoon die de
daad uitvoert als voor degene die erom vmagt. Daaftegenoyer wordt hgt ook als onwens€lijk
gezien uitzichtloos lijden onnodig tc rekken.
Euthanasie wodt in het algemeen beschouwd als een daad van doden en het uitvoeren ervan
geeft negatieve efectell. Binnen de Gemeenschap van Boeddhistische Contemplatieven ziet
men ingdipen in het natuudiike prcc€s van verandering zelfs als tegengesteld aan het Eoces
van loslaten dal de boeddhist nasbeeft.
Veel tradities maken uitzonderingen in bepaalde gevallen. Het boeddhisme ziet de mens niet
los van de situatie waarin hij of zij verkeert. Hulp moet zijn gericht op het geheel dat
gevomd wordt door dez€ conqete mens en de specifieke situatie waadn hij of zij zich
bevindt. Vooral het Mahayana boeddhisme gaat hierin erg ver. Er is een verhaal bekend uit
een van de voorgaande levens van Boeddha Shakyamuni (die toen al hetderziendheid had
verworven). De toekomstige Boeddha was op een schip en zag dat een man op het punt stond
een schip met een paar honderd mensen erop tot zinken te brcngen. Hij besefte dat, ats hij die
man niet doodde, de man de dood van al die mersen zou veroorzaken en dat de situatie voor
hem geen andere uitweg bood dan de man te doden, Die daad, gedaan door een helderziende,
die de situatie volledig kon doorgronden, wordt in hot Mahayana boeddhisme gezien als een
daad geboren uit inzicht en mededogen. De toekomstige Boeddha redde daarmee vele levens
en hij voorkwam dat eert mens een enonne hoeveelheid negatief kama zou vormen. Daarbij
wor& aangetekend dat de toekomstige Boeddha door de man te doden, zelf negatief karma
ontwikkelde. Maar hij was hiertoe uit mededogen gmag berei<[ ook als dat zijn eigen
verlichting zou uitstellen. Deze intentie om de eigen handen vuil te maken omwille van het
welzln van andere levende wezens, gevoegd bij u,erkelijk inzicht in de corcrcte situatie
waarin iemand zich bevindt, zijn de cdteda waarmee deze stroming in hot boeddhisme
problemen als euthanasie benadert.
Er valt in het boeddhisme dus weinig te bespeu€n van een vastgelegde, absolute ethiek. Wel
zijll er uitspmke[ te vinda die aangeven welke handelingen en geesteshoudingen over het
algemeen lijden vermeerderen en welke lijden verminderen. Er zijn dus wel aanwijzigen en
suggesties te vinden, maar hoe waarachtig inzicht en onbaatzuchtig mededogen zich in een
conoete situatie zullen manifestercn, ligt niet vast. In moeitijke problemen rond leven en
dood bestaan er dan ook uiteindelijk geen vaste, ethische standpunten.
6.3. Pijnbestrij ding

Een onderwerp dat nauw samenhangt met euthanasie is pijnbestrijding. Hoewel pijn veel
meer omvat dan alleen het lichamelijke aspect is pijnmedicatie toch een belangrijke factor bij
de rraag ruar levensbeeindiging. Omdat de meeste boeddhisten veel belang hechten aan het
bewaren van een zo helder en bewust mogelijke geesq zal er st€eds e€n afueging moeten
plaasvinden tussen het toedienen van versuffende medicatie en het handhaven van de
helderheid vau geest. De stervende heeft hier uiteraard zelfveel over te zeggen. Wanneer pijn
de helderheid van geest in de weg staat, kan pijnmedicatie een oplossing bieden, zelfs als
pijnstilling het leven van een p€.sootr eventueel zou verkoden. Handeletr vanuit mededogen
blijft hier geboden. Wanneer de stervende uit angst om pijnmedicatie vraagt, is het misschien
beter de angst samen met hem of haar te bespreken en daardoor wellicht te vemindercn dan
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ve$uffende medicamenten toe te dienen. Alle gevallen zal men echter individueel moeten
beoordelen.

