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STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME 
Secr.: Kerkhoflaan 4 — 2558 JB Den Haag — Tel. 070-350.5194 

Den Haag, september 1995 

Geachte donateur, 

Ziehier het beloofde Kwartaalblad Boeddhisme, dat als orgaan van onze stichting 
in de plaats komt van Saddharma. Wij hopen dat het aan uw verwachtingen voldoet. Voor 
uw reacties en suggesties voor komende nummers van het blad houden wij ons gaarne 
aanbevolen. De redactie stelt het zeer op prijs om bij de verdere ontwikkeling van het tijd-
schrift rekening te kunnen houden met de weerklank uit de lezerskring. 

In het Ten Geleide op pagina 3 wordt beklemtoond dat het uitgangspunt van onze 
stichting onverminderd van kracht blijft: de stichting is een ontmoetingsplaats voor alle 
vrienden van het boeddhisme. Ons streven is dan ook dat het nieuwe blad onder ogen 
komt van zoveel mogelijk mensen die oprecht in het boeddhisme zijn geïnteresseerd, 
zowel jongeren als ouderen. 

Het bestuur zou het ten zeerste waarderen wanneer u als donateur daaraan zou 
willen meewerken. Dat kan door de ingesloten folders door te geven aan belangstellenden 
en door bijvoorbeeld folders ergens op een prikbord op te hangen, neer te leggen op de 
boekentafel als u een bijeenkomst bezoekt of bij een boekhandel in uw buurt. 

Wilt u meer folders ontvangen, belt u dan even met ons secretariaat (mevr. Piek-
Maas Geesteranus). Als u iemand een proefnummer cadeau wilt doen, kunt u daarvoor 
bijgesloten bon gebruiken. Het secretariaat zorgt dan voor toezending van een exemplaar 
aan het opgegeven adres. 

Met vriendelijke groet, 

prof. dr. R.H.C. Janssen 
voorzitter 



Ten Geleide 
Nummer 1 

D'  IT IS HET EERSTE NUMMER VAN HET Kwartaalblad Boeddhisme. 
Het blad wil een algemeen boeddhistisch tijdschrift zijn. Het zal open 
staan voor leringen, beschouwingen, discussies, opinies en informatie 

uit alle boeddhistische richtingen en scholen. De redactie stelt prijs op bijdra-
gen van alle boeddhistische groeperingen in Nederland. Natuurlijk zal ook de 
beleving van het boeddhisme elders in de wereld haar weerspiegeling in het 
blad vinden. 

Het blad is van deze tijd. Het accent zal liggen op de vormen van het boed-
dhisme die vandaag, in het bijzonder in landen met een westerse cultuur, 
worden beoefend. De waarde van de traditie en de band daarmee zullen echter 
volledig tot hun recht komen. Er loopt immers een ononderbroken lijn van 
de Boeddha naar de meest kritische, hedendaagse belangstellende in de leer. 

Het blad wil een levendige presentatie van het boeddhisme geven. Varia-
tie en kleur, moderne vormgeving, interviews, persoonlijke ervaringen en 
prikkelende meningen zullen kenmerken zijn, maar zonder op de populaire 
toer te gaan of in de richting van New Age te koersen. 

Het Kwartaalblad Boeddhisme neemt de plaats in van het tijdschrift Sad-
dharma als uitgave van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme. Het be-
langrijkste uitgangspunt van de stichting, dat al meer dan 25 jaar geldt, zal on-
verminderd van kracht blijven: de stichting is een ontmoetingsplaats voor alle 
vrienden van het boeddhisme; zij is niet gebonden aan een boeddhistische 
school of groepering. 

Met dit blad hoopt de stichting meer mensen, in het bijzonder jongeren 
met een vage belangstelling voor het boeddhisme, te bewegen tot een nadere 
kennismaking met de leer van de Boeddha. Het blad wil ook een boeddhis-
tisch geïnspireerde stem in sommige actuele kwesties hoorbaar maken buiten 
de kring van al sterk geïnteresseerden. Het hoopt hiermee bij te dragen aan 
het streven van de stichting naar integratie van het boeddhisme in de wester-
se samenleving. 

Tegen deze achtergrond is het streven van de redactie: een interessant blad 
maken dat in brede kring met plezier wordt gelezen.  -§ 

De redactie van het KWARTAALBLAD BOEDDHISME bestaat uit 
Jacques den Boer, journalist, onder meer negen jaar lid van de hoofdredactie van het 
Algemeen Dagblad en twaalfeneenhalf jaar redacteur van Saddharma 
Dirk Bakkes, die in meer dan twintig jaar als redacteur en uitgever bij Van Gorcum & 
Comp. te Assen honderden wetenschappelijke boeken ter wereld hielp brengen 
Gerolf T'Hooft, filosoof, verbonden aan uitgeverij Lemniscaat te Rotterdam 
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Debat 

Paus op Sri Lanka 
Herleving van debat 
boeddhisten christenen 

Ria Kloppenborg 

Het bezoek dat de paus van de Rooms-
Katholieke Kerk op 20 en 21 januari jL 
bracht aan Sri Lanka, heeft gezorgd 
voor heftige discussies. De boeddhisti-
sche religieuze leiders hadden de paus 
ongetwijfeld uitgenodigd met in het 
achterhoofd de gedachte aan het histo-
rische debat in Panadura in 1873. De 
boeddhist M. Gunananda behaalde 
toen een klinkende overwinning op 
zijn christelijke opponent. 

DE DAGBLADEN VAN SRI LANKA HEBBEN 

vanaf november 1994 verslag gedaan 
van discussies rond het bezoek van 

Paus Johannes Paulus II, in het bijzonder naar 
aanleiding van zijn recente boek Over de 
drempel van de hoop. Het ging vooral om 
twee belangrijke kwesties: de pauselijke visie 
op het boeddhisme zoals verwoord in zijn 
boek, en de consequenties daarvan voor het 
bezoek. Ook de mogelijke motieven van de 
paus werden uitgebreid besproken, zowel in 
artikelen als in ingezonden stukken.' 

Zo schreef professor Dhammavihari, een 
vooraanstaand boeddhistisch monnik uit Ma-
haragama, dat het niet verwonderlijk is dat 
de paus, als het hoofd van een organisatie die 
de wereld wil veroveren, zowel geneigd als 
ook verplicht is om te allen tijde de rol van 
veroveraar te spelen. Dat zou ook de reden 
zijn dat er van hem geen academische objec- 
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tiviteit kan worden verwacht als het gaat om 
de studie van andere religies. Tegelijkertijd, 
stelt hij, is de wereld ondanks alle interna-
tionaal geleide indoctrinatie ontwikkeld 
genoeg om een totalitair religieus regime af 
te wijzen. Tot slot nodigt de eerwaarde 
Dhammavihari de paus uit voor een open 
ontmoeting en een debat, in de geest van 
metta. 

Vooral twee opmerkingen uit het boek van 
de paus zijn de boeddhisten in Sri Lanka in 
het verkeerde keelgat geschoten. Ten eerste 
het idee dat het boeddhisme 
een pessimistische, wereldver- 
zakende religie zou zijn, een 
idee dat is terug te voeren op 
negentiende- en begin twintig- 
ste-eeuwse westerse publika- 
ties over het boeddhisme. In 
alle reacties wordt hier tegen- 
over gesteld de positieve en we- 
reldverbeterende praktijken van 
het boeddhisme, zoals medita- 
tie, en vooral de vier zoge-
naamde brahmavihara-medita-
ties van naastenliefde, mede-
dogen, mede-vreugde en gelijkmoedigheid 
(metta, karuna, mudita en upekkha). 

Verder het idee dat het boeddhisme geen 
schepper-god kent en daarom een negatieve 
leer zou zijn. Ook dit punt is uitgebreid aan 
bod gekomen in de Srilankaanse pers. In de 
Sunday Times van 18 december 1994 vinden 
wij een interessant artikel van Aquila Peiris 
onder de titel Buddha's doctrine: is it godless? 
In grote letters wordt gesteld: 'God is not 
Catholic, God is absolute. Our relative pre-
conceptions are not visions of God. They are 
based in our conception of our ultimate su-
perior'. 

In een interview in De Volkskrant van 20 
januari 1995 heb ik dit op de volgende wijze 
verduidelijkt: boeddhisten wijzen het toe-
schrijven van kenmerken aan het Absolute 
af. Als je zegt dat het Absolute persoonlijk, 
barmhartig, goed of rechtvaardig is, dan trek 
je dat absolute karakter in deze wereld. 
Boeddhisten zeggen liever over het Absolu- 

Wat de paus zei 

Johannes Paulus II wijdt in zijn boek Over de 
drempel van de hoop een hoofdstukje van vijf-
eneenhalve bladzijde aan het boeddhisme. 
Evenals het christendom is het een godsdienst 
van redding, zegt hij, maar de twee heilsleren 
zijn wel elkaars tegenpolen. Hieronder enkele 
citaten. De cursiveringen zijn van de paus. 

"De reddingsleer van het boeddhisme vormt 
het centrale, eigenlijk het enige punt, van dat 
systeem. Daarbij erkennen de boeddhistische 
traditie en de daaruit voortvloeiende methoden 

bijna uitsluitend een negatieve 
reddingsleer." 

"Het boeddhisme is in belangrij-
ke mate een systeem 'zonder 
God'. In dat systeem bevrijdt de 
mens zich niet van het kwaad 
door het goede dat van God 
komt; hij bevrijdt zich alleen via 
de onthechting van de wereld 
die slecht is." 

"De volheid van die onthechting 
is niet de vereniging met God, 
maar het zogenaamde nirvana, 
een staat van volstrekte onver-

schilligheid met betrekking tot de wereld. Zich 
redden wil vooral zeggen zich bevrijden van 
het kwaad door zich onverschillig te maken 
voor de wereld die de bron van het kwaad is. 
Dat is het hoogtepunt van het geestelijk pro-
ces." 

"Het toegeven aan een negatieve houding je-
gens de wereld in de overtuiging dat deze voor 
de mens slechts bron van lijden is en dat men 
zich dus van haar moet distantiëren, is niet al-
leen negatief omdat het eenzijdig is, maar ook 
omdat het fundamenteel ingaat tegen de ont-
wikkeling van de mens en de wereld, die de 
schepper de mens heeft gegeven en toever-
trouwd als opdracht." 

"Het is dus niet misplaatst om die christenen 
die zich met enthousiasme openstellen voor 
zekere gedachten, afkomstig uit de religieuze 
traditie van het Verre Oosten, bijvoorbeeld in-
zake technieken en methoden van meditatie 
en ascese, te waarschuwen." 

Over de drempel van de hoop; redactie en woord 
vooraf Vittorio Messori. Veen, Amsterdam, 1994. 
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Standbeeld van M. Gunananda 
Tegen alle tradities in is de monnik 
afgebeeld alsof hij met opgeheven 
vingertje heen en weer loopt, met 
een boek in de hand. Blijkbaar had 
hij de Engelse 'debating style' over-
genomen. Hij was ook niet bang 
voor gepeperde uitspraken. Dharma-
pala volgde hem daarin na en beti-
telde christenen als 'the beef-eating, 
whisky-drinking adherents of the bel-
ly-god of heathenism'. 

Debat 

te wat het niet is, om het zo niet in te perken. 
De verzoeken van de Srilankaanse boed-

dhisten om een officieel excuus van de paus 
werden verder niet beantwoord. De Maha-
nayaka Thera's van de drie grootste Nikaya's, 
de Siyam Nikaya (met de twee vertakkingen 
van Malwatte en Asgiriya), de Amarapura 
en de Ramanna Nikaya, waren de belang-
rijkste boeddhistische leiders die hier om 
hadden gevraagd. Tevens hadden zij be-
klemtoont dat zij zeer geïnteresseerd waren in 
een openbaar debat met de paus of een door 
hem aangewezen katholieke geestelijke in zijn 
naam. 

De katholieke leiders in Sri Lanka, meer 
bekend met de grote invloed die de Maha-
nayaka's ook politiek hebben, kwamen wel  

met een uitspraak. In een brief aan de vier 
Mahanayaka's, gepubliceerd in de Daily 
News van 23 december 1994, verwoordden 
zij hun 'diepe spijt over de gekwetste gevoe-
lens' van de boeddhisten. Het is wellicht 
zinvol om hun verklaring wat uitgebreider te 
beschrijven. 

In eerste instantie wordt een beroep gedaan 
op 'the compassionate understanding of the 
Buddhists in taking it (de uitspraken van de 
paus in zijn boek) in the context of the mul-
tiple religions that exist in the world'. Aarts-
bisschop Nicholas Marcus Fernando van Co-
lombo begint zijn brief als volgt: 'Your letter 
to us following up on the newspaper reports 
on some sections of the book Crossing the 
Threshold of Hope by Pope John Paul II has 

Boeddhistische triomf in 1873 

OPENBARE DEBATTEN TUSSEN BOEDDHISTEN 

en christenen hebben een lange geschiede-
nis in Sri Lanka. Aan het begin van de Britse ko-
loniale periode, vanaf 1815, overheersten de zen-
dingsgenootschappen in sterke mate. Vooral de 
Wesleyanen (Methodisten) en de Church of Eng-
land zetten de toon voor de 'ontmoeting' met de 
boeddhisten. 

De meeste zendelingen beschouwden het boed-
dhisme als 'a massive evil structure that had to be 
destroyed before conversion proper could begin'.' 
De houding van de boeddhisten ten opzichte van 
de zendelingen was volstrekt anders: zij werden 
beschouwd als collega's en uitgenodigd in boed-
dhistische tempels en kloosters. 

De harde woorden en beledigingen van de chris-
telijke propaganda maakten dat de boeddhistische 
houding veranderde. Vanaf 1860 organiseerden de 
boeddhisten zich in de 'Society for the propaga-
tion of Buddhism', opgericht door de meest actie-
ve boeddhistische auteur van die tijd, de eerwaar-
de M. Gunananda (1823-1890). Zij stichtten twee 
uitgeverijen om te reageren op christelijke publi-
katies over het boeddhisme en namen christelijke 
uitnodigingen voor openbare debatten aan. 

Het belangrijkste debat werd in 1873 gehou- 
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deeply perturbed us and our Catholic com-
munity.' 

Even verder schrijft hij: 'We believe that 
some explanation on our part as Bishops of 
this country representing the Catholics, will 
help all of us to understand this problem and 
avoid damaging the goodwill that has always 
existed among us'. 

Intentie 

De paus zou geen enkele intentie hebben 
gehad om de gevoelens van de boeddhisten 
te kwetsen of hun leer te bekritiseren: 'The 
Pope respects and admires all that is good in 
all other religions.' Daarna wordt verwezen 
naar de interreligieuze dienst voor de we- 

reldvrede die enige jaren geleden werd ge-
houden in Assisi. 

De nadruk op de paus als brenger van 
vrede beheerst na deze brief dan ook de re-
acties van katholieke zijde. Vervolgens gaat 
het volgens de bisschoppen over een 
`question of perspectives': 'It is not possible, 
and we do not expect, for example, a Bud-
dhist or a member of any other religion to 
have the same concept or understanding of 
Jesus Christ or the teachings as we Christians 
have. Similarly we Catholics cannot have the 
same concepts as Buddhists regarding Lord 
Buddha and his teachings.' 

Deze brief heeft echter niet het gewenste 
resultaat gehad. In een artikel in The Island 
van 4 januari 1995 wordt melding gemaakt 

den in het plaatsje Panadura, ten zuiden van Co-
lombo. In aanwezigheid van 4000 à 6000 mensen 
pleitte Gunananda voor het boeddhisme. Zijn chris-
telijke opponent was de methodist David de Silva, 
een Srilankaanse bekeerling. Het overweldigende 
succes van Gunananda en de boeddhistische zaak 
heeft ertoe geleid dat het debat tot op de dag van 
vandaag verheerlijkt wordt. Historisch gezien leidde 
het debat eind vorige eeuw, begin deze eeuw tot zo'n 
toeneming van het boeddhistische zelfbewustzijn 
dat het kan worden beschouwd als een van de wor-
tels van het huidige boeddhistische chauvinisme in 
Sri Lanka. 

