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Ten Geleide 
Begeerte 

T ANTRA WAS HET ONDERWERP VAN DE HERFST-
bijeenkomst van de Stichting Vrienden van het Boed-
dhisme, afgelopen oktober. Het tantrische boeddhisme lijkt 

door zijn acceptatie van begeerte en emotie als middelen om de Ver-
lichting te bereiken, op gespannen voet te staan met de leer van de 
Boeddha. In de tweede Edele waarheid wordt immers de begeerte 
als de oorzaak van alle lijden genoemd. Deze begeerte moet wor-
den uitgedoofd. 

Maar wat is begeerte precies? Als begeerte wordt opgevat als de 
gehechtheid waar je niet los van kunt komen, als een verslaving, 
dan is er toch minder reden voor verbazing over de praktijken in 
het tantrische boeddhisme. Want de tantrika probeert juist de ge-
hechtheid los te laten en koelbloedig toeschouwer van de eigen ac-
tiviteiten te zijn. 

Erik Hoogcarspel kijkt in het artikel Genotvol spel der goden, 
dat is gebaseerd op zijn voordracht op de herfstbijeenkomst, ver-
der dan de eerste indrukken. Hij concludeert ronduit dat goden 
verzinsels zijn, in feite hulpmiddelen op de weg naar de verlossing. 
In aanvulling daarop vertelt Jolanda Hennekam in een zeldzaam 
openhartig verhaal hoe haar tantrische beoefening verloopt en wel-
ke ervaringen zij daarbij beleeft. 

Tantra illustreert de tolerantie van het boeddhisme, maar ook 
het pragmatisme. Het gaat om de verlossing en er zijn vele wegen 
die naar dat doel leiden. Juist in het Westen, waar het 'shoppen in 
de supermarkt van het geloof' gangbaar is, komt dit geregeld, soms 
bijna terloops, tot uiting. Zie in dit nummer bijvoorbeeld uitspra-
ken van Doshin Nicolette Houtman (Zwart op wit) en Thich Nhat 
Hanh. 

Het boeddhisme biedt in zekere zin elk wat wils. Er is keus in 
de methoden om naar het doel dat de Boeddha aanbeval, te stre-
ven. Alle geestelijke leraren leggen er wel de nadruk op dat het `on-
heilzaam' is om telkens over te springen van de ene methode van 
meditatie op de andere. Dat werkt niet. 

Aansluiting bij een bepaalde traditie kan een grote steun zijn om 
wispelturigheid te bedwingen. Zeker is het ook goed om van tijd 
tot tijd eens terug te keren tot de woorden van de Boeddha zelf, 
zoals gebeurt in de beschouwing van Hans Gruber (Dharma). 

De Boeddha is steeds weer het ijkpunt. 
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Tantra 

Genotvol spel der goden 
brengt verlossing 

Erik Hoo cars  •  el 

Tantra: orgieën en tovenarij of diepe, esoterische 
geheimen voor ingewijden? Wat is tantra werkelijk? 
Drs. Erik Hoogcarspel, filosoof en kenner van het 
Tibetaanse boeddhisme, ruimt een aantal 
misverstanden uit de weg. 

TANTRA HEEFT EEN DUBBELE BETEKENIS. Meestal staat het 
woord tantra voor geschriften waarin systemen van religi-
euze, in het bijzonder rituele, praktijken worden uiteenge-

zet. Deze teksten beschrijven een verlossingsmethodiek die ook 
tantra wordt genoemd. Zij pretenderen zelf openbaringen te zijn 
van een godheid of van de Boeddha, en een tot dan toe geheime, 
bijzonder efficiënte, verlossingsmethodiek te geven. Het uitzon-
derlijke van de tantra-methode is dat ze de verlossing mogelijk 
maakt zonder dat je een heilig boontje hoeft te worden. 

Andere verlossingsmethoden vereisen een zekere discipline of 
zelfs ascese met het doel de begeerten en emoties te bestrijden. Tan-
tra gebruikt die vermaledijde begeerten en emoties echter juist als 
middel om verlossing te bereiken. Een veel gehoorde metafoor zegt: 
zoals je, wanneer je op de grond bent gevallen, van de grond ge-
bruik maakt om weer op te staan, zo gebruik je bij tantra de we-
reld om je van de wereld te bevrijden. 

Verlossing door tantra is mogelijk zonder ascese, zonder rein-
heidsvoorschriften, zonder conformisme aan sociale regels. Waar-
om gaan we dan niet allemaal tantra beoefenen? Het antwoord is 
dat het toch niet zo gemakkelijk is als het klinkt. Tantra vraagt een 
ander soort onthechting, namelijk het loslaten van het conventio-
nele wereldbeeld. 
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Tantra 

Tantra beweegt zich op een niveau waar con-
ventionele normen en waarden niet meer gelden. 
Het lijkt op de houding van een wetenschapper. 
Als een natuurramp leidt tot het uitsterven van 
een diersoort is daar geen goed of kwaad bij, het 
gaat nu eenmaal zo. De bioloog is niet meer dan 
een geïnteresseerde, onpartijdige toeschouwer. 
Pas als de bioloog partij kiest en graag wil dat die 
diersoort behouden blijft, wordt het uitsterven 
ervan voor hem of haar een slechte zaak. 