Frn goede voorbereiding

Het is belangrijk dat mensen op het moment dat ze nog gezond

zjjt

over kwesties als

orgaandonatie, euthanasie en pijnbeshijding oon standpunt iDnemeq zodat onzekerheid en
twijfel bij de stervende zelfen de verzorgende omgeving zoveel mogelijk worden voorkomel.
Dc me€ste boeddhistische organisaties benadrukken dat moeiliike keuzes op deze gebieden
niet aan anderen moeten worden overgelateq maar dat de yemntwoordelijkAcid in laatste
instantie bij de betreffende persoon zelfligt.
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7.

TOT BESLUIT: EI{KELE PRAI(IISCIIE AANDACHTSPUNTEN

In deze brochure komen verschillende visies, gebruiken en rituelen rond de dood aan de orde.
In dit laatste hoolllstuk worden een aantal praktische punten onder de aandacht gebmcht als
een korte samervatting ten behoeve van boeddhisten en anderc betokkenen bij een sterfgeval
(familie, zorgverleners, uitvaartondememe$).

l. Het is over het

algemeen raadzaam goed voorbereid te zijn op het sterven en wensen
omtrent specifieke handelwijzen ruim van tevoren kelbaar te maken aan de naaste omgeving.

Alles wat in een vroeg stadium is vastgelegd, dient aan het gind van het leven te worden
gecontroleerd en akkoord bevonden.
2. Het is goed wensen vast te leggen in een wilsbeschikking oftestament.
3. Als mensen niet thuis sterven, is het b€langijk duidelijke afspraken te maken met het
tehuis (ziekenhuis, verpleeghuis, hospitium) en de verorgers (artsen, verzorgenden, familie)
over hoe tg handelen rond het stervensproces en daama4. De keuzes van de betreffende peNoon met betrekking tot levensverlengende
handelingen, pijnbestrijding, orgaandonatie en euthanasie dienen duidelijk vast te staan.
5. Men kan contact opnemen met de eigen boeddhistische gemeenschap om specifieke
afspraken te maksn over rituelen. Over het algemeen verschillen gebruiken per aaditie en
organisatie. De volgende mogelijkheden doen zich traditioneel voor:
o Het branden van wierookl
o Het aanbieden van lookoffers;
o Het lezen van Suta's en het reciteren van mantra's:
o De aanwezigheid van een lemar, monnik, non of een ander lid van de sangha;
o Het tijdelijk imichten van een altaar met daarop verschillende albeeldingen van
boeddha's en bodhisattva's;
o Het uitvoeren van bepaalde boeddhistische dtuelen er/of meditaties;
o Het vaststellen van de periode waarin het lichaarn na de dood niet aangemakt mag
worden;
o Het houden van herdenkingsbijeenkomsten.
6. Het afsluiten van een goede en flexibele uitvaartverzekering, het kiezen van een

begrafenisondememer (de meeste uitvaartvezekedngen hebben hun eigen uitvaartondememers; indien men aan een andere uitvaartondememei de voorkeur geeft, dient men
overleg te plegen), het uitzoeken van een begaafplaats of crematorium, waar rckening wordt
gehouden met specifieke wensen. Met uitvaartondememer en crematorium,/begraafplaats
moeten er afspmken gemaakt worden over:
o Het tijdstip van afleggen;
o De wijze van afleggen (tijvoorbeeld het vou\&en van de handen, het lrassen met
saflaalwater of scheren van het hooftlhaar);
o Het houden van een ritueel in een boeddhistisch centrunL tempel of aula;
o Het bmnden van rookofferanden in de aula;
o Het aanwezig zijn bij het verbrandingsproces (enkele boeddhistische organisaties geven
er de voorkeur aan om de gestorvene mee te begeleiden naar de verbrandingsoven);
o Het meenemen van de as om deze bij te zetten in een boeddhistische tempel ofte
verwerken in traditionele kleibeeldjes (tsa-tsa-beeldjes).
De me€ste organisaties zijn gesteld op een soepele regeling ten aanzien van de verstrooiing of
de bijzetting van de as. Op dit momenl zijn de mogelijlheden tot bijzetten op een altaar of in