Na de glorieuze overwinning in Panadura zwak-
ten de reacties van christelijke zijde af tot steeds meer 
apologetische, en versterkten daarentegen de boed-
dhistische reacties zich tot triomfalistische. Onge-
twijfeld hebben in onze tijd de Mahanayaka's paus 
Johannes Paulus II uitgenodigd om de overwinning 
van 1873 te herhalen. Zij zullen daarbij zeker hebben 
gerekend op een uitgebreide verslaggeving in de pers, 
zoals dat ook in 1873 gebeurde door de Ceylon 
Times. 

Deze rapportage werd later uitgegeven en was 
aanleiding voor Colonel H.S. Olcott en Madame 
H.P. Blavatsky, die in 1875 de Theosophische Ver-
eniging oprichtten, om zich te gaan interesseren voor 
het boeddhisme. Dit heeft enorme consequenties 

gehad voor het herstel van het Srilankaanse boed-
dhisme en voor het boeddhistische zelfvertrou-
wen in Sri Lanka. Olcott en Blavatsky stichtten in 
1880 de Buddhist Theosophical Society in Co-
lombo en vooral Olcott heeft zich ingezet voor de 
reorganisatie van het boeddhisme in Sri Lanka. 

Overigens werden hierbij veel organisatievor-
men van de christelijke zending overgenomen, 
zoals boeddhistische scholen en 'colleges' op Britse 
leest, inclusief cricketwedstrijden en schooluni-
formen, een boeddhistische vlag, boeddhistische 
psalmen en boeddhistische zondagsscholen. Gun-
ananda en een van zijn volgelingen, die later be-
roemd werd onder de naam Anagarika Dharma-
pala, begrepen al snel dat boeddhisme en theoso-
fie uiteindelijk niet samen konden gaan, maar wat 
hen bond was vooral beider anti-christelijke hou-
ding. Vrij spoedig werd de B.T.S. dan ook onder 
leiding van Dharmapala een puur boeddhistische 
en modernistische beweging. Hier ligt ook de oor-
sprong van de sterke koppeling van boeddhisme 
en nationalisme, die zo kenmerkend is geworden 
voor het Srilankaanse boeddhisme.  • 

1. Zie: Kitsiri Malalgoda, Buddhism in 
Sinhalese Society 1750-1900, Berkeley 1976, 
p. 204. 
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van een conferentie van boeddhistische mon-
niken, waarop unaniem besloten werd dat de 
paus zijn uitspraken moet intrekken(!), uit-
spraken die gedaan zijn 'zonder juiste kennis 
van het boeddhisme en met de bedoeling om 
het boeddhisme te beledigen'. 

In de vergadering van het All Ceylon Bud-
dhist Congress, waarbij alle boeddhistische 
groeperingen waren vertegenwoordigd, werd 
vervolgens gesteld: `If the Pope 
does not tender an apology to 
the Buddhists either he or 
anyone nominated by him 
should participate in a public 
debate and prove what he has 
said.' 

Een tweede resolutie betrof 
de door het Vaticaan aange-
kondigde zaligverklaring van 
pater Joseph Vaz. In de aan-
kondigingen werd deze uit Goa 
afkomstige 'apostel van Sri 
Lanka', die in 1711 overleed in 
Kandy waar hij als missionaris had gewerkt 
en waar hij volgens de historici werd be-
schermd door de koningen van Kandy tegen 
de vervolging door de protestantse Hollan-
ders, beschreven als een `Bhagyawath'. Deze 
term, zo stelde het All Ceylon Buddhist Con-
gress, wordt alleen gebruikt om de Boeddha 
te beschrijven, en mag daarom niet gebruikt 
worden voor pater Joseph Vaz: `...and Bud-
dhist names should not be used with names 
of non-Buddhist clergymen'. 

Onvoldoende 

De brief van de aartsbischop van Colom-
bo had blijkbaar niet het gewenste effect: hij 
werd vriendelijk bedankt, maar het excuus 
werd als onvoldoende afgewezen. Tenslotte 
riep het congres op tot nationale acties in alle 
tempels `marking the advent of Buddhism'. 

Hebben deze discussies in Sri Lanka de re-
acties van de paus tijdens zijn bezoek beïn-
vloed? De indruk, op basis van de rapporta-
ges in de Srilankaanse kranten, is van wel. 

Hoewel de Mahanayaka's bij geen enkele of-
ficiële bijeenkomst aanwezig waren, ook niet 
tijdens de ontmoeting van de paus met reli-
gieuze leiders, zijn in dit verband een aantal 
uitspraken van de paus, maar vooral ook de 
wijze waarop de pers reageerde tijdens het 
bezoek, significant. 

De Daily News van 21 januari 1995 be-
vestigde nogmaals het grote respect van de 

paus voor boeddhisten en de 
enorme indruk die hij maakte 
op het publiek: 'Pope John 
Paul II stepped into sunshine 
yesterday afternoon and into 
the hearts of hundreds of thou-
sands of adoring Lankans.'2  

De paus presenteerde zich 
als een pelgrim met niets dan 
vrede in zijn hart, vol bewon-
dering voor het boeddhisme, 
en enig misverstand betreffen-
de zijn opmerkingen over het 
boeddhisme afwijzend, `which 

became an issue here after he allegedly de-
scribed Buddhism as a `pessimistic religion'. 
In zijn eerste toespraak verwees hij uitdruk-
kelijk naar de vier brahmavihara-meditaties. 

Wat hij waarschijnlijk niet heeft geweten, 
maar wat hem wellicht zou zijn meegedeeld, 
is dat de vier meditaties van naastenliefde, 
mededogen, medevreugde en gelijkmoedig-
heid een speciale combinatie vormen met 
zowel boeddhistisch als nationaal bewustzijn 
in Sri Lanka. Wie ooit in Colombo het ver-
keersplein bij Dhammapala Mawatha rond-
reed, zal zich de vier stenen herinneren, die 
daar op de vier windrichtingen staan: in de 
vorm van het eiland, met op ieder het wapen 
van de staat, de leeuw met een zwaard in de 
poot, en op ieder een van de vier brahmavi-
hara's erop in Sinhala, Tamil en Engels. 

Ook een van de meest gelezen teksten uit 
de Pali-canon werd in zijn toespraak ter sprake 
gebracht: uit de Dhammapada citeerde hij de 
volgende `splendid words: "Better than a thou-
sand useless words, is one single word that 
gives peace."' Sri Lanka werd in de woorden 
van de paus de parel van de Indische Oceaan, 

`Beuer than 

a thousand useless 

words is one single 

word that gives 

peace' 
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Debat 

schitterend in haar natuurlijke schoonheid, het 
land van de Mahavamsa, een natie trots op zijn 
oude cultuur, een land dat bekend is vanwe-
ge zijn glimlachende en gastvrije bevolking. 
`Ik kom als een vriend uit Rome, waar twee-
duizend jaar geleden de eerbiedwaardige be-
schaving die op dit eiland bloeide, bekend 
was'. Ook de Theragatha's blijken nu bekend: 
`de vreugde van de sangha die zo prachtig is 
uitgedrukt in de Theragatha's'3. 

Receptie 

De president, Chandrika Bandaranaike Ku-
maratunga, had er eerder van afgezien om de 
paus op het vliegveld te verwelkomen. Haar 
moeder, minister van staat in haar regering, 
heeft deze taak op zich genomen. Chandri-
ka bood een receptie aan, waarbij zij wel 
inging op de minder vredige situatie in Sri 
Lanka, en regeringsmaatregelen aankondig-
de om tot een oplossing met het conflict met 
de Tamil-bevrijdingsbewegingen te komen. 
De paus daarentegen heeft zich, voorzover 
mij bekend uit de Srilankaanse pers, over de 
interne problemen in Sri Lanka niet direct 
uitgesproken, maar hij heeft wel herhaalde-
lijk zijn hoop op vrede door religieuze dia-
loog beklemtoont, overigens in zeer algeme-
ne bewoordingen. 

De Mahanayaka's bleven afwezig, terwijl 
de kranten uitgebreid verslag deden over de 
ontmoeting van de paus met de 'religieuze lei-
ders' van het land, en ook van de mis, die de 
paus opdroeg op Galle Face Green in Co-
lombo, waarbij pater Joseph Vaz werd zalig 
verklaard. De entourage en stijl waarin dat 
gebeurde, met bijvoorbeeld lokale en tradi-
tionele architectuur en kunst, met name geïn-
spireerd op de periode van de koningen van 
Kandy,4  heeft het katholicisme op het eiland 
een veel positiever imago gegeven. Zoals de 
Sunday Times van 22 januari beschreef: 'Cul-
turally, a Church of Sri Lanka, witnessing to 
a Jesus of Sri Lanka (...) a turning away from 
western trends and values which had project-
ed a distorted image of the Church.' 

Speciale artikelen geven een beeld van de  

campagne van de pers: in een boeddhistisch 
klooster in de buurt van Matara blijkt een 
150 jaar oude Sanskriet-tekst van de bijbel 
gevonden te zijn; en 'iedere bekering waar-
bij de bekeerling financiële voordelen zou 
krijgen' (een veel gehoorde beschuldiging in 
Sri Lanka en de rest van Zuid- en Zuidoost-
Azië) wanneer zij of hij over zou gaan tot het 
katholicisme wordt door de paus afgewezen 
als onethisch. 

Tenslotte een afsluitend bericht uit de Daily 
News van maandag 23 januari: Police thank 
public for incident-free papal visit'. 

1. Met dank aan Paul Streumer, die mij inzage gaf in 
een aantal dagbladen uit Sri Lanka. Ik ben er mij 
van bewust dat ik niet alle artikelen die er in Sri 
Lanka over dit onderwerp zijn geschreven, heb 
kunnen gebruiken. 

2. De kranten schreven ook voortdurend over ka-
tholieken als 'adherents' of zelfs 'devorees'. 

3. Over de Therigatha's werd niet gesproken; vrou-
wen moeten buiten de discussie blijven, tenzij het 
de abortusproblematiek, de rol van het gezin of 
het verbod op sex voor het huwelijk betreft. In dit 
verband zijn de uitspraken van dc paus, gedaan 
vlak voor zijn bezoek aan Sri Lanka, in Sydney 
(Australië), relevant. Tijdens een zaligverklaring 
aldaar beklemtoonde dc paus dat de belangrijkste 
taak van de vrouw het moederschap is. Daarbij 
bevestigde hij bewust het verbod op vrouwelijke 
priesters in de Rooms-Katholieke Kerk. 

4. Het podium werd overigens wel ontworpen door 
een boeddhistische monnik, de eerwaarde Mapa-
lagama Vipulasara Thcra. 

Prof. dr. Ria Kloppenborg is hoogleraar voor de 
levende religies en de vergelijkende godsdienst-
wetenschappen aan de Faculteit der Godgeleerd-
heid van de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij is gespe-
cialiseerd in het boeddhisme. 

ARTAA 1,1J1. AD BOEDDHISME JAARGANG t NR 1 SLPTENIBER 1995 



Column door Jacques den Boer 

 

Katholieke Dalai Lama 
jik AUS JOHAN NES PAULUS II HEEFT 

meermalen een ontmoeting gehad met 
de bekendste boeddhist in de westelij-

ke wereld, de Dalai Lama. Afgaande op de 
publiciteit zou je zeggen dat ze het goed met 
elkaar konden vinden. In zijn boek Over de 
drempel van de hoop doet de rooms-katho-
lieke kerkvorst echter zeker geen recht aan 
de opvattingen van de Tibetaanse monnik. 

De paus stelt dat voor boeddhisten de 
wereld de bron van het kwaad is. Hij vergist 
zich. Het leed van de mensen, als je zo het 
kwaad mag preciseren, vindt zijn oorsprong 
niet buiten de mens, ergens 'in de wereld', 
maar komt voort uit het individu zelf. De 
oorzaak is volgens boeddhisten de persoon-
lijke gehechtheid van de mens aan van alles 
en nog wat. De gehechtheid vindt zijn wortels 
in begeerte, in agressie en wedijver en uit-
eindelijk in een verkeerde kijk op hoe het be-
staan is elkaar zit. Nirvana, de verdwijning 
van het lijden, is het inzicht in de dingen 
`zoals ze werkelijk zijn'. 

In de woorden van de Dalai Lama, in het 
boek Innerlijke vrede: Vit het boeddhistisch 
gezichtspunt gezien is de geest van een 
gewoon mens zwak en vervormd door de 
overmacht van de verkeerde zienswijzen en 
verstorende verhoudingen die we in onszelf 
meedragen. Door deze zwakheden en ver-
vormingen is men niet in staat de dingen te 
zien zoals ze zijn. Wat men ziet is de waar-
neming die is vervormd en gekleurd door de 
eigen neurotische emoties en vooroordelen.' 

De boeddhist is erop uit 'deze vervor-
mende elementen uit de geest te verwijderen 
en zo waarachtige waarneming mogelijk te 
maken'. De uitspraken van de Boeddha 
hebben één essentieel thema, zeggen de Dalai 
Lama en boeddhisten van alle richtingen: het 
zuiveren van de geest en het ontwikkelen van 
goede innerlijke kwaliteiten. 

Volgens de paus is het nirvana een staat 
van volstrekte onverschilligheid met betrek- 

king tot de wereld. Boeddhisten moeten zich 
naar zijn opvatting onverschillig maken voor 
de wereld, waarmee hij impliceert: onver-
schillig voor hun medemensen. Zo is het niet. 
De paus negeert een kernbegrip van het boed-
dhisme. De Boeddha zei het blijkens de 
oudste teksten ondubbelzinnig tot zijn eerste 
61 verlichte volgelingen: 'Ga nu en trek erop 
uit voor het welzijn en het geluk van velen, 
uit mededogen met de wereld.' 

Dat was 2500 jaar geleden en de boeddhis-
tische leer is vandaag niet anders. De Dalai 
Lama draagt onafgebroken het standpunt uit 
dat 'wereldwijde menslievendheid essentieel 
is om alle wereldproblemen op te lossen'. Hij 
herhaalt telkens weer: 'Mededogen is de 
steunpilaar van wereldvrede.' Zijn uitgangs-
punt is, net als destijds voor de Boeddha, dat 
ieder mens lijden wil voorkomen en geluk wil 
verwerven. De Dalai Lama meent dat alle we-
reldreligies overeenstemmen in dit ideaal. 

Voor de paus is het christendom superi-
eur aan het boeddhisme. De christelijke mys-
tiek — de weg tot het hoogste doel, nl. ver-
eniging van de mens met God — 'begint op 
het punt waar de gedachten van Boeddha en 
zijn richtlijnen voor het geestelijk leven op-
houden'. Daarom waarschuwt hij met zoveel 
woorden de christenen tegen boeddhistische 
meditatie en ascese. 

Zo'n confronterende houding is de Dalai 
Lama vreemd. 'Elke religie onderwijst een pad 
dat leidt naar een geestelijke staat die vredig, 
beheerst, ethisch en wijs is,' zegt hij. Alle we-
reldreligies zijn nodig om te voldoen aan de 
verschillende manieren van leven, de uiteenlo-
pende geestelijke behoeften en de overgeërfde 
nationale tradities in ieder individueel mens —
een werkelijk algemene, katholieke, visie. De 
Dalai Lama is katholieker dan de paus. 

Tenzin Gyatso, de Veertiende Dalai Lama, Innerlij-
ke vrede; over het Tibetaans boeddhisme en Tibet. 
(Uiig. Karnak, Amsterdam, 1986). 
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Dharma 

Wees volledig jezelf 

__,..11111111111111~111  

Taizan Maezumi Roshi, een 
van de grondleggers van Soto-
zen in het Westen, overleed op 
14 mei van dit jaar. Hiernaast 
een toespraak tot Amerikaanse 
zeestudenten, die werd gepubli-
ceerd in Ten Directions, januari 
1981, een publikatie van het Zen 
Center of Los Angeles en het 
Kuroda Instituut, beide gesticht 
door Maezumi Roshi. 