Deze neutrale levenshouding probeert de tan-
trika zich in zijn leven eigen te maken. Als ik 
mijn hoofd stoot, voel ik pijn, die ik vanuit het 
conventionele perspectief ervaar als iets onaan-
genaams. Ik beleef mijn lichaam als een deel van 
mijzelf en ervaar de gevolgen 
van het stoten van mijn 
hoofd daarom als leed. Als 
ik zie hoe een ander zijn 
hoofd stoot en hoe er een 
buil op zijn hoofd opkomt, 
ervaar ik geen leed, hooguit 
leedvermaak. Het leed ont- 
staat niet doordat iemand 
zijn hoofd stoot, maar door- 
dat iemand zich met het ge- 
beuren en de gevolgen ervan 
identificeert. 

De tantrische verlossings- 
methode bestaat er nu uit, alles wat je meemaakt 
te leren zien, niet als iets wat met je gebeurt, maar 
als een spel van godheden. Als ik de werkelijk-
heid kan zien als een godenspel wordt een pijn-
sensatie een innige omhelzing tussen de godin van 
de tastobjecten en de god van het tastbewustzijn. 
Er is geen plaats meer voor leed, want er gebeurt 
helemaal niets met mij, er gebeurt alleen iets waar 
ik me bewust van ben. De god en godin vinden 
hun innige omhelzing zelfs bijzonder prettig. 

Het begrip "god" heeft hier een voor ons on-
gebruikelijke betekenis. In de Indische traditie zijn 
goden personificaties van verschijnselen als tast-
besef en tastfunctie, maar geen dramatische per-
soonlijkheden die ergens in een hemel een soort 
antieke versie van "Goede tijden slechte tijden" 
spelen, zoals de Griekse en Germaanse goden. 

Als ik op deze manier het stoten van mijn 
hoofd beleef, ben ik toeschouwer geworden van 
mijn eigen leven.Waar is dan de pijn? Welk ver- 

schil is er op dat niveau tussen pijn en genot? De 
conventionele normen en waarden vallen weg, 
het gebeuren verliest zijn macht over mijn ge-
dachten. 

Iets dergelijks geldt ook voor genot. Het drin-
ken van alcohol is bijvoorbeeld een innige omhel-
zing van de godin van de smaakobjekten en de god 
van het smaakbesef. Uit het perspectief van de tan-
trische godenwereld zijn er daarom geen goede of 
slechte handelingen en is er geen reden om je aan 
bepaalde leefregels te onderwerpen. De ethiek is 
esthetiek geworden. 

De toegeeflijkheid van tantrika's aan genot 
wekt vaak achterdocht. Is het tantrisme niet een 
banale smoes om onder een schijn van heiligheid 

toch een genotzuchtig leven 
te kunnen leiden? Natuurlijk 
is dat in individuele gevallen 
heel goed mogelijk, maar het 
is beslist niet de bedoeling. 

Er zijn goede redenen om 
aan genot de voorkeur te ge-
ven boven pijn. Ten eerste is 
het gemakkelijker om aange-
name ervaringen te transfor-
meren in een godenspel dan 
onaangename. We kunnen 
genot loslaten, want als we 
genieten zijn we ontspannen. 

Pijn houdt ons af van meditatie, zoals het ons ook 
uit de slaap houdt, genot niet. Bovendien, als je je-
zelf leed toebrengt, kan er een soort stoere-jon-
gensmentaliteit ontstaan: 'Kijk mij eens, ik kan 
twee uur in lotushouding zitten, de pijn doet me 
niks!' Zo'n houding maakt het onmogelijk het 
standpunt van een neutrale toeschouwer van je ei-
gen leven in te nemen. 

Nog een voordeel van aangename ervaringen 
is dat de meeste ervan goed zijn voor de gezond-
heid. Het is gezonder elke dag een paar glazen bier 
te drinken dan elke dag een paar keer je hoofd te 
stoten. Omdat het lichaam voor de tantrika's de 
plaats is waar verlossing tot stand moet komen, 
zijn ze er voorstander van om het lichaam goed te 
verzorgen. 

De tantrika leeft dus in twee werelden tegelijk: 
in de echte is hij deelnemer en in de godenwereld 
toeschouwer. Hij probeert zijn deelnemerschap 
om te zetten in toeschouwerschap door elke be- 
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Tantra 

leving te transformeren in een godenspel. Het le-
ven in twee werelden tegelijk is essentieel voor de 
tantrische verlossingsweg, want alleen in die si-
tuatie valt er iets te transformeren. 

Het voorstellen van mijn ervaringen als een 
gebeuren tussen godheden heeft ingrijpende ge-
volgen. Ik