een speciale herdenkingsruimte bij een boeddhistisch centrurn nog beperkt, maar er zijn
verschillende initiatieven (Maiteya Instituut Emst, Intemational Zen Center Nooiderpoort)
om dit in de toekomst mogelijk te maken.
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7.1.

NUTTIGE ADRESSEN

*Boeddhistische Unie Nederland (BUN), Postbus 17286, l00l JG Amstedam, website:
www.boeddhisme.nl email: hfo@ioeddhisme.nl (met een link naar de aangesloten
organisaties).
Samenwerkingsverband waarin de m€este boeddhistische groeperingen en organisaties in
Nederland zijn vefiegenwoordigd. Informatie over de achtergronderq activiteiten en adressen
van groeperingen en organisaties die bij de BUN zijn aangesloten, is te vinden in het BllNdocumentatieboekje ftosten per boekje e 5.00 inclusief porto) en op de BUN-website. Twee
ke€r perjaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.
*Stichting Vrienden van het Boeddhisme, Algemecn secretadaat secr. Mw. dr, J. Mohamad
Sjah, Baljuwplein
3033 XA Rottedam, 010415'1097, email: SvB.sec!@xs4alt.nl.
website: www.vriendenvanboeddhisme.nl. De oudste organisatia in Nederland die zich sedert
1967 met het boeddhisme bezig houdt. D,oelstetling is een onhnoetingsplaats te zijtr voor
rrienden van het boeddhisme en de kennis van de beginselen van het boeddhisme te
bevorderen. Daarbij moedigt zjj ook de praktische toepassing van deze begir:selen aan. De
Stichting orgaois€e voorjaars- en najaa$bijeenkomstei, waarbij steeds een boeddhistisch
therna centraal staal dat door meerdere spreken wordt belicht. Regelmatig komt zowel
tijdens de bijeenkornsten als
het tijdschrift ha onderwerp storven aan bod.
*Vonn en l€egte, website: www.vomenleeqte.nl. email: info@vormenleeete.nl. Het
tijdschdft bevat aftikelen over alle vormen van boeddhisme en heeft eer uitgebreide agenda
met daadn adresgegevens en activitoiiel yan do maaste boeddhistische groeperhgeo in
Nederland.
*BOn Garuda Foundation Holland, Coehoomstraat 6, 1222 RT Hilversum, tel. 0413-490279.
Website: !E &b@gog(b!9!q, email: bonearudafoundation@srail.com. Het begeleiden
van stervenden en het aandacht geven aan de geestelijke en lichamelijke aspccten van het
starvetrsprcces vereisen specifieke aandacht. Bdn Garuda heeft als doel een bijdrage te
leveren aan de kr+aliteit van de begeleiding van processen rond het stgrven en biedl naast
meodarigo tniningen, lezingen eD workshops ook individuele begeleiding en meditatiedagen
aan. Westcrs€ psychologie en boeddhisme worden bii elkao gebracht.
*Hospice De Liefde, opgericht
2007. Websitc: www.hosoicedeliefde.nl, email:
info@iosoicedeliefde.nl
*Stichting Vuurvlinder, Hogestraal 28, 6624 BB Heer€waarden. Het seqstariaat is tijdens
kantooruen bereikbaar. De Stichting Vuuwlinder (opgericht in 1989) richt zich op de
begeleiding van mensen die geconftonteerd worde[ met een plotseling oaderend einde van
hun leven. h de benadedng van Vuudinder speelt Zen-meditatie een belangrijke rol bij het
proces van bewustwording, emotieverwerking en loslaten. Vuurvlinder heeft een speciale
deskundigheid ontwikkeld op het gebied van HMaids en de wederzijdse belnvloeding ran
geestelijk en lichamelijk wetzijn. Sinds 1996 heeft de Stichting in Heerewaarden, gelegen in
het land van Maas en Waal, een gastenverblijf en een goepsruimte waar dive$e actiyiteiten
zoals workshops en meditatieprogmmma's in de traditie van Thich Nhat Hanh (Stichting
Leven in Aandacht) plaatsvinden.
*Stichting Davidhuis, Slottaan 31,3062 PL Rottedam, tel.010412 34 42, fax: 010-414 92
71 Het Davidhuis oryaniseert culsussen over stewensbegeleiding (o.a- met Christine
Longaker auteu vau 'Licht van Afscheid'). Website: www.davidhuisd
*Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Landelijk steunpunt, Jobn F. Kennedylaan 99,
Postbus 189, 3980 CC Bmnilq tel.030-659 6266, fax: 030-659 6299, email: info@lptz.I ,