F R IS EEN JAPANSE UIT-
drukking, nari kiru, 
  die heel mooi het 
kernpunt van onze beoefe-
ning aangeeft. Nari betekent 
`worden' of eenvoudigweg 
`zijn'. En kiru betekent 
`totaal', 'volledig'. Kiru im-
pliceert ook afsnijden wat 
niet noodzakelijk is. Dat is 
onze beoefening: alles weg-
knippen wat overbodig is, 
alleen volledig jezelf zijn. 

Wij gebruiken vaak de 
term shikan taza, alleen maar 
zitten. Maar shikan taza 
hoeft niet enkel te slaan op 
de fysieke handeling van het 
zitten. Laat middenin heel 
drukke bezigheden je geest 
en lichaam echt zitten; wórd 
juist die bezigheden. In dat 
soort zitten word je helemaal 
jezelf en vergeet je jezelf. 

Daarover heeft Dogen 
Zenji het in de Genjokoan: 
`De Boeddha-weg bestude- 

ren is het zelf bestuderen. 
Het zelf bestuderen is het 
zelf vergeten. Het zelf verge-
ten is verlicht worden door 
de tienduizend dharma's.' 
Als je jezelf werkelijk ver-
geet, als je werkelijk één bent 
met jezelf, word je op dat 
moment één met al het 
andere. Hier en nu ben je 
verlicht door alles. 

Het maakt niet uit welke 
techniek je gebruikt, of je je 
adem volgt, shikan taza doet 
of met koans werkt. Wat be-
langrijk is, is dat je jezelf er 
echt ingooit en alleen dát 
bent. Het kan ook op de om-
gekeerde manier worden 
gezegd. Onverschillig hoe 
lang je zit of hoeveel koans 
je oplost, als je er niet wer-
kelijk bij bent, speel je alleen 
een spelletje. Dan wordt het 
niet echt van jou. 

Zoals ik al zei, het punt 
van nari kiru is werkelijk 
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Dharma 

jezelf te zijn, echt het mislei-
de of onwetende zelf verge-
ten. Dit soort onwetendheid 
doet zich voor als wij dingen 
op een dualistische manier 
zien. Dingen dualistisch be-
kijken is de fundamentele 
misleiding of onwetendheid 
omdat er überhaupt geen 
scheiding is tussen jouzelf en 
al het andere. Anders gezegd, 
er is geen apart ego, geen 'ik'. 
Wij denken alleen dat het er 
is, en dat is de wortel van 
onze problemen. En in de 
mate waarin we dingen op 
deze onwetende manier zien, 
zitten we met een probleem. 

Hoe ruimen we deze on-
wetendheid dan op? Vergeet 
het zelf. En hoe vergeten we 
het zelf? Dat is wat je aan het 
doen bent, dat is wat onze 
beoefening is. Maar nauw-
keuriger gezegd: er is geen 
zelf om te vergeten. Soms 
zeggen we: laat het los. Maar 
dan is de vraag: wie is er om 
iets los te laten? Als je denkt 
dat je iets hebt dat loslaat, 
wat is dat dan? 
Misschien ken je de beroem-
de koan waarin Bodhidhar-
ma wordt benaderd door de 
leerling die later zijn opvol-
ger zal worden. De leerling 
vraagt: 'Mijn geest komt niet 
tot rust. Alstublieft, meester, 
wilt u hem tot rust brengen?' 
Bodhidharma antwoordt: 
`Als je mij je geest brengt, zal 
ik hem tot rust brengen.' Zie 
je het? Wat is deze geest? Als 
je een probleem hebt, kijk er 
dan echt naar. Wie is degene 
die het probleem heeft? 

De leerling vertrekt en 
met grote kracht speurt hij  

naar zijn geest. Hij gaat terug 
naar Bodhidharma en zegt: 
`Ik heb gezocht naar de geest 
en hij is uiteindelijk ongrijp-
baar.' We lijden omdat we 
proberen 'mijn geest' te grij-
pen, mijn 'ik', ik, jij, de 
mijne, de hunne, maar er is 
helemaal niet zoiets. Je ge-
looft misschien niet wat ik 
zeg, maar de Boeddha zegt 
hetzelfde. Het kan me niet 

`Als je mij 

je geest brengt 

zal ik hem 

tot rust 

brengen' 

schelen als je me niet gelooft, 
maar ik garandeer je dat je in 
de mate waarin je je vast-
klampt aan dit idee van een 
zelf, dat je in die mate pro-
blemen zult hebben. 

Het principe is heel duide-
lijk. De vraag is: hoe kunnen 
wij ons deze ongrijpbare 
geest realiseren? Hoe kunnen 
we gaan beseffen dat er niet 
zoiets is als ik of mijn of jij? 
Daarvoor zijn nu juist de ver-
schillende praktische vaar-
digheden. Daarom is het 
prima om te zeggen: 'Laat 
los' en het is ook prima om 
te zeggen: 'Vergeet jezelf.' 
Het punt waar het om draait 
is, bewust te worden van dat 
feit, het werkelijk te zien. De 
Boeddha leerde dat mijn 
leven, jouw leven en al het 
andere bestaat als een geheel, 
in wederzijdse onderlinge be-
trekkingen. Mijn leven is  

jouw leven; jouw leven is 
mijn leven. Jouw leven is het 
leven van al het andere, en op 
zijn beurt is het leven van al 
het andere jouw leven. En 
omdat alles samen één ding 
is, is het ongrijpbaar. Als het 
één ding is, wie is er dan om 
wat te grijpen? 

Wij hoeven ons geen 
zorgen te maken over onze 
piepkleine ego's. Is het geen 
onnozele manier om onszelf 
van onszelf te vervreemden? 
Ongeacht in hoeverre we het 
beseffen: er is geen apart zelf. 
Hoe meer we met deze wijs-
heid leven, des te beter ons 
leven zal zijn. En hoe minder 
wij kijken met deze wijsheid, 
des te meer voelen wij con-
flicten, verwarring en ver-
vreemding. Maar niemand 
veroorzaakt dit lijden behal-
ve wijzelf, onze misleide in-
zichten. Het is alsof we ge-
vangen zitten in een kooi 
zonder wanden of tralies, 
maar omdat we blind zijn 
denken we dat we in een 
kooi zitten. Het maakt niet 
uit hoeveel kennis we op-
eenstapelen, — als we geen 
helder inzicht in de aard van 
dit leven hebben, komen we 
niet vrij. 

Wij gebruiken dikwijls het 
woord kensho, dat betekent 
`de natuur zien', de Boeddha-
natuur. Dit heeft geen be-
trekking op een objectief iets 
dat 'de natuur' wordt ge-
noemd. Het zien zelf is de 
natuur. Doen is zelf de Boed-
dha-natuur. Wat je doet, is 
precies de ware natuur. Alles 
is niets anders dan de ware 
natuur. Niet dat je de ware 
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natuur ergens in je hoofd of 
je hart hebt of dat het ergens 
boven in de hemel bestaat. 
Besef eenvoudigweg wie je 
bent. Precies zoals je bent, is 
wat het is. 

De zelfloze toestand, de 
absolute toestand, is de ei-
genlijke natuur van ons leven, 
en niettemin zien wij dit feit 
niet, doordat ons zicht is ge-
kleurd door gehechtheid. 
Knip daarom wat af van wat 
extra is en wees alleen jezelf. 

Het is interessant dat je als 
je werkelijk loslaat, niets 
kwijt raakt. Eerder krijg je 
meer terug. In het boeddhis-
me spreken we over volledig 
geven, volmaakt geven. Dit 
betekent bij het tellen van de 
adem: geef alles weg aan het 
tellen van de adem. Hetzelfde 
geldt voor alles wat je doet. 
Als je jezelf op deze manier 
weggeeft, zul je staan te 
kijken van wat je terugkrijgt. 

Het principe van onze be-
oefening is simpel. Maar dat 
wil niet zeggen dat het ge-
makkelijk is. Het doet me 
denken aan een Japans ge-
dicht dat zegt: Wat droevig 
is het dat wij na onze ge-
boorte, als het leven voort-
gaat, verder en verder weg 
raken van het huis van de 
Boeddha.' Met het opbou-
wen van het ego, het opbou-
wen van de muren rondom 
dit ik, worden we meer en 
meer misleid. Dát doen wij 
met ons leven, dus het is geen 
wonder dat het moeilijk is 
om die egocentrische hou-
ding te veranderen. Het is 
bijna alsof die houding door-
gedrongen is in het merg van  

onze botten. Misschien denk 
je dat je de hele zaak in orde 
kunt maken in een driedaag-
se sesshin of in een twee-
daagse Intensieve Zen-beoe-
fening. In zekere zin is dit: 
meer dan een grapje. Ik wil 
je niet ontmoedigen, maar ik 
wil dat je weet wat je doet. 

Voorbeelden 

Al is het moeilijk — wij 
kunnen ons leven op orde 
brengen. En wij hebben ge-
lukkig sinds de tijd van de 
Boeddha een heleboel prach-
tige voorbeelden van mensen 
die daarin zijn geslaagd. Van 
het begin af is er geen apart 
zelf, geen werkelijk ego, en 
ieder van ons kan tot dit besef 
komen. Als dat niet mogelijk 
was, had het geen zin hier bij 
elkaar te komen en te prakti-
zeren. Op een dag als vandaag 
zouden wij dan beter lekker 
naar het strand kunnen gaan. 
Maar omdat het mogelijk is 
om ons leven op orde te bren-
gen, afhankelijk van onze in-
spanning en motivatie, is het 
de moeite waard. 

Houd alsjeblieft dit basis-
principe van onze beoefening 
in gedachten. Als je er te ver 
van afdwaalt, breng jezelf er 
dan naar terug. Laten we al 
doende dit leven waarderen 
en onszelf meer en meer po-
lijsten, denkend aan één ding. 
Alleen voelen, alleen pijn, 
alleen verdriet, alleen denken. 
En omdat er geen ego is, 
vanaf het begin geen zelf; 
omdat het leeg is, ontstaat 
alles wat ontstaat eenvoudig 
volgens de wet van oorzaak  

en gevolg. En wat ontstaat, is 
alleen dit, onvoorwaardelijk 
en vrij. 

Een van de centrale lerin-
gen van de Boeddha is dat 
alles voorbijgaand is, dat alles 
in een voortdurend verande-
ringsproces verkeert. In 
zekere zin is dit evident, zelfs 
voor het rationele verstand. 
Als wij de geest gadeslaan, 
zien we dat gedachten en ge-
voelens komen en gaan, en als 
we het lichaam gadeslaan, 
zien wij voortdurende veran-
dering. Evenzo de aarde zelf, 
het hele universum — voort-
durend in beweging. Hoewel 
we weten dat niets blijvend is, 
leven we zelden in overeen-
stemming met die weten-
schap. In plaats daarvan klam-
pen wij ons vast aan onze 
ideeën, ons bezit, onze rela-
ties of wat dan ook. We zijn 
er niet tevreden mee om 
dingen of mensen alleen maar 
te laten zijn, maar we probe-
ren ze onder controle te krij-
gen, de baas te zijn en te be-
zitten. Alles verandert en toch 
veroorzaken wij door te pro-
beren de veranderingen tegen 
te houden, leed voor onszelf 
en anderen. 

In echte zazen laten wij 
alles toe alleen te zijn zoals 
het is, zonder hechting, on-
derdrukking of vastklampen 
aan wat dan ook. Dogen 
Zenji zei dat onze taak is, 
toegewijd te zijn aan zazen. 
Natuurlijk is alleen zazen 
doen als je op je kussen zit, 
absoluut niet genoeg. We 
moeten dat zazen vieren-
twintig uur per dag beoefe-
nen, we moeten voortdurend 
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Dharma 

zazen doen. Maar omdat het 
moeilijk is deze zazen-geest 
van ogenblik tot ogenblik 
met ons mee te dragen, 
moeten we er voortdurend 
aan werken in onze beoefe-
ning. 

Voortdurend zazen doen 
kost zeker moeite, maar ik 
wil niet de indruk wekken 
dat deze moeite zwaar of in-
spannend moet zijn. Stijf en 
gespannen zijn is niet het 
doel van de zen beoefening. 
De juiste inspanning is licht 
en ontspannen, moeiteloos. 
Ware kracht gaat samen met 
soepelheid en zachtheid. 

Omdat dit leven dat we 
delen, grenzeloos is, is onze 
beoefening eindeloos. Wij 
kunnen onderweg interes-
sante, zelfs belangrijke, er-
varingen hebben, maar als 
we onze beoefening niet 
voortzetten, heeft zelfs de 
verlichtingservaring niet veel 
te betekenen. Iedere ervaring 
is maar één trede op een 
ladder die oneindig lang is. 
Onze beoefening keert altijd 
terug naar zazen en naar 
voortdurende, constante in-
spanning. Wat we doen, hoe 
we van dag tot dag oefenen 
— dat is belangrijk. Als het 
geen positief effect heeft op 
ons zijn, niet echt ons leven 
integreert met alles en ieder-
een om ons heen, dan heeft 
het in werkelijkheid niet veel 
te betekenen. Laten we een 
sterke, harmonieuze beoefe-
ning hebben en ons samen 
dit grenzeloze leven bewust 
maken en in praktijk bren-
gen. 

Taizan Maezumi Roshi 
1931-1995 

Taizan Maezumi Roshi, geflankeerd door zijn dharma-opvolgers Bernard 
Tetsugen Glassman Roshi (rechts) en Dennis Genpo Merzel Sensei. 

I N LOS ANGELES VOND OP 27 AUGUSTUS JL. DE PLECHTIGE 
uitvaart plaats van Hakuyu Taizan Maezumi Roshi, abt 
van het Zen Center of Los Angeles, die op 14 mei plot-

seling in Tokio overleed. Hij werd 64 jaar. 
Maezumi Roshi was een van de grondleggers van Soto-zen 

in het Westen. Hij stichtte het ZCLA en vijf andere tempels, 
de White Plum Sangha, de Kanzeon Sangha en het Kuroda 
Instituut voor de studie van het boeddhisme en menselijke 
waarden. Als geestelijk leider van de White Plum Sangha 
wordt zijn plaats ingenomen door een van zijn twaalf dharma-
opvolgers, Bernard Tetsugen Glassman Roshi. De Kanzeon 
Sangha staat onder leiding van zijn dharma-opvolger Dennis 
Genpo Merzel Sensei. Deze sangha heeft verscheidene Eu-
ropese vestigingen, o.a. in Amsterdam waar Nico Tydeman de 
voornaamste leraar is. 

De vader van Maezumi Roshi, Baian Hakujun Kuroda 
Roshi, was hoofd van een Soto-tempel bij de Japanse stad 
Otawara. Op elfjarige leeftijd werd Maezumi ingewijd als 
monnik. Hij studeerde oosterse literatuur en filosofie aan de 
Komazawa Soto Universiteit in Tokio. Daarnaast resulteer-
de zijn zenstudie in het ontvangen van `inka', de erkenning 
als dharma-opvolger, in zowel Soto- als Rinzai-zen. 

In 1956 vestigde hij zich in Los Angeles als priester van de 
Zenshuji, de hoofdtempel van Soto-zen in de Verenigde 
Staten. Hij stichtte het ZCLA in 1967. In Amerika heeft hij 68 
zenpriesters ingewijd. Maezumi Roshi was getrouwd en had 
drie kinderen.  i 
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De eerwaarde 
Jhananando 

weer Frits 
áëques den Boe'  •••..••••-•• 

Elf jaar was hij bhikkhu 
Jhananando, in Thai-
land, Birma, Maleisië en 
Nederland. Nu is hij 
weer Frits Koster. Hij 
woont samen met zijn 
vriendin Laila in een 
dorpje bij de stad Gro-
ningen. Een moderne 
boeddhist. 