website: wwwwtz.nl
tstichting Elisabeth Kobler-Ross, Shanti Nilaya Nederlan4 De Houlmanstraat 24, 6826 PJ
Amhem
* Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LRS), Kaap Hoomdreef 38 , 3563 AV Ut€cht
tel. 030-276 15 15 , zakeliike liin: tel. 030 276 15 00. Website: w\ w.verliesverwerkeo.rd
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met 't ewustzijn'. Deze geledingen zijn aan voortdurende verandering onderuorpen. Van geen van
slle kar. fien zeggen: 'dit is van mij, dit ben ik, dit is mijn zelf. Elke identificatie leidt tot begenzing.
Slechts door alle identificaties op te geven kan men berrijd worden van de kringloop van
wedetgeboorten (samsara) en blijvend geluk zelfs al in dit leven bereiken.
tKamma (Pali) of karnm (Sanskriet) betekent Ietterlijk d.ad. Het zijn alle activiteilen van lichaam,
spraak en 8eest. Watje denkt, wat je zegt, en watje doet laat een mentale indruk achter in de
bewuskijnsstroom en kleun de latere ervaringen.
ozes
bekende bestaansvormen ziln: als god (deta), tita (asura), mens, dier, dolende ofhongerige
geest (preta.) of hellewezen. Een geboorte als mens wordt als het fieest gunstig gezien. Een mens is
namelijk in staat keuzes te maken en in een mensenleven kan het lijdeB (de onbeuedigetde aard van
het bestaan) getempsd worden door hel inzicht dat bevrijding mogelijk is. D€ze bestaansvomen
worden verschillend geinterpreteerd; sommigen nemen ze letterlik, anderen zien ze symbolisch als
psychische loeslrnden die de mens ook gedurende zijn lelen kan ervaren.
'[n het Sanskriet betekent ,arlrd letterlijk 'weefgetouw'. De tem verwijst naa. esoterisch ondericht
binnen het Vajrayana, dat wil zeggen: onderricht dat gepaard gaat met inwijdingen.
6De
Pali-canon bevat de leringen van de Boeddha in de vorm van Sutta's. Binnenkort (in 2001)
verschijnt er een Nederlandse vertaling van een gedeelte hiervan, namelijk van de Digha-Nikaya, de
Verzameling van Lange Leerredes van de Boeddha bij uitgeverij Asoka. (Inmiddels - 2008 - zijn er
e€n aantal vertalingen versche.en, zie blz. 35, boeddhistische literatuur over sterven).
TBewerking
van het verhaal, zoals dat verteld wor& door Sog/al Rinpoche in: 'Het Tibet ans Boek
van Leven en Sterven', Uhecht, Servire Uitgevers BV, 1994.
eVerdiensten:
de gedachte hierachter is, dat er door het verrichten van heil?ame activiteiten van
lichaam, spraak of geest heilzame mentale indrukken worden opgenomen in de geest. Aan deze
heilzame mentale indrukken kan men een richting geven, bijvoorbeeld door ze te bestemmen voor een
goede wedergeboofie ofb€!.rijding. Dit wordt het 'toewijden van verdiensten' genoemd. Familieleden
of anderen die een sterke verwantschap hebben met een stervende kunnen ook heilzaine daden
rerrichten en de verdiensten daarvan loewijden arn de stervende.
r0
Zez is de Japanse vorm van het Chinese woord Ch'an, dat op zijn betrrt een verbastering is vao het
Sanskiet woord dryorq dat 'meditatie' b€tekent. Zen behoort tot de Ma.hayana traditie, die
voomamelijk voorkomt in China, Japarl Korea en yietnafi. 'Het Zen-boeddhisme' bestaat niet, er is
spmke !an een enorme di\ersiteit die ook in Nederland terug te vinden is.
rrEen
bepaalde. zeer lange rjjdsduur. Etke trdsduur heeft een Boeddha. De komende Boeddha wordt
Maitreya genoemd.
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Er bestaan verschillende versies van deze tekst. Hier is de tekst afgedrukt zoals hij in ha
Suiren-JiZen Centrum in Leiden wordt gebmikt.
'3 T"t ul".rnu, Dit is een g.oep van vier (tetra) in exclusieve temen geformuleerde
uitspraken in de Indische logica, bijvoorbeeld: 'het zelf bestaat na de dood', 'het zelf bestaat
niet na de dood', 'het zelf b€staat en bestaat niet na de dood', 'het zelf bestaat noch wel noch
niet na de dood'. In de Pali-Canon komen uitspraken met deze structuur vaak voor en de
Boeddha verklaart daarover dat geen van deze extemen waar is. Daarvoor in de plaats geefl
hij de'keten van voorwaardelijk ontstaan' (paliccasamuppada)'oDeze teksten worden in deze raditie 'exho alies' genoemd. Er is sprake van een aantal
fasen waar de gestorvene na zijn dood doorheen gaat. We trcffen een duidelijke
overcenkomst aan met hel idee vM de bardo's in het Vajrayana-boeddhisme (zie aldaar).
t5
H"t p.o"". van sterven is een ingewikkeld en moeilijk kort te omschdjven proces met
verschillende fasen. De Tibetaanse tradities (Nyingna,Dzogchen, Kagyq Sakya en Gelugpa)
en de diverse organisaties leggen daarin bovendien verschillende accenten. Elk cenfum zal
een aantal aandachtspunten vermelden, zonder daarmee het belang van andere aspecterL die
door andere centra naar vorcn gebracht worden, te bagatellisercn. Daarom wordt de lezer
verzocht steeds ruimte open te laten voor een genuanceerder beeld dan hier gegeven kan
worden.
l6De
tussenstaat @ardo) van het leven (van geboote tot dood); de tussenstaat van het sterven
(het stervensproces); de tussenstaat van de realiteit; de tussenstaat van wording; de
tussenstaat van de droom en de tuss€nstaat van meditatie.
17
In sommige tradities wordl het element ruimte niet mel name genoemd.
"de
wannee.
stervende niet in staat is te verblijven in de ware iard ofnatuur van de geest, is
'*
het mogelijk mentale discipline te beoefenen. Deze kan bestaan uit een poging om tijdens de
,a/do van het sterven de geest in verbinding te brcngen met de eigen Boeddha-natuur of het
Boeddha-potentieel door een verlicht wezen ofde eigen spirituele leraar te visualisere[ door
het nemen van toevlucht tot Boeddh4 de leer en de spirituele gemeenschap ofdoor meditatie.
Boeddha-natuur of Boeddha-potentieel :
dit is de eigen-natuur van de g€est van ieder wezen, het potentieel om uit te goeien tot het
boeddhaschap. Uiteindelijk is het bewustzijn leeg (zonder gecorditioneerde, van elkaar
afhankelijke d€len, zonder emoties van aantrekken en afstoten, zonder gehechtheid aan
q4ngename of onaangename dingen).
r" 'Toevlucht'
is een mentale houding, waarin men zijn vertrouwen stelt in de uiterlijke en de
irmertijke boeddh4 diens leer en de spirituele gemeenschap. 'Verlichtingsgeest' is een
mentale houding die bestaat uit twee aspiraties: het boeddhaschap willen bereiken om
{4ardoor in staat te ljn alle levende wezens te bewijden uit hun lijden.
'u Een mantra is een mystieke spreuk die een specifieke kwaliteit van de geest opwekt.
Mantra's worden veelwldig herhaald om die specifieke kwaliteit in het eigen innerlijk te
ortwikkelen.
21
Dzogchen wordt, als men de boeddhistische stromingen indeelt in ontwikkelingsstadi4
gezien als het eindresultaat. Na het Hinayana, Mahayana en Vajrayana is het laatste
ontwikkelingsstadium Dzogchen of Mahamudm. In de Nyingma school van het Tibetaarc
boeddhisme kent men negen Voerhrigen (yana's). Dzogchen wordl gezietr als het laatste en
hpogste yana
Dit hoofdstuk raakt een zeer complexe problematiek aan, die hier slechts z€er kort wordt
behandeld. Hierdoor komen de onderwerpen onvoldoende tot hun rccht. Het hoofdstuk omvat
ook thema's die binnen het traditionele boeddhisme niet echt leverL waardoor er tamelijk
gekunstelde antwooiden ontstaan die misschien maar ten dele recht doen aan wat er echt over
te melden valt vanuit een bepaalde traditie of een bepaald ceDaum. De lezer wordt daarom
verzocht deze infomatie te beschouwen als een aanzet tot een bredere discussie in de
toekomst. Zie o.a.: Wit, Han F. de, 'Dood en wedergeboorte in het Tibetaanse boeddhisme',
(red.) op.cit
ir^r: Tiemersma. Douwe
'Her
Tiberaanse Boek van Leven en Sterven. op.cir
l' Sogyal Rinpoche.
'o Wit, Han F. de, 'Dood en w€dergeboorte in het Tib€tasnse boeddhisme, in: Tieme$ma,
Douwe (rcd.), op.cit
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HERDf,NKING VAII ALLEN DIE ZIJN OVERGEGAAN