CC
I 

K BEN NEDERLANDS HERVORMD OPGEVOED, OP EEN 
VRIJ open manier. Mijn ouders waren er niet streng 
in. Als jongetje was ik heel gelovig. Ik ging graag 

naar de kerk en ik had prachtige, heel devote belevingen. Nu 
met een boeddhistische achtergrond zeg ik: dat was wat in 
het Pali eiti wordt genoemd, verrukking. Dat je kippevel 
krijgt, je haar recht overeind gaat staan bij bepaalde gezan-
gen, zoals 'Nu sijs wellecome'. 

Ik las niet de bijbel, maar ik heb wel zondagschool gedaan, 
jeugdkerk, catechesatie. Op m'n veertiende, vijftiende jaar 
begon ik vragen te stellen waarop ik geen bevredigend ant-
woord kreeg van de dominee. Ook niet van mijn ouders. Mijn 
vader was kantoormedewerker en mijn moeder huisvrouw. 
Ik had een broertje en een zusje. Zij gingen geregeld naar de 
kerk, daar waren ze heel trouw in. Voor hen was God gewoon 
een feit. 

Wat me heel erg bezig hield, was dat er enorm veel ellende 
was. Ik zat met de vraag: als God alwetend is en goedertie-
ren, waarom heeft hij dan toch een wereld gecreëerd met zo 
enorm veel ellende? Dan heeft God toch een ingebouwde fout 
gemaakt in z'n creatie. Dat heeft hij niet overzien. Dan heeft 
hij toch een vorm van onwetendheid. En als hij het wel heeft 
overzien, dan is het, ja iets duivels bijna. 

Bij leeftijdgenootjes in Twente was de trend: God bestaat 
niet, en ze waren meer geïnteresseerd in politiek, PPR, PSP 
en zo. Eerst was er bij mij dat twijfelen aan God, in tweede 
instantie heb ik het gewoon losgelaten. Mijn ouders hebben 
daar nooit moeilijk over gedaan. 

\\  [AAI 1;1 11) V,OH)1)1-11till.  AIGANG  N12 1  SNPTI.:1\113E1( 1995 



Interview 

Ik heb me toen een aantal jaren overal 
tegen gekeerd, tegen welke vorm van religie 
dan ook. Als puber alles onderzoeken, ook 
allerlei ongezonde dingen, veel naar café's en 
discotheken, blowen. Ik heb een korte tijd 
een lichte vorm van criminaliteit beoefend, 
diefstalletjes van elpee's en dat soort dingen, 
een beetje voor de sensatie. Maar nooit in de 
bak gezeten. 

Ik was heel onzeker, had veel behoefte aan 
een stukje rust, maar dat kon ik nergens in 
vinden. Dat is doorgegaan tot m'n twintig-
ste, eenentwintigste. Na het vwo ging ik in 
Leeuwarden naar een agogische academie, in 
`76. Dat beviel totaal niet. Ze waren in hevige 
democratiseringsprocesssen verwikkeld. Ik 
was achttien en kwam voor het eerst op 
kamers. Ik raakte helemaal losgebroken, echt 
een beetje aan lager wal en begon steeds meer 
te drinken. 

In die tijd was ik heel geblokkeerd, in een 
soort depressie: 'Dit is het leven dan, wat 
heeft het mij te bieden?' Ik had veel moeite 
om aansluiting te vinden bij vrouwen, meis-
jes. De sexualiteit vond ik iets heel moeilijks. 
Ik kwam in een vicieuze cirkel. Om eruit te 
komen, ben ik gaan reizen. In Engeland 
werkte ik in een gehandicaptentehuis, ik ging 
druiven plukken, olijven plukken, van alles. 
Maar daar werd ik ook niet rustiger van. 

Yoga 

Toen ik gedesillusioneerd terugkwam, ben 
ik verhuisd naar Groningen. Hier had ik wat 
vrienden wonen. De vraag: 'Is dit nu alles of 
is er meer?' bleef me bezighouden. Vrienden 
zeiden op een keer: misschien maakt yoga je 
wat rustiger. Toen kreeg ik voor het eerst 
sinds jaren weer een soort spirituele ervaring, 
opeens een moment dat er gewoon geen ge-
dachten waren, heel spontaan tijdens een oe-
fening. Dat gaf het gevoel: hé, op deze weg 
moet ik verder gaan. In diezelfde tijd las ik 
een boekje van Hermann Hesse, Siddhartha. 
Dat bracht dat gevoel helemaal omhoog: ik 
moet het dáár ergens in vinden. 

Op een dag, in 1979, liep ik tegen een  

poster aan bij de universiteit, een aankondi-
ging dat een Thaise monnik meditatie-uitleg 
kwam geven. Ik had meteen het idee: 0, dit 
is een kans voor me. We moesten heel lang-
zaam lopen en zitmeditatie doen. Allemaal 
nogal eng, maar tegelijkertijd sprak het me 
heel erg aan. Het was alsof mediteren iets was 
waar ik al die jaren onbewust naar had ge-
zocht, een praktische manier om zicht te krij-
gen op m'n eigen leven. 

De eerwaarde Mettavihari, dat was de 
monnik, heb ik de vraag gesteld over de el-
lende in de wereld. Hij gaf een veel reëler ant-
woord dan ik tot dusver had gekregen. Zoiets 
van : "Laat in het midden of er een Schepper 
is. Je kunt in ieder geval zien dat veel pro-
blemen in jezelf voortkomen uit onwetend-
heid. Als je meer zicht krijgt op je eigen on-
wetendheid, worden problemen makkelijker 
hanteerbaar." 

In die tijd deed ik als dienstweigeraar ver-
vangend werk op het huisvestingsbureau en 
ging hard sparen om een halfjaar naar Zuid-
oost-Azië te kunnen gaan. Thuis mediteerde 
ik en ik deed mee aan retraites die Mettavi-
hari leidde in een groot katholiek klooster in 
Brabant, en ook wel in Frankrijk of Enge-
land. Ik heb ook aan andere meditatiestijlen 
gesnuffeld, Tibetaans, zen. 

Maar vipassana lag me het meest, door de 
duidelijkheid, er is veel uitleg over, en ook 
omdat het niet zo goeroe-gericht is. Je hoefde 
niet je hele leven aan die leraar over te geven. 
In die zin vond ik het nuchter, en goed ver-
wijzen naar je eigen zelfstandigheid. Ik las er 
ook over, de Visuddhi Magga bijvoorbeeld. 
Ik was er in die tijd wel vrij fanatiek mee 
bezig: een gevoel van nu of nooit. 

Het stappen had ik in het begin nog niet 
achter de rug. Ik was gestopt met roken, en 
in theorie ook met drinken. Maar dat wou 
nog niet zo snel. De eerste maanden kon ik 
het toch niet laten om me soms met vrienden 
weer eens flink lazerus te drinken in m'n 
ouwe café. 

In m'n eentje ben 'ik naar Azië gevlogen, 
naar Kathmandu. Ik heb een trekking ge- 
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maakt in Nepal. In India overnachtte ik 
zoveel mogelijk in kloosters. Voor mijn 
gevoel was het wel een pelgrimsreis, naar 
Bodh Gaya en zo. Ook nog een weekje 
Birma. Het einddoel was om in Thailand drie 
maanden in een meditatieklooster te verblij-
ven. Ik had een aanbevelingsbrief van Met-
tavihari voor de man die later mijn precep-
tor werd, de Somdet Phra Buddhacarn. Hij 
was abt van een groot klooster in Bangkok, 
Wat Mahadhatu. Hij stuurde me door naar 
het meditatiecentrum Wat Vivek Asom —
'Oase van rust' — in Chonburi, een kilome-
ter of tachtig van Bangkok. 

Dat is de plek waar Mettavihari zelf ooit 
nog gemediteerd heeft. Er 
zit een oude Birmese 
monnik, Achan Asabha 
Maha Thera, nu zes- of ze-
ventachtig, die naar Thai-
land is gekomen op ver-
zoek van mijn latere pre-
ceptor om vipassana-on-
derricht te geven. De 
monnik is een leerling van 
Mahasi Sayadaw geweest. 

In Wat Vivek Asom 
waren een paar westerlin-
gen, uit Australië en Ame-
rika. Er was een vertaler, 
een Indiase monnik. Daar 
heb ik drie maanden ge-
mediteerd. Toen dacht ik: 
eigenlijk zou ik willen blij-
ven, ik heb nog heel veel te 
leren. De leraar adviseerde 
me dat ook en ik voelde 
me daar thuis. Na wat wikken en wegen heb 
ik m'n kamer in Groningen opgezegd. Ik 
stond al ingeschreven aan de universiteit, 
want ik zou een half jaar wegblijven en dan 
Pali gaan studeren, maar ik dacht: dat komt 
dan volgend jaar wel. 

Dit was in 1982, '83. Ik kreeg het aanbod 
van de Somdet om leerling-monnik te 
worden. In die traditie kun je in- en uittre-
den wanneer je wilt, dus ik dacht: ik probeer 
het gewoon een half jaar. Tot dat moment  

had ik in m'n westerse kleren rondgelopen. 
Ik sliep in een meditatiehutje, een houten 
schuurtje, en mediteerde in een grote zaal, 
ergens buiten of in m'n hutje. 

Een grote ceremonie in Bangkok en 
opeens was ik leerling-monnik. In dat kloos-
ter, Wat Mahadhatu, was een oudere Engel-
se monnik de enige andere westerling. 
Meteen na mijn intreding kreeg ik de schrik 
van mijn leven: 'Waar ben ik aan begonnen?' 
En plotseling enorm heimwee. Ik moest 
wennen aan het dragen van een gewaad. 
Ineens moesten oude vrouwen voor me op-
staan in de bus. De taal kende ik nog niet 
goed. 's Ochtends moest ik de bedelronde 

maken. Ik wou steeds zo 
gauw mogelijk naar huis. 
De eerste tijd was een ver-
schrikking. Het was echt 
een cultuurschok. M'n 
meditatie ging ook totaal 
niet. Het was zwoegen. 

Af en toe schreef ik wel 
naar huis. Mijn vader vond 
het wel leuk dat ik inge-
treden was, maar mijn 
moeder heeft zich heel erg 
bezorgd gemaakt. Ik had 
wat foto's opgestuurd met 
de gedachte: 'Nou ja, dat 
zullen ze wel mooi 
vinden.' Maar daar is m'n 
moeder nog meer van ge-
schrokken: dat ik zo'n kaal 
hoofd had en zo'n vreemd 
gewaad — is dat nou mijn 
zoon? 

De periode van de cultuurschok is gelei-
delijk overgegaan. Ik bleef drie maanden in 
Bangkok, leerde de taal en daardoor werden 
de dingen wat gemakkelijker te plaatsen. Om 
het in de dagelijkse praktijk te leren stapte ik 
soms de bus in en vroeg van alles: wat is dit en 
wat is dat. Of ik begon een praatje. De Thais 
vonden het prachtig dat een westerling de taal 
leerde en af en toe fouten maakte. 

In Bangkok heb ik Abhidhamma gestu-
deerd, Pali een beetje, en de Vinaya, echte 
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monastieke studies. In een klasje, reciteren, 
eerst Pali, dan Thais, dan de uitleg ervan. 
Later las ik een heleboel boeken, in het begin 
in het Engels en later in het Thais. 

Toen ik terug was in het meditatiecentrum 
in Chonburi ging ik me steeds meer thuis 
voelen. Zo heb ik een paar jaar in allerlei 
kloosters doorgebracht, studeren en medite-
ren, o.a. anderhalf jaar in Birma, het Mekka 
van de meditatie, in Maleisië en in Sri Lanka 
voor Pali-studie en om eens een andere vorm 
van Theravada-boeddhisme te zien. In Thai-
land sta je als monnik op een heel hoog plat-
form, terwijl in Sri Lanka het 
allemaal veel gelijker is, wat 
ontspannener. Ik overlegde 
altijd eerst met mijn preceptor, 
de Somdet Phra Buddhacarn, 
mijn 'vader in de dhamma'. Hij 
vond eigenlijk alles goed. 

In 1988 kwam de eerwaarde 
Mettavihari — toen zat ik alweer 
een tijdje in Chonburi — bij me 
langs en vroeg of ik terug wilde 
komen naar Nederland om 
hem te helpen, hier in Groningen en met 
Thaise mensen in andere plaatsen. Ik had er 
eerst weinig zin in, want ik had me onder-
tussen goed gesetteld. Na wat wikken en 
wegen besloot ik toch terug te gaan, met het 
gevoel: eens kijken of ik wat ik hier heb ge-
leerd, kan integreren in Nederland. 

En ook gewoon om mijn ouders weer eens 
te zien. Heimwee had ik niet veel gehad, 
hooguit eens als ik een brief kreeg. Het was 
alsof je er in een veilige glazen toren zat, 
lekker beschermd, ik zou daar mijn hele leven 
kunnen slijten — zo'n gevoel. 

Een Thaise bankier, die mij ook had ge-
holpen met intreden — je hebt daar een spiri-
tuele vader en een materiële sponsor — heeft 
een ticket voor mij gekocht, een jaarretour-
tje. Toen ben ik op het vliegtuig gestapt. Met 
een heel simpel rieten mandje kwam ik aan 
op Schiphol: 'Hier ben ik.' 

Eerst heb ik een paar weken in Amster-
dam doorgebracht. Allerlei gekke dingen 
meegemaakt. Nederland had de Europese  

voetbalkampioenschappen gewonnen en in 
Amsterdam kreeg ik allemaal mensen achter 
me aan die mijn oranje gewaad wel geschikt 
vonden als vlag. 

Ik had nu weer heimwee: 'Was ik maar 
weer terug in Azië!' Dat heeft zeker een jaar 
geduurd. Na een paar weken kreeg ik een 
vaste plek in Groningen, in het oude, inmid-
dels afgebrande, meditatiecentrum en ik 
begon toen Mettavihari te assisteren in het 
begeleiden van meditatie. 

In zekere zin was ik wel een wereldvreemd 
persoon geworden. In die zes jaar raak je be-

hoorlijk geconditioneerd als 
monnik, met allerlei kleine re-
geltjes, bijvoorbeeld niet eten 
na twaalf uur. En in Azië was 
me op een onbewuste manier 
ingepompt: je hoort geen 
fysiek contact met vrouwen te 
hebben. De eerste de beste dag 
in Nederland is er dan een 
vrouw die me de hand wil 
schudden of een zoen wil 
geven. 

Zo moest ik een heleboel drempeltjes over: 
`Ja, gut, het is hier geen Thailand.' In het 
begin was ik echt bang om regeltjes te breken. 
Voorzichtig, stukje bij beetje, begon ik wat 
regeltjes af te bouwen omdat ik het gevoel 
had dat ze hier niet relevant waren. Eigenlijk 
een monastiek deconditioneringsproces van 
wel vijf jaar. 

Ja, toen ik bij mijn ouders binnenkwam in 
m'n gewaad vond m'n vader het wel leuk, 
maar voor mijn moeder was ik een vreemde 
geworden. Voor mij was het niet eens zo 
pijnlijk, ik was toch redelijk losgekomen van 
mijn ouders. Maar voor mijn moeder was het 
heel pijnlijk. Dat heeft ze op haar sterfbed 
wel min of meer aangegeven. Ja, ik reageer-
de ook heel anders op wat ze zei dan ze 
gewend was. Daar wist ze geen raad mee. Ze 
is wel blij geweest toen ze zag dat ik na ver-
loop van tijd veel soepeler werd, westerser. 

Het is een hele beslissing geweest: èf ik ga 
heel strikt door als monnik C>f ik pas me aan. 
Met Mettavihari kon ik er goed over praten. 

`In zekere 

zin was ik wel 

een wereldvreemd 

persoon 

geworden' 
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Frits in Groningen 

Hij heeft zelf goed een link weten te maken 
naar het Westen. In de vijf jaar dat ik nog 
monnik ben gebleven, begon ik me steeds 
meer op een eilandje te voelen. 

Toen hier, in een vroeger schooltje, het Vi-
passana-centrum kwam, werd ik een soort 
bouwopzichter. Ik kreeg ook meer en meer 
dingen eromheen, lesgeven op scholen, ik heb 
lezingen gegeven voor mariniers die naar 
Cambodja moesten, en contacten met Thaise 
mensen, op verzoek van Mettavihari. 

11111•11=1:1111111~1 
Ik voelde heel sterk het conflict: innerlijk 

voelde ik me heel sterk aangetrokken tot een 
westerse vorm, maar voor de Thaise mensen 
die op bezoek kwamen, was ik de traditio-
nele monnik. Dat ging ik steeds pijnlijker 
vinden. Daarbij kwam dat ik begon te merken 
dat sexualiteit toch wel een grote behoefte in 
mijn leven was en dat dat niet samen kon 
gaan met een monastiek leven. 

Uiteindelijk stelde Mettavihari voor dat ik  

weer samanera, noviet, zou worden. Dat heb 
ik nog anderhalf jaar zo gedaan. Als noviet 
volg je ook wel een aantal regels, maar ach, 
als je je er niet zo aan houdt... Je bent een on-
deugende noviet, never mind. 

Maar op den duur vond ik het loslaten van 
de regels toch beter, plus het feit dat ik ver-
liefd was geworden, en daarbij: ik had een 
sociale uitkering, daar had ik als monnik 
nooit moeite mee — dan leef je ook op de ge-
meenschap, maar ik zag problemen voor de 
toekomst. En ik wilde niet zelfstandig 
monnik worden, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel als 'Mln. Frits'! Ik had in-
tussen al ontdekt dat er goede kansen waren 
om in de psychiatrie te gaan werken. Zo 
kwam het besluit: laat ik er gewoon uitstap-
pen. 

M'n meditatie werd toen zelfs een stuk 
gemakkelijker. Want het is toch anderhalf of 
twee jaar een vreemde innerlijke strijd ge-
weest, heel erg op jezelf teruggeworpen. Toen 
ik had besloten om uit te treden, kon ik ook 
vrijuit toegeven aan mijn verliefdheid, ik kon 
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in de maatschappij beter aarden, we meer sta-
biliseren. 

Mijn moeder is één dag voor ik uittrad, ge-
storven. Dat is een heel vreemde samenloop 
geweest. Zij heeft op haar sterfbed nog wel ge-
boord dat ik uit zou treden, en ik merkte wel 
dat zij het prettig vond toen ik het vertelde. 
Zij heeft mij niet meer als officieel leek mee-
gemaakt. Ja, misschien heeft haar afwijzende 
houding onbewust meegespeeld bij het besluit 
om uit te treden. Als zij er makkelijker in was 
geweest, was het voor mij natuurlijk onder-
steunender geweest om erin te blijven. 

Ik heb nog een jaar hier in het centrum ge-
woond. Toen ben ik aan een in-service-op-
leiding in de psychiatrie begonnen. Intussen 
was mijn verliefdheid met Laila — zo heet  

mijn vriendin — tot een relatie uitgegroeid. Ik 
kree,b  het gevoel: het is ook voor het centrum 
beter als ik op iets meer afstand woon. En nu 
is h.et zo uitgekiend dat de behoefte van liet 
wonen in een dorpje buiten is vervuld en ik 
nog bijna dagelijks in het meditatiecentrum 
kom als ik op weg ben van of naar m'n werk. 
Zo kan ik toch nog van een afstandje door- 
gaan m•et `kosteres'... - 

Voor meditatie is er nu minder tijd, maar 
ik probeer er elke dag een half uur voor vrij 
te maken. en op een vrije dag wat meer. Ik be-
geleid ook nog geregeld weekends hier of 
elders, en dan ben ik er zelf ook intensiever 
mee bezig. En verder wekelijkse meditatie-
avonden. en cursussen. voor de volksuniversi-
teit — nog een actief boeddhistisch leven." i 

Tantra: verval of verrijking? 

r-rl ANTRA IN ZIJN DIVERSE VERSCHIJNINGS- 
vormen is het onderwerp van de herfst-

bijeenkomst van de Stichting Vrienden van 
het Boeddhisme op zaterdag 14 oktober a.s. 
in het centrum Pax Christi in Utrecht. 

Tantra wordt door velen als een corrupte 
vorm van boeddhisme beschouwd, die erin 
doorgedrongen is tijdens het verval van de leer 
in de laatste fase van het boeddhisme in India. 

Deze opvatting leeft nog steeds, maar er 
wordt nu ook genuanceerder over gedacht. 
De beoefenaars van het tantrisme zijn tot op 
de dag van vandaag trouw gebleven aan de 
Mahayana-filosofie van de Yogacara en de 
Madhyamika. 

Op de bijeenkomst van de Vrienden van 
het Boeddhisme wordt ingegaan op de ont-
staansgeschiedenis van tantra, enkele prak-
tijken uit een Tibetaans tantristische tradi-
tie en de Japanse vorm van tantra. Erik 
Hoogcarspel zet de historische ontwikke-
ling van tantra in India uiteen. Het Tibe-
taanse tantrisme wordt belicht door Jolanda 
Hennekam aan de hand van haar ervaringen 
met het onderricht in de Karma-Kargyu-tra-
ditie. Shingon, de Japanse vorm van tantra, 

wordt geïntroduceerd door Harriet Hunter. 
Na een historische inleiding licht zij het ri-
tueel en een bijbehorende mandala toe met 
behulp van dia's. 

Drs. E. Hoogcarspel is filosoof, publi-
ceerde over Tibetaans boeddhisme en do-
ceerde hindoeïsme aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen. Drs. J. Hennekam stu-
deerde theologie en Spaans en is docente le-
vensbeschouwingen. Drs. H. Hunter stu-
deerde na het behalen van haar Master's 
degree in Asian Art History in Canada ja-
panologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. 
Zij legt de laatste hand aan haar proefschrift 
over de Rishukyo Mandala. 

Voor de herfstbijeenkomst kunnen dona-
teurs zich aanmelden door overmaking van 
f.25,- op postrekening 152.00.22 te name van 
de Stichting Vrienden van het Boeddhisme 
te Oegstgeest onder vermelding 'Herfstbij-
eenkomst 1995'. Ook belangstellenden die 
(nog) geen donateur zijn, zijn van harte 
welkom. Zij dienen f.35,- over te maken. Be-
zoekers kunnen ook betalen aan de zaal. De 
bijeenkomst duurt van 11.00-16.30 uur. Het 
centrum Pax Christi bevindt zich in Hoog-
Catharijne (Godebaldkwartier 74) bij het 
Centraal Station in Utrecht. 
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Het Diamantsutra 
verzen 18-23 

vertaald door Rob Janssen 

gig 

De eerste Nederlandse 
vertaling van het Diamant-
sutra begon twee jaar gele-
den te verschijnen in het 
tijdschrift `Saddharma'. 
De vertaler schreef destijds 
een inleiding, waaraan het 
volgende is ontleend. 

H ET SUTRA VAN DE 
`Diamantsnijder' 
(Vajracchedika 

Prajfidpdramitd), beter be-
kend als het Diamantsutra, 
behoort tot de Mahayana-
teksten over de 'perfectie van 
inzicht' (prajliápáramitá). 
Het Mahayana kent zes per-
fecties (pitramitá) of deug-
den die de bodhisattva moet 
beoefenen om tot verlichting 
te komen. De perfectie van 
inzicht is de laatste en be-
langrijkste. 

Het sutra is geschreven in 
het Sanskriet in de eerste 
eeuwen van onze jaartelling, 
in elk geval vóór 402 na 
Chr., toen de eerste vertaling 

in het Chinees door Kumarajiva verscheen. 
De tekst was en is zeer populair onder Ma-
hayana-boeddhisten in Oost en West. Het 
sutra heeft grote invloed uitgeoefend op het 
Tibetaanse boeddhisme en Zen. 

De tekst bestaat uit twee delen van samen 
32 hoofdstukjes. Het eerste deel van 12 
hoofdstukjes is waarschijnlijk het oorspron-
kelijke sutra. Het tweede deel is vermoede-
lijk later toegevoegd en heeft minder diep-
gang. Volgens de geleerde E. Conze zijn wel-
licht zelfs de palmbladeren waarop het 
tweede deel was geschreven, door elkaar ge-
raakt ofwel bestaat dit deel uit een mengel-
moes van losse uitspraken. 

De Ch'an-meester Han-shan, die leefde 
tijdens de Ming-dynastie (1368-1644), zegt 
dat het sutra bedoeld is om de Diamanten 
Geest van de Boeddha te openbaren, waar-
door de twijfels van de mensen — in de tekst 
de twijfels van Subhai — worden 'afgesne-
den'. Han-shan registreerde 35 twijfels: 17 
grove twijfels worden in de eerste zestien 
hoofdstukjes behandeld en 18 subtielere 
daarna. 'Hoe dit ook zij,' aldus de vertaler, 
Rob Janssen, 'we zullen de tekst zoveel mo-
gelijk voor zichzelf laten spreken en alleen 
hier en daar van enig commentaar voor-
zien.' 
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18a De Verhevene sprak: 'Wat denk je, 
Subhai, bestaat het fysieke oog van 

de Tathágata?' 
Subhiiti sprak: 'Jazeker, erhevene, het fy-

sieke oog van de Tathágata estaat.' 
De Verhevene sprak: 'Wat denk je, Sub-

bestaat het goddelijke oog van de Tathá-
gata?' 

Subhini sprak: 'Jazeker, Verhevene, het 
goddelijke oog van de Tathágata bestaat.' 

De Verhevene sprak: 'Wat denk je, 
Subhij.ti, bestaat het wijsheidsoog van de 
Tathágata?' 

Subhfiti sprak: 'Jazeker, Verhevene, het 
wijsheidsoog van de Tathágata bestaat.' 

De Verhevene sprak: 'Wat denk je, 
Subhfiti, bestaat het dharma-oog van de 
Tathágata?' 

Subhfiti sprak: 'Jazeker, Verhevene, het 
dharma-oog van de Tathágata bestaat.' 

De Verhevene sprak: 'Wat denk je, 
Subhiiti, bestaat het Boeddha-oog van de 
Tathágata ?' 

Sublifiti sprak: 'Jazeker, Verhevene, het 
Boeddha-oog van de Tathágata bestaat.' 

18b De Verhevene sprak: 'Wat denk je, 
Subhfiti, zovele zandkorrels als er zijn 

in de grote rivier de Ganges, is er door de 
Tathágata gesproken over deze zandkorrels?' 

Sublifiti sprak: 'Jazeker, Verhevene, jaze-
ker, Welgegane, over die zandkorrels is door 
de Tathágata gesproken.' 

De Verhevene sprak: 'Wat denk je, 
Subhfiti, als er zovele Ganges-rivieren zouden 
zijn als er zandkorrels zijn in de grote rivier 
de Ganges en als er zovele wereldsystemen 
zouden zijn als er zandkorrels daarin zijn, 
zouden dat dan vele wereldsystemen zijn?' 

Subhfiti sprak: 'Jazeker, Verhevene, jaze-
ker, Welgegane, dat zouden vele wereldsys-
temen zijn.' 

De Verhevene sprak: `Zovele wezens, 
Subhfai, als er zijn in die wereldsystemen, ik 
ken van hen de diverse gedachtenstromen. 
En waarom? Gedachtenstromen zijn ge-
dachtenstromen, Subhini, als niet-gedach-
tenstromen zijn ze door de Tathágata on- 

derricht. Daarom worden ze 'gedachten-
stromen' genoemd. En waarom? Een vroe-
gere gedachte bestaat niet, een toekomstige 
gedachte bestaat niet, een huidige gedachte 
bestaat niet. 

19 Wat denk je, Sublffiti, de zoon of 
dochter van goede familie, die dit we-

reldsysteem van één biljoen werelden met de 
zeven juwelen gevuld heeft en ten geschen-
ke zou geven aan de Tathágata's, de Arhats, 
de Volledig Ontwaakten — zou die zoon of 
dochter van goede familie op grond daarvan 
een grote massa van verdienste verkrijgen?' 

Subhfiti sprak: 'Heel groot, Verhevene, 
heel groot, Welgegane.' 

De Verhevene sprak: 'Zo is het, Sublifiti, 
zo is het. Op grond daarvan zou een zoon of 
dochter van goede familie een grote massa 
verdienste verwerven. En waarom? Een 
massa van verdienste is een massa van ver-
dienste, Sublifiti, als niet-massa van verdien-
ste is zij door de Tathágata onderwezen. 
Daarom wordt zij 'massa van verdienste' ge-
noemd. Indien, Subhfiti, er een massa van ver-
dienste zou bestaan, dan zou de Verhevene 
niet onderwezen hebben: "Een massa van 
verdienste is een massa van verdienste." 

20a Wat denk je, Subhfiti, kan de Tathá-
gata gezien worden door de perfectie 

van fysieke vorm?' 
Subhai sprak: 'Nee, inderdaad, Verhe-

vene, de Tathágata kan niet gezien worden 
door perfectie van fysieke vorm. En waarom? 
Perfectie van vorm is perfectie van vorm, Ver-
hevene. Als niet-perfectie van vorm is zij door 
de Tathágata onderwezen. Daarom wordt zij 
"perfectie van vorm" genoemd.' 

20b 
Subhai, kan de Verhevene gezien 
De Verhevene sprak: 'Wat denk je, 

worden door het volle bezit van kenmerken?' 
Subhfiti sprak: 'Nee, inderdaad, Verhe-

vene, de Tathágata kan niet gezien worden 
door het volle bezit van kenmerken. En 
waarom? Dit volle bezit van kenmerken, Ver-
hevene, dat door de Tathágata onderwezen 
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is, als niet-volle bezit is het door de Tathá-
gata onderwezen. Daarom wordt het "volle 
bezit van kenmerken" genoemd.' 

21a De Verhevene sprak: 'Wat denk je, 
Sublffiti, komt bij de Tathágata de ge-

dachte op : "Door mij is de Dharma onder-
wezen"?' Subhfiti sprak: 'Zeker niet, Verhe-
vene; bij de Tathágata komt niet de gedachte 
op: "Door mij is de Dharma onderwezen".' 

De Verhevene sprak: 'Wie, Subhati, zo zou 
spreken: "Door de Tathágata is de Dharma 
onderwezen", hij zou valselijk spreken, hij 
zou mij vals beschuldigen, Sublifiti, door te 
grijpen naar wat niet is. En waarom? On-
derwijzen van Dharma is onderwijzen van 
Dharma, Subhtiti, (maar) er is geen enkele 
dharma (entiteit), die als onderwijzen van 
Dharma wordt waargenomen.' 

21b Na die woorden sprak de eerwaarde 
Sublifiti het volgende tot de Verhe-

vene: 'Zullen er werkelijk, Verhevene, enige 
wezens zijn in de toekomst, in de laatste tijd, 
in de laatste periode, in de laatste vijfhonderd 
jaar, tijdens de vernietiging van de Goede 
Leer (saddharma), die — na dergelijke leer-
stellingen gehoord te hebben — werkelijk 
zullen geloven?' 

De Verhevene sprak: 'Zij zijn, Subhai, 
noch wezens noch niet-wezens. En waarom? 
Wezens zijn wezens, Subhai, zij zijn allen 
als niet-wezens door de Tathágata verklaard. 
Daarom worden zij "wezens" genoemd. 

Eli Wat denk je, Subliliti, bestaat er nu 
werkelijk enige entiteit (dharma), die 

door de Tathágata gerealiseerd is als On-
overtroffen Volkomen Verlichting?' 

De eerwaarde Subhtiti sprak: 'Zeker niet, 
Verhevene, er is geen enkele entiteit (dhar-
ma), die door de Tathágata gerealiseerd is als 
Onovertroffen Volkomen Verlichting.' 

De Verhevene sprak: 'Zo is het, Subhilli, 
zo is het. Zelfs niet de kleinste entiteit 
(dharma) bestaat daarin, wordt daarin waar-
genomen. Daarom wordt zij genoemd "On-
overtroffen Volkomen Verlichting". 

Verder, Subhiiti, is die entiteit 
(dharma) altijd dezelfde; daarin is 

geen enkel verschil. Daarom wordt zij "On-
overtroffen Volkomen Verlichting" genoemd. 
Door zonder zelf te zijn, door zonder ziel te 
zijn, door zonder persoon te zijn wordt de 
Onovertroffen Volkomen Verlichting als 
altijd dezelfde door alle heilzame psychische 
factoren (dharmas) gerealiseerd. En waarom? 
Heilzame psychische factoren zijn heilzame 
psychische factoren, Subhiiti, maar als niet-
psychische factoren zijn ze door de Tathá-
gata onderwezen. Daarom worden ze heil-
zame psychische factoren genoemd.' 

Commentaar 

DE INHOUD VAN 18a STAAT IN EEN 
onduidelijk verband met de rest van 
de tekst. Hier worden de diverse 

`ogen' van de Boeddha opgenoemd. 
In 18b zijn we weer terug bij het eigenlij-

ke thema van het si7itra. Eerst wordt het be-
staan van een astronomisch groot aantal we-
reldsystemen geschilderd. Vervolgens wordt 
gesteld dat de Boeddha de 'gedachtenstro-
men' (citta-dhára) van alle wezens in die we-
relden kent. Misschien worden deze 'gezien' 
met het Boeddha-oog uit het voorgaande 
hoofdstukje. Nadat er een gigantische massa 
aan wezens en gedachtenstromen is opge-
roepen, implodeert dit beeld plotseling door 
de vaststelling dat deze gedachtenstromen, 
dat wil zeggen psychische inhouden, eigen-
lijk niet-gedachtenstromen zijn. Er wordt 
zelfs gesteld dat er geen vroegere, toekom-
stige of huidige gedachte bestaat. Zo leeg van 
gedachten is dit uitgestrekte universum met al 
zijn wezens. 

In 19 wordt voortgeborduurd op het beeld 
van het enorme wereldsysteem waarin wij 
leven. Iemand die dit zou vullen met juwelen 
en deze zou aanbieden aan de Boeddha's moet 
toch wel een zeer grote hoeveelheid verdien-
ste verwerven, maar ook hier wordt het bijna 
oneindig grote plotseling gereduceerd tot het 
absolute nulpunt door de stelling dat deze 

23 
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massa van verdienste in wezen een niet-massa 
van verdienste is. Daarom kan zij pas een 
massa van verdienste genoemd worden. Iets 
kan alleen een (relatief) bestaan hebben op 
basis van het ontbreken van een permanente 
kern, van een onafhankelijke substantie. 

De volgende hoofdstukken passen deze 
visie toe op de Boeddlia zelf. De Boeddha 
(Tath5.gata) kan niet waargenomen worden 
op grond van zijn volmaakte fysieke vorm of 
het bezit van alle 37 (mythologische) ken-
merken van een Boeddha (b.v. lange oorlellen, 
even lange vingers). Dit zijn in wezen non-
entiteiten. De Boeddha heeft zelfs geen 
Dharma gepredikt, omdat er geen enkele en-
titeit (dharma) bestaat die 'onderwijzen van 
Dharma' genoemd kan worden. 

Subhai vraagt zich af of er nog wel wezens 
in de laatste tijd (voor het verloren gaan van 
de Dharma) zullen zijn, die dergelijke ge-
durfde uitspraken zullen geloven. De Boed-
dha lost dit probleem op door simpelweg te 
stellen dat er in werkelijkheid helemaal geen 
wezens bestaan. Wellicht geheel vertwijfeld 
vraagt Subhai nu, of dan tenminste de Ver-
lichting bestaat. Onverbiddelijk krijgt hij van 
de Boeddha te horen dat ook de Verlichting 
zelfs als de kleinst mogelijke entiteit niet be-
staat. 

Maar in hoofdstuk 23 wordt dit sombere, 
nihilistische perspectief weer geheel veran-
derd in zijn mystieke tegendeel door de ver-
kondiging van de universaliteit van de Ver-
lichting. Er zijn geen wezens die verlicht zijn 
en andere wezens die niet verlicht zijn. De 
entiteit (dharma) Verlichting is 'gelijk' (voor 
alle wezens), overal en altijd dezelfde. 

Dit is alleen mogelijk op grond van het leeg 
zijn van substantie, leeg zijn van een perma-
nente kern (ziel, persoon) in het geval van alle 
entiteiten: mens, Boeddha, Verlichting, psy-
chische factoren of wat dan ook. Maar toch 
kunnen wij alleen de Verlichting bereiken 
door heilzame psychische factoren (dharmas) 
te realiseren, zoals het vernietigen van be-
geerte. Daarbij moeten we ons ervoor hoeden 
te vervallen in een geloof aan het 'bestaan' 
van die factoren. 

De paradox die ons hier tegemoet treedt, 
schijnt te luiden: 'Leef deugdzaaam om de 
Verlichting te bereiken, maar meen niet dat 
deugdzaamheid in zich bestaat of ergens toe 
leidt'. Lijkt dit niet op de bekende koan: 'Als 
niets wat dan ook helpt, wat doe je dan?' Wie 
het weet mag het zeggen! 

Collegereeks 

mandala's 

in Leiden 

OVER MANDALA'S, de intrigerende 
geometrische figuren uit het tan-

trisch boeddhisme, wordt dit najaar 
aan de Rijksuniversiteit Leiden een 
cursus van twaalf colleges gegeven die 
voor iedereen toegankelijk zijn. Man-
dala's worden getekend, geschilderd 
of gebouwd om te functioneren bij 
initiatierituelen of tijdens de medita-
tie. De colleges geven inzicht in de 
wijze waarop men mandala's moet 
`lezen' en interpreteren tegen de ach-
tergrond van esoterische, alleen voor 
ingewijden toegankelijke, kennis. 
Mandala's uit India, Indonesië, Tibet, 
China en Japan met elkaar worden 
vergeleken. 

Docenten zijn prof.dr. W.R. van 
Gulik, mw. drs. H. Hunter, mw.dr. 
M. Klokke, dr. P.C. Verhagen, prof. 
dr. E. Zrcher en de coordinator van 
de cursus, prof. dr. K.R. van Kooij. 

De colleges zijn vanaf september 
steeds op maandag van 15.00 tot 17.00 
uur. Aanmelding bij mevr. A. Jous-
tra, Iclon/Studeren à la carte, postbus 
9555, 2300 RB Leiden, tel. 071-274014 
(werkdagen 9.00-12.00 uur). De 
kosten bedragen f 250,-. 
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Bidden op Holy Island 

zwart op wit — zwart op wit — zwart op wit 

Niks 
`Ze weten niks over religie, die 
jongens en meiskes hier in 
Japan. Helemaal niks. Ook 
niet over boeddhisme of shin-
to, hun eigen traditionele 
godsdienst. Als ze gaan zoe-
ken — en dat doen alle jongens 
en meisjes op een bepaalde 
leeftijd — zijn ze volstrekt rich-
tingloos. Ze hebben geen 
enkele maatstaf meegekregen.' 

`Zijn toespraken waren 
altijd een onduidelijk meng-
sel van hindoeïsme en boed-
dhisme, met een nogal kos-
mologische ondertoon. En 
dat laatste spreekt vooral de 
mensen met een exacte op-
leiding enorm aan.' 

Pater dr. Jan van Bragt, 
hoogleraar aan de Nanzai-
universiteit in Nagoya, Ja-
pan, over de gifgas-sekte' 
Aum Shinri Kyo onder lei-
ding van Shoko Asahara. 
In Trouw, 25 juli 1995. 

Echt 
`Er zijn weinig machtigen 
der aarde die als mens zo 
alom en in zulke mate re-
spect afdwingen als de Dalai 
Lama. Eigenlijk ken ik er 
buiten hem niet één.' 

`De Dalai Lama is volko-
men echt en dat herken je 
onmiddellijk. Zijn grote 
kracht is dat hij volledig leeft 
zoals hij predikt.' 

`Steeds meer landen 
zeggen steun toe aan het Ti-
betaanse volk. Bovendien 
begint China intern te ver-
anderen. Dat geeft hoop 
voor de toekomst.' 

Dr. Michiel van Walt van 
Praag, secretaris-generaal 
van de Unrepresented Na-
tions and Peoples Organi-
sation (UNPRO) in Den 
Haag. In de Haagsche Cou-
rant, 8 juli 1995. 

Klein 
`Volgens een Chinese legen-
de dankt de pekinees zijn 
ontstaan aan een boeddhis-
tische monnik. Die ont-
moette op een dag een leeuw 
die verliefd was op een aap. 
De leeuw vroeg de monnik 
hem net zo klein te maken 
als het aapje. Sindsdien is de 
wereld een klein, langharig 
hondje rijker, dat er inder-
daad uitziet als een ineenge-
schrompelde leeuw met een 
apekop.' 

Ewoud Sanders, in Onze 
Taal, juli/aug. 1995. 

`Al ruim tien eeuwen wagen zoekers en pelgrims de oversteek 
naar Holy Island, een eiland voor de Schotse westkust ter 
hoogte van Glasgow. Nieuw zijn er de Lama Yeshe Losal en 
zijn Tibetaans-boeddhistische monniken. Christus maakte 
plaats voor de Boeddha, de zwarte pijen werden rood. Toch 
is er op Holy Island niets veranderd.' 

`De gebouwen zullen tegen de rotswand worden gebouwd. 
Twee muren met vierkante gaatjes waardoor alleen het water 
zichtbaar is, moeten het tehuis worden voor mensen die zich 
drie jaar, drie maanden, drie weken en drie dagen van de bui-
tenwereld willen afsluiten.' 

`De bedoeling is dat lichaam, spraak en geest zuiverder te-
rugkomen de wereld in, beter toegerust om anderen van dienst 
te zijn.' 

Ronald Hermsen, in het opinieweekblad HN (Hervormd Neder-
land), 22 juli 1995. 
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SCÈNE 
IN MATHURA 

Karel R. van Kooij.' 

Kunst 

D,  E LEGENDE OVER HET LEVEN VAN DE 
- Boeddha stelt ons de Boeddha ten. 

voorbeeld. Als men het boeddha-
schap wil bereiken moet men dezelfde stap-
pen doen als de Boeddha, dezelfde levensfa-
sen doorlopen. Men legt de gelofte af `bo-
dhisattva' te zijn. 

Een moment dat zeker zal aanbreken, is 
dat men alles moet opgeven dat met het 
gewone leven te maken heeft: vrouw, kinde-
ren, familieleven, huis, werkkring. Men moet 
breken met het bestaan dat men heeft opge-
bouwd. Het gevolg is dat de aandacht vrij is 
om bezig te zijn met het bereiken van het ver-
lossende inzicht. 

Op een reliëf uit Mathura, gelegen in het 
noorden van India, is een scène afgebeeld 
waarin de Boeddha als het ware voordoet hoe 
men deze radicale stap moet doen. Het reliëf 
werd in de 2e eeuw na Chr. gemaakt, een tijd 
waarin men grote aandacht kreeg voor het 
leven van de Boeddha, of liever van een Boed-
dha. Zowel in teksten als in de beeldende 
kunst wordt verteld, niet zozeer hoe de his-
torische Boeddha had geleefd als wel hoe het 
leven van een Boeddha verloopt. 

Deze weg, die iedere toekomstige Boed-
dha moet gaan, maakte grote indruk, ook op 
de sympathisanten van het boeddhisme in 
Mathura, destijds een bloeiende handelsstad. 
Zij gaven gehoor aan de oproep van de mon-
niken om vrijgevig te zijn. Met het geld van 
deze vaak zeer bemiddelde lekenaanhangers 
van het boeddhisme werden talloze kloosters 
gebouwd, en werden grote aantallen monni-
ken onderhouden. Mede hierdoor kon in de 
kloosters zich een intellectueel leven ont-
wikkelen van een zeer hoog niveau. Tempels 
en kloosters werden bovendien rijk versierd, 
om aan iedereen te laten zien dat men bereid 
was althans een deel van zijn rijkdom aan de 
monniken af te staan. 

Het fragment met het reliëf geeft ons een 
indruk van de wijze waarop men gebouwen 
van sculpturen en ornamenten voorzag. Het 
reliëf maakte deel uit van een deurpost be-
horend bij een toegang tot een tempel of 
kloosterhal. Op de zijkant van dit fragment 
— niet zichtbaar op de foto — is nog een epi-
sode uit het leven van de Boeddha afgebeeld. 
Onder het afgebeelde reliëf moeten ook 
scènes uit het leven van de Boeddha te zien 
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De aanstaande Boeddha doet zijn sieraden af en neemt afscheid van zijn paard en wagenmenner. 
Reliëf uit Mathura, 2e eeuw na Chr. Hoogte: 18,7 cm. Rijksmuseum Amsterdam. 
Met dank aan het museum en de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst. 
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zijn geweest, gelet op de hoefijzervormige 
venstermotieven aan de onderkant van het 
fragment. 

Aan de zijkant van het fragment zijn stij-
len te zien, versierd met gestileerde lotus-
bloemen en een golvende rank, die ook weer 
uit lotusbloemen is samengesteld. Het zijn 
motieven die de gedachte aan overvloed uit-
drukken, niet zozeer het goede leven als wel 
een gelukkig toekomstperspectief in de zin 
van een goede wedergeboorte, bijvoorbeeld 
in de Tusita-hemel, dichtbij de toekomstige 
Boeddha Maitreya. 

Op het reliëf zelf, boven of liever achter 
de aangegeven omheining, is afgebeeld wat 
de aanstaande Boeddha deed toen hij alles 
opgaf om een ascetisch leven te gaan leiden. 
Het gebaar dat hij in het reliëf maakt is wel-
sprekend genoeg: met zijn rechterhand schuift 
hij zijn kostbare sieraden van zijn arm om ze 
te geven aan zijn wagenmenner Chandaka die 
vóór hem geknield zit en die een soort zak 
draagt waarin de sieraden worden opgebor-
gen. Ook de andere sieraden die hij draagt, 
inclusief zijn hoofdtooi en zijn kleding, zal 
de Bodhisattva op deze wijze afleggen. De 
stralenkrans rond zijn hoofd maakt duidelijk 
dat het de aanstaande Boeddha zelf is die 
wordt afgebeeld. 

Het dramatische moment van het afscheid 
wordt roerend weergegeven door het paard 
Kanthaka, dat zich neerbuigt en de voeten 
van zijn meester vereert door deze te likken. 
Een gedeelte van een boom, aangegeven 
boven het paard, geeft aan dat de scene zich 
afspeelt in een bosgebied buiten de stad. 

Volgens een legende die ongeveer in de-
zelfde tijd door de boeddhistische monnik 
en auteur Asvaghosa in de vorm van een ver-
halend gedicht is vastgelegd, verliet de aan-
staande Boeddha 's nachts het paleis in Ka-
pilavastu, waar hij was opgegroeid: 

"Hij daalde af van het dak van het paleis, 
begaf zich vastbesloten naar de binnenhof, 
maakte zijn wagenmenner Chandaka 
wakker, en liet hem zijn paard brengen: 
`Vlug, breng mij mijn paard Kanthaka. Ik  

wens nog deze nacht te vertrekken om te be-
reiken dat ik aan de dood kan ontsnappen.' 
Geluidloos bracht het paard hem uit het paleis 
en uit de stad, en voerde hem naar een klui-
zenarij. 

Hij steeg af, klopte het paard tegen de 
schouder en zei: 'Jouw taak is volbracht,' en 
keerde zich vervolgens tot zijn wagenmen-
ner met de woorden: 'Door mij tot hier toe te 
volgen, goede vriend, hebt ge trouw en moed 
getoond,' en hij besluit met: 'Waarom zou ik 
veel woorden gebruiken? Ge hebt me een 
grote dienst bewezen. Keer terug met het 
paard. Ik ben aangekomen op de plaats waar 
ik moest zijn.' Met deze woorden maakte de 
prins zijn sieraden los en gaf ze aan de be-
droefde Chandaka, om hem een gunst te be-
wijzen." 

De Bodhisattva houdt, zoals te verwach-
ten is, alsnog een lange toespraak tot Chan-
daka als hij deze handelingen uitvoert, die 
eindigt met de woorden die Chandaka aan 
het volk in de stad Kapilavastu moet over-
brengen als verklaring voor het plotselinge 
en heimelijke vertrek van de prins. Als 
woordvoerder van de prins moet hij tegen 
hen zeggen: 

"'Geef uw liefde voor hem op, en luister 
naar zijn besluit: 0, zegt hij, hij zal spoedig 
terugkeren, na de keten van geboorte en dood 
vernietigd te hebben; of, als hij zich niet in-
spant en er niet in slaagt zijn doel te berei-
ken, zal hij omkomen.' Als het paard Kan-
thaka deze woorden heeft gehoord, likt het 
de voeten van de prins en vergiet het tranen." 

Asvaghosa is een dichter, en vertelt het ver-
haal veel uitvoeriger dan ik het hier kan laten 
uitkomen. Het dramatische karakter van dit 
moment wordt prachtig beschreven. Het Ma-
thura-reliëf staat dichtbij deze tekst, en vat 
een aantal momenten samen in één visueel 
beeld: het gebaar waarmee de sieraden 
worden afgedaan en het afscheid van paard 
en wagenmenner. 

Wat de aanstaande Boeddha doet, en wat 
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Boeken Kunst 

een ieder moet doen die hem 
wil volgen, zo houden tek-
sten en beeldende kunst ons 
voor, is alles opgeven en het 
leven van een 'thuisloze' 
leiden, of zoals wij zouden 
zeggen: een dakloze worden. 

Het zou ons, in de tijd 
waarin we nu leven, niet in 
dank worden afgenomen als 
we het voorbeeld van de 
Boeddha zouden volgen, en 
`s nachts heimelijk ons huis 
zouden verlaten om alles op 
te geven om dat ene doel, de 
verlossing, te bereiken. 

In onze tijd kennen we 
aan een leven buiten de 
maatschappij geen grote 
waarde toe. Een groep van 
vrijgestelden, mensen die 
niets behoeven te doen om 
in hun levensonderhoud te 
voorzien en van wie ver-
wacht wordt dat ze juist 
vanuit die positie een bijdra-
ge kunnen leveren aan het 
religieuze en intellectuele 
leven, vormt helaas geen 
aparte post op de begroting 
van het ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Weten-
schappen. 

Prof. dr. K.R. van Kooij is 
hoogleraar Kunstgeschiedenis 
van Zuid-Azië aan het Instituut 
Kern, Rijksuniversiteit Leiden. 

Peter Matthiessen 
ZEN-DAGBOEKEN 
Vert. Aleid C. Swierenga 
Amsterdam, Pandora 
Pockets, 2e druk, 1995 
ISBN 90-254-5616-2 
Prijs f 15,- 

DE BIOLOOG EN NATUUR-

vorser Peter Matthies-
sen werd als schrijver be-
roemd met De Sneeuwlui-
paard, het verslag van een 
tocht door de Himalaya. De 
Zen-dagboeken (oorspron-
kelijke titel Nine-headed 
Dragon River) zijn de neer-
slag van een speurtocht naar 
het wezen van zen of de aard 
van het bestaan. De dagboe-
ken omvatten drie gebieden: 
Rinzai-journalen uit Amerika 
(1969-1976), Himalaya-jour-
nalen uit Nepal en Soto-jour- 

nalen uit Japan (1976-1982). 
Matthiessen schrijft nauw-

keurig, gevoelig en krachtig 
proza. De beschrijving van 
het afscheid van zijn vrouw, 
door wie hij tot zen kwam en 
die aan kanker overleed, is 
aangrijpend. Na haar dood 
maakte hij, om tot zichzelf te 
komen, een voettocht door 
de Himalaya. Prachtige na-
tuurbeschrijvingen worden 
in deze dagboeknotities af-
gewisseld met beschouwin-
gen over Tibetaans boed-
dhisme en zen. 

De Soto-journalen beslaan 
meer dan de helft van het 
boek. Zij doen vooral verslag 
van een lange tocht langs Ja-
panse tempels. Peter Muryo 
Matthiessen maakte de reis 
als Soto-monnik en jisha, 
persoonlijk begeleider, van 
Bernard Tetsugen Glassman 
Sensei, inmiddels Roshi 
(oudere leraar) en dharma-
opvolger van de onlangs 
overleden Maezumi Roshi. 

Peter Matthiessen geeft een 
ongeëvenaard beeld van wat 
zen vandaag in de Japanse 
praktijk is, geplaatst tegen de 
historische achtergrond. Hij 
tekent scherpe portretten van 
toonaangevende zenmeesters, 
van Dogen (1200-1253) tot 
Maezumi Roshi en diens 
broers. Zen-dagboeken is een 
perfecte inleiding tot zen. 

JdB 
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De 
mystieke 
ervaring 

Boeken 

David A. Cooper 
HET HART VAN DE BERG; 
EEN MYSTIEKE ODYSSEE 
Vert. Lucy Kooman 
Deventer, Ankh-Hermes 1995 
ISBN 90-202-8068-6 
Prijs f 39,50 

David A Cooper 

Het hart 
van de 
berg 

Een mystieke odyssee 

7  EN BEVLOGEN MYSTICUS, n,  voormalig politiek advi-
seur van de Democratische 
Partij in Washington, reist 
van het soefisme naar een 
zeer persoonlijke combina-
tie van de joodse leer en de 
boeddhistische vipassana-
meditatie. Op instigatie van 
de progressieve rabbijn 
Zalman Schachter-Shalomi 
volgt hij een diepgaande 
scholing in de joodse tradi-
tie. Hij verblijft met zijn 
vrouw Shoshana acht jaar in 
Jeruzalem.  Uiteindelijk 
wordt Cooper zelf ingewijd 
als rabbijn. Hij heeft dan al 
lange retraites achter de rug 
bij de gerenommeerde boed-
dhistische Insight Meditation 
Society in Barre (Mas- 

sachusetts). 'Ik ben post-
confessioneel,' zegt hij rab-
bijn Zalman na. Het is een 
oprecht en bewogen relaas 
(soms wel op het dweperige 
af) van een reis 'naar het hart, 
het binnenste van de heilige 
berg van het spirituele 
zoeken'. 

JdB 

J.M. Cohen/J-F. Phipps 
DE MYSTIEKE ERVARING; 
BELEVINGEN VAN MYSTICI EN 
ANDERE GEWONE MENSEN 
Vert. Vivian Franken 
Deventer, Ankh-Hermes, 1994 
ISBN 90-202-8056-2 
Prijs f 39,50 

D  ‘..  IT BOEK GAAT OVER 
DE weg die voert naar 

verlichting, en heeft tot doel 
te laten zien dat deze weg 
niet begint in een of ander 
afgelegen klooster, maar bij 
onze eigen voordeur,' ver-
klaren de schrijvers. Niette-
min zijn in deze bloemlezing 
talrijke ervaringen van mon-
niken en 'professionele' 
geestelijke leraren uit Oost 
en West opgenomen, zoals 
Catharina van Genua en 
Meester Eckehart, de Boed-
dha en lama Govinda. Voor 
belevingen van 'gewone' 
tijdgenoten werd geput uit 
gegevens van de Religious 
Experience Research Unit 
van de universiteit van 
Oxford. De citaten zijn ge-
rangschikt volgens thema's 
als meditatie, het juiste han-
delen, mededogen, de leegte, 
dood en wedergeboorte. De 

-  Phtrp, 

verbindende teksten zijn ge-
nuanceerd en zakelijk ge-
schreven. Zij geven blijk van 
een grondige bestudering 
van het onderwerp, ook van 
boeddhistische teksten, die 
veelvuldig ter sprake komen. 

JdB 

Seigen Yamaoka 
DE WEG VAN HARA 
Vert. Jacqueline Moonen 
Deventer, Ankh-Hermes, 1995 
ISBN 90-202-0070-4 
Prijs f 9,90 

VOOR JAPANNERS IS HARA, 
de (onder)buik, de kern 

van lichamelijk en geestelijk 
evenwicht. (Buig vanuit de 
taille voorover, in de huid-
plooi ligt het centrum van 
hara). De Japanse levenswij-
ze is helemaal op hara ge-
richt, zegt de schrijver. Hij 
werkt deze stelling op aller-
lei manieren uit. In de di-
verse richtingen van het 
boeddhisme, bijvoorbeeld 
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Bewustzijn, 
concentratie en energie 

Boeken 

zen en Amida-boeddhisme, 
speelt hara zijns inziens 
steeds een belangrijke rol. 
Beelden van zittende Boed-
dha's in meditatiehouding 
geven de indruk, door de 
iets naar voren stekende 
hara, dat het gewaarzijn vol-
ledig op dat gebied is ge-
richt. Het boekje biedt in 
kort bestek wat K. von 
Drckheim wijdlopiger uit-
eenzette in zijn boek Hara, 
het dragende midden van de 
mens, dat in ons land al aan 
de vijfde druk toe is. 

JdB 

Tarthang Tulku 
BEWUSTZIJN, CONCENTRA-
TIE EN ENERGIE. DE WEG 
NAAR SUCCESVOL WERKEN 
Vert. Vertaalgroep Nying-
ma Centrum Amsterdam 
Uitgeverij Dharma, 
Amsterdam, 1994 
ISBN 90 73728 10 X 
Prijs f 34,50 

D E AUTEUR ZET ZICH van-
af zijn komst naar de 

Verenigde Staten in 1969 on-
verdroten in, om vanuit zijn 
Tibetaanse achtergrond spe-
cifieke inzichten naar onze 
samenleving door te trekken. 
Een van de talrijke projecten 
onder zijn supervisie behan-
delt de vraag hoe de wester-
se mens zijn dagelijkse werk-
situatie kan beschouwen als 
de beste plek om bewustzijn, 
concentratie en energie tot 
ontwikkeling te brengen, 
teneinde aldus te komen tot 
succesvol werken. Dit is een 
sterk op de praktijk gericht  

boek, voorzien van talrijke 
(87) korte oefeningen die tot 
doel hebben om weerstan-
den of negatieve houdingen 
te herkennen en te doorbre-
ken. Nauw aansluitend aan 
de boeddhistische gedach-
tenwereld geldt hier dat op 
een positieve wijze niet 
alleen kan worden bijgedra-
gen aan het welzijn van ons-
zelf, maar ook aan dat van 
anderen en van de heden-
daagse wereld. 

DB 

Sogyal Rinpoche 
HET TIBETAANSE BOEK 
VAN LEVEN EN STERVEN 
Bewerking Patrick Gaffney 
en Andrew Harvey 
Vert. Vertaalcollectief Stich-
ting Rigpa Nederland 
Utrecht, Servire, 1994 
ISBN 90-6325-441-5 
Prijs geb. f 59,- 

W (  ELKE VERWACHTINGEN 
heb ik omtrent dit 

boek? Dat het een stille re-
volutie teweegbrengt in de 
manier waarop we omgaan 
met de dood en de zorg 
voor stervenden, en ook in 
de manier waarop we 
omgaan met het leven en de 
zorg voor de levenden.' 
Hiermee geeft de auteur de 
essentie weer van dit baan-
brekende werk. Het is in een 
aantal opzichten een kritisch 
boek. Sogyal Rinpoche be-
gon in 1974, na een studie 
vergelijkende godsdienst-
wetenschappen (Cambridge, 
Engeland), met lesgeven in 
Europa, de V.S., Australië en 
in het Oosten. Het over-
brengen van de leer van de 
Boeddha naar het Westen 
beschouwt hij als zijn le-
venswerk. Hij doet dit door 
een training aan te bieden 
volgens de visie die in dit 
boek is uiteengezet. De 
hoofd-onderdelen, vooraf-
gegaan door een voorwoord 
van de Dalai Lama, behan-
delen achtereenvolgens: leven, 
sterven, en dood en weder-
geboorte. De auteur besluit 
met een deels autobiogra-
fisch getinte conclusie. Dit 
vaak ontroerende boek, in-
middels vertaald in zestien 
talen, wordt sedert de ver-
schijning in 1992 gebruikt 
als materiaal voor cursussen, 
workshops en retraites door 
talrijke mensen en ook groe-
pen met therapeutische of 
spirituele achtergrond. 

DB 
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Phra Yantra 

Van her en der 

gebruik in het onderwijs over het boeddhisme 
vooraf van commentaar voorzien, o.a. voor 
de Stichting Ons Middelbaar Onderwijs. 

De werkgroep Onderwijs aan Jonge 
Boeddhisten heeft enige tijd te kampen gehad 
met gebrek aan menskracht, maar zij is nu 
met nieuwe energie aan de slag gegaan. Ge-
bleken is dat er duidelijk behoefte bestaat 
aan goed onderwijs over het boeddhisme 
voor jonge boeddhisten van zowel westerse 
als oosterse afkomst. 

Verkiezing voorzitter BUN 

DRS. AAD VERBOOM IS OP DE VERGADERING 
van de Boeddhistische Unie van Ne-

derland op 18 juni jl. om  procedurele rede-
nen voor slechts een half jaar herkozen als 
voorzitter van de BUN. Daarom zal in de le-
denvergadering van dit najaar een nieuwe ver-
kiezing voor het voorzitterschap worden ge-
houden. Verboom is teruggetreden als ver-
tegenwoordiger van de Stichting Boeddhavi-
hara, maar hij blijft wel beschikbaar voor een 
bestuursfunctie in de BUN. 

Pali Canon op cd-rom 

DE VOLLEDIGE THAISE EDITIE VAN DE PALI 
Canon, de Tipitaka, is op cd-rom gezet. 

Het werk begon in 1988 onder auspiciën van 
de Dhammakaya Foundation Pali Canon 
Computerization in samenwerking met de 
Mahidol Universiteit in Bangkok. De tekst 
is in romaanse letters. De Thaise editie omvat 
72 delen plus 15 aanvullende teksten, in totaal 
52.000 pagina's. Het zoekprogramma voor 
de elektronische uitgave werd ontwikkeld 
door prof. Supachai Tangwongsan van de 
Mahidol Universiteit. De cd, verkrijgbaar 
voor DOS en Apple, wordt in de handel ge-
bracht door de Amerikaanse uitgeverij Scho-
lar's Press, Atlanta (Georgia). Voor particu-
lieren bedraagt de prijs $ 299. 

Seksschandaal rond monnik 

EN SEKSSCHANDAAL ROND EEN POPULAIRE 

I   boeddhistische monnik, Phra Yantra 
Amaro, heeft meer dan een jaar lang grote 
beroering in Thailand veroorzaakt. De 
Sangha Raad heeft Yantra eind maart wegens 
wangedrag uit de sangha gezet. Voor de raad 
verklaarde een vroegere volgelinge van 
Yantra, Chantima Mayarangsi, dat hij de 
vader van haar tienjarige dochter is. Een 
DNA-onderzoek om het tegendeel te bewij-
zen weigerde hij. Een Thaise non en een 
Deense harpiste zeiden eveneens te zijn ge-
vallen voor de charmes van de knappe, cha-
rismatische monnik. 

Twee kranten, Matichon en Khao Sod, die 
een meedogenloze campagne tegen Yantra 
hebben gevoerd, brachten aan het licht dat hij 
op een rondreis door Australië en Nieuw-Zee-
land in bordelen had afgerekend met een cre-
ditcard van American Express. In Thailand 
behoorde de welbespraakte Yantra tot de elite 

van de geeste-
lijkheid. Velen 
beschouwden 
hem als een 
orahan, een 
arahat die het 
nirvana had 
bereikt. Hij 
werd gezien 
als de geeste-
lijke opvolger 
van de legen-
darische Phra 
Buddhadassa 
Bhikkhu. 

De misstappen van Yantra staan niet op 
zichzelf. De eveneens populaire monnik en 
milieu-activist Phra Prachak Kuttachitto moest 
de sangha verlaten nadat hij was gearresteerd 
in een gokhuis. Hij had een grote naam als 
strijder voor het behoud van de bossen in 
Thailand. Ook duiken er in de pers geregeld 
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Van her en der 

Uit de Bangkok Post van 23 feb. 1995: woorden overbodig 

verhalen op over monniken die hun invloed 
misbruiken om zich persoonlijk te verrijken. 

`Thaise gemeenschap heeft behoefte aan sterk 
moreel leiderschap', schreef de Bangkok Post. 
`De Heer Boeddha moest zich ook te weer stel-
len tegen mensen die hem in diskrediet wilden 
brengen, maar hij bracht het er goed van af. 
Dat had niets te maken met wonderen. Door 
zelfbeheersing slaagde de Heer Boeddha erin 
vrijheid van begeerte te bereiken,' zo bracht 
Suvit Suvit-Sawasdi in herinnering. 

De mensen moeten luisteren naar de woor-
den van Phra Thammapidhok, aldus Suvit. 
Deze eerwaarde monnik is abt van het boed-
dhistische centrum Saijaitham in de provincie 
Chachoengsao. Hij zegt in een gesprek met 
de Siam Post dat het schandaal ook positief 
kan worden bekeken. 

`Mensen zijn al zo lang op het verkeerde 
pad. Zonder dit incident zouden zij op de 
neergaande weg zijn voortgegaan. Nu is hun 
geweten geprikkeld en kunnen ze hun leven 
beteren. De wortels van het probleem moeten 
worden onderkend zodat effectieve maatre-
gelen voor structurele verbeteringen kunnen 
worden genomen.' 

Nieuwe voorzitter Maitreya Instituut 

SANDER TIDEMAN IS BIJ HET MAITREYA 
Instituut in Ernst April Elzenga opge-

volgd als voorzitter/director. April Elzenga 
blijft in het bestuur verantwoordelijk voor 
de operationele aspecten van het instituut. 
Tideman kwam in 1982 op een reis door 
India in aanraking met het boeddhisme. Hij 

ging in 1984 cursussen 
volgen bij het Maitreya 
Instituut. Van 1985 af 
woonde hij een aantal 
jaren in Engeland en 
Aziatische landen. Op in-
stigatie van de Dalai 
Lama en Lama Zopa Rin-
poche hielp hij met het. 

opzetten van centra van de FPMT (Founda-
tion for the Preservation of the Mahayana 
Tradition) in Taiwan en China. Het Maitreya 
Instituut wil samenwerken met alle stromin-
gen die geestelijke vooruitgang nastreven en 
nauw contact onderhouden met andere boed-
dhistische groeperingen in ons land, aldus Ti-
deman. 
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Agenda 

Boeddhistisch Studiecentrum 
Kraijenhofstraat 151, 1018 RG Am-
sterdam. Tel. 020-627.6493. 
Algemene inleiding tot het 
boeddhisme: 8, 22 en 29 okt., 12 
nov., o.l.v. Maurice Knegtel en Nico 
Tydeman. 
Dogens Uji, bespiegelingen over 
vergankelijkheid: 7 sept. t/m 23 
nov. (niet 28 sept. en 26 okt.) o.l.v. 
Maurice Knegtel en Nico Tydeman. 
Meditatie en openheid, drie 
dharma-lezingen door Han de Wit: 
20, 27 nov. en 11 dec. 
Sesshin o.l.v. Genpó Sensei (Tilten-
berg): 22 sept. t/m 1 okt. 

Buddhavihara 
St. Pieterspoortsteeg 29, 1012 HM 
Amsterdam. Tel. 020-626.4984 
(Joke Hermsen). Vipassana-
centrum o.l.v. eerw. Mettavihari. 
Wekelijkse meditatiebijeenkomst: 
ma 18-20 u. in Amsterdam. 
Voorts meditatiebijeenkomsten in 
de Buddhavihara in Den Ilp; inl. 
eerw. Kirano, 02908-26883, 
Retraite: 28 dec.-7 jan. 1996: retraite 
o.l.v. Johan Tinge in de Volksabdij, 
Ossendrecht. Inl.: tel. 013- 710.787 
(Johan Tinge). 

International Zen Institute (IZI) —
afd. Nederland 
Secr.: Tijmtuin 8, 2353 PH Leider-
dorp. Tel. 071-410.998. Het IZI is 
een afdeling van het International 
Zen Institute of America, opgericht 
door Gesshin Prabhása Dharma 
R(5shi. 
Wekelijkse zen-bijeenkomsten (ook 
voor beginners): Amsterdam, ma 
20-21.30 u., Maurits Kavi Dienske, 
020-679.9126. Den Bosch, di-av., 
Frans Dhira Koopman, 04139-4042. 
Heeswijk-Dinther, do-av., Frans 
Dhira Koopman, 04139-4042. 
Krimpen a/d IJssel, vr 19-22 u., 

Janny Mudita de Wolf, 01807-
17649. Leiden, Kapel Verbum Dei, 
di 20.15-22 u., Annelies Mani 
Hendriks, 071-410.988. 
Maandelijkse intensieve zen-ochten-
den: Leiden, Kapel Verbum Dei, za 
6-12 u., Annelies Mani Hendriks, 
071-410.988. Krimpen a/d IJssel, za 
6-14 u., Janny Mudita de Wolf, 
01807-17649. 
Vollemaans-ceremonie: Amsterdam, 
maandelijks wo-av.; inl. Maurits 
Kavi Dienske, 020-679.9126. 

Kanzeon Sangha Nederland 
Secr.: Kraijenhofstraat 151, 1018 
RG Amsterdam. Tel. 020-627.6493. 
Wekelijkse nazen-bijeenkomsten in 
een aantal steden. 

Kanzeon Zen Centrum 
Amsterdam 
Kraijenhofstraat 151, 1018 RG Am-
sterdam. Tel. 020-627.6493/618.7922. 
Leiding: Nico Tydeman, Gretha 
Aerts, Meindert v.d. Heuvel. 
Ochtend-zazen: ma t/m vr 8-9 u. 
Zazen-weekend: 28-29 okt. 
Introductiecursus: 11 sept.-6 nov., 8 
maandagavonden o.l.v. Meindert 
v.d. Heuvel. 
Zazenkai o.l.v. Genp.5 Sensei: 18-19 
nov. 

Maha Karuna (België/Nederland) 
Secr,: Betty de Wit, Bellernansheide 
78, Genezius-Rode. Tel. 0032 (0)2-
380-5486. Wekelijkse zazen-bijeen-
komsten in diverse Belgische plaat-
sen. 
Zen-zaterdagen: Nijmegen, Alberti-
num, 11 nov., Chris Smoorenburg, 
080-229.844. Tegelen-Venlo, 14 
okt., Jacques en Christine Peeters, 
077-546.763. 
Zen-zondagen: Temse, 'De Uil', 19 
nov.; inl.: secr. Maha Karuna. 
Sesshin: Zonhoven, `Siloam', 20-22 

okt.; inl.: Hugo Vanmarsenille, 089-
363.381. Drongen, 'Oude Abdij', 
14-17 dec.; inl.: secr. Maha Karuna. 
Huissen, DAC, 22-24 dec.; Ml.: 
Chris Smoorenburg, 080-229.844. 

Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Ernst. 
Tel. 0587-1450/fax 05787-1851. 
Weekends: Gyu Lama, Boeddha-
potentieel, door Geshe Sonam Gy-
altsen: 22-24 sept., 20-22 okt., 17-19 
nov., 15-17 dec.. Beoefeningen voor 
Bodhisattva's, eveneens door Geshe 
Sonam Gyaltsen: 6-8 okt., 3-5 nov., 
1-3 dec. 

Nyingma Centrum 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ 
Amsterdam. Tel. 020-620.5207, 
fax 020-622.7143. 
Onderstaand een selectie uit de acti-
viteiten. De bijeenkomsten worden 
gehouden in het centrum in 
Amsterdam tenzij anders vermeld. 
Dharma-lezingen: maandelijks elke 
eerste zo 16.30-17.15 u. 
Inleiding in het boeddhisme: cursus 
di 19.45-21.45 u. t/m 12 dec. op 
basis van The Voice of the Buddha 
(vert. van de Lalitavistara Sutra); be-
geleiding Edzo Ebbens. 
Opvoeding tot mens: cursus di 
19.45-21.45 u. t/m 12 dec. op basis 
van Kennis van Vrijheid van Tart-
hang Tulku; begeleiding Wil van de 
Hulst. 
Leven in evenwicht: cursus wo 
19.45-21.45 u.; begeleiding Wil van 
de Hulst. 
Spelen met visualisatie: cursus do 
19.45-21.45 u. met Kum Nye en 
mantra's; begeleiding Guusje 
Ebbens. 
Meditatieweekends: Gewaarzijn, 30 
sept.-1 okt.. Boeddhistische medita-
ties (zitmeditatie en Nyingma- me-
ditaties), 28 okt.-29 okt. Begeleiding 
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Agenda 

Wil van de Hulst en Joleen Vries. 
Vaardig handelen, werken als bron 
van inspiratie: jaarcursus wo 19.45-
21.45 u.; begeleiding Guusje Ebbens 
en Ton Woolthuis. 
Werkproject Lotus Design: do en vr 
9-17 u. t/m 22 dec.; begeleiding Ro-
semarie Cizelsky, Charaka Jurgens, 
Joleen Vries. 
Kum Nye: wekelijks zo 10-13 u.; 
ma-vr 7-8 uur t/m 15 dec. (niet 23-
27 okt.). Cursussen: do 19.45- 21.45 
u. t/m 30 nov., begeleiding Gerard 
Gijtenbeek; vr 10-12 u. t/m 1 dec., 
begeleiding Charaka Jurgens. Week-
end: 'Adem en helderheid', 4-5 
nov., begeleiding Gerard 
Gijtenbeek en Jan Houwen. 
Kerstretraite: 'Het hart openen', 26-
29 dec. 
Wekelijkse Kum Nye-cursussen 
worden voorts gehouden in Den 
Haag, Eindhoven, Groningen, 
Leiden, Nijmegen, Utrecht, Venray 
en Zoetermeer. Inl. bij het Nyingm.a 
Centrum, Amsterdam, 
Ruimte, Tijd 6- Kennis: introductie-
cursus ma 19,45-21.45 u. t/m 27 
nov., begeleiding Joleen Vries; ver-
diepingscursus vr 19.45-21.45 u., 
begeleiding Meindert Gijzen. Ret-
raite 6 jan.-9 jan. 1996. 

Shambala Centrum 
le Jacob van Campcnstraat 4, 1071 
BE Amsterdam. Tel. 020-679.4753. 
Het centrum omvat de Dharmadha-
tu, Shambala Training en Nalanda. 

Tao-Zen groepen in Nederland en 
België 
Stichting Zen als Leefwijze, postbus 
1134, 1000 BC Amsterdam. Tel. 
020-420.2308. 
Bijeenkomsten: wekelijks in 
Amsterdam (Kanzeon Zendo), Stan 
Schaap, 020-420.2308. Voorts: 
Arnhem, Ad Verhage, 085-341.654. 
Culemborg en Utrecht, Jet 
Leopold, 03405-64295. Gent, Miche 
Trefois, 0032 (0)9-282.6443. 
Groningen, Eva Wolf, 050-422.659. 
Hardenberg, Mayke de Klerk, 
05238-6302. Venlo, Jacques Peeters, 
077-546.763. 

Thich Nhat Hanh 
Stichting Leven in Aandacht, post- 

bus 10989, 1001 EZ Amsterdam. 
Geregelde meditatiebijeenkomsten: 
Alkmaar, Gerrie Hutschemaeker, 
072-616.289. Amsterdam (vr. 18- 22 
u.), Eveline Beumkes, 020-616.4943. 
Baarn (ma 18-22 u.), Jacqueline 
Elfers, 02154-21817. Bilthoven, 
Nora Houtman, 030-283.369. Nij-
megen, Noud de Haas, 080-444.953. 
Schiedam, Magda Heesen, 010-
426.5973. Utrecht (di 20-21.30 u.), 
Maria van Raalten, 030-
898.329/712.035. 

Vipassana 
Meditatie-avonden: Leeuwarden, di 
19-21 u., `Streamwinner', Emmaka-
de 208, 058-160.382. Leiden, di 
19.15-21,15 u., Faljerilstraat 8, 071-
54862/01719-17424. Groningen, di 
en do 19.30-21.30 u., Vipassana Me-
ditatie Centrum, Kamerlingh On-
nesstraat 71, 050-276.051 of 050-
775.562 (9-10 u.). Maastricht, di 
19.30-21.30 u., Hoekweg 15, Meers-. 
sen, 043-644.180/04406-40345. Rot-
terdam, wo 20-22 u., kapel Familie-
kerk, Nootdorpstraat, 010-
477.0151/010-467.2952. Tilburg, di 
19.30-21.30 u., Poststraat 7A, 013-
710.787. 

VWBO 
Vrienden van de Westerse 
Boeddhisten Orde, VWBO-Neder-
land, postbus 1559, 3500 BN 
Utrecht. Tel. 030-620.268. 
Wekelijkse meditatie-avond: 
VWBO-centrum, Eikstraat 25, 
Utrecht. 

Zen op De Tiltenberg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Voge-
lenzang. Tel. 02520-17044. 
Zen-weekends: 6-8 okt., 24-26 nov. 
Studieweekend: 'Wie vangt mij op 
als ik val? Ervaringen rondom de 
dood in boeddhistisch en christelijk 
perspectief,' 13-14 okt. 
Zen-sesshin: 3-8 nov. onder begelei-
ding van Rev. Hakuun Barnhard 
O.B.C.; 29 nov,-3 dec, onder bege-
leiding van Nico Tydeman. 
Zen oud en nieuw met kinderen: 28 
dec. 1995 —1 jan. 1996. 

Zengroep `Oshida' 
Heyendaalseweg 121, 6525 AJ Nij- 

megen. Tel. 080-229.844. 
Zazen-bijeenkomsten: Han 
Fortmann Centrum, René Descar-
tesdreef 21, 6525 GL Nijmegen, 
080- 619.010: ma-vr (8-9.30 u.) o.l.v. 
Chris Smoorenburg, Kee van Ree 
e.a.; di (17.15-17.45 u.) o.l.v. Clara 
van de Ven, Willem Scheepers en 
Jan-Joseph Wijsmuller; d.o (17.15-
17.45 u.) o.l.v. Chris Smoorenburg 
en Leon Claessen. Dagkapel Domi-
nicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 
7, 6524 RN Nijmegen: ma (17.30-19 
u.), Wim den Biesen, 08894-12984; 
wo (17.30-19 u.), Henk Hesselm.an, 
080-232.843, en Willem Scheepers, 
080-236.932; do (19.30-21.30 u.), 
Kanzeon Sangha, Frans Kampshoff, 
080-581.507. Studentenkapel, Eras-
muslaan 15, 6526 GE Nijmegen: za 
( 9-12 u.) o.l.v. Chris Smoorenburg, 
080-229.844, Wim den Biesen e.a. 
Zen-teksten, becommentarieerd 
door prof. dr. Etienne Cornélis, 
tweewekelijks vanaf 3 okt. (19.30-21 
u.), Albertinum, Heyendaalseweg 
121, 6525 AJ Nijmegen. 
Zen-sesshin o.l.v, Ton Lathouwers, 
22-24 dec., Dominicanenklooster, 
Huissen. Opgaven schriftelijk; adres 
zie boven. 

Zenkluizen in de Eifel 
Huffertsheck 2, D-54619 
Lautzerath/Leidenborn, tel. 0049-
6559.467/fax 0049-6559.1342. 

Zentrum 
Oudegracht 297 Werf, Utrecht. Inl.: 
tel, 030-882.528. Voor informatie 
over cursussen in Den Haag: tel. 
070-346.7977. 
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Tenslotte ben ik 

op gelijke hoogte 

met de stromende lente, 

in de open baai van Wakanoura. 

Basli6 (1644-1694) 