* gate, gate, pqragate, pqrasamgdte

Laat ons bidden dat allen, die wij hier gedenken" hun zwerftocht in deze wereld mot haar
talloze moeilijkheden voorgoed hebben bedindigd.

Laat ons bidden, dat zij elke vorm van beperkende gehechtheid, voorgoed achler zich
mogen laten.

Laat ons biddeq dat zij van nu af voor eeuwig daar zijrq waar geen geboofte en dood
meer heersen.

Vr'ij bidden d,atjullie allerl die zijn overgegaan en die wij hier gedenken, eindelijk thuis
zijn gekomen in het rijk van de waarachtige vrede.

W,j bidden dat de Wijsheid voorbij alle wijsheid haar Licht mag delen met jullie allen.

bidden, dat het waaien van de eeuwige Waarhei{ jullie mag opnemen in haar
StraleDlaans met de miljarden kleuren.

!r'ij

Wij bidden,

dat

jullie allen verlicht mogen zijn in hst zuivere

Wij bidden,

dat

jullie van nu af met hen mogen samenwerken in de rimpcllozc

laDd van de Bodhisattva's.

zee van de

volkomen puurheid.

Wij biddeq datjullie met ons vercnigd zijn in ons gebed, nu wij onze afscheidsgoet aan
jullie brcngen, en wolken de hemel aan ors zicht oattr€kken.

Sy'ij vouwen onze handen in eerbied voor alle Bodhisattua's en offeren nu wierook.

(We offeren nu lichtjes

en

/of wierook aan het altaar)

Herdenking van alle overledenen

Maha Karuna Ch'an 2007
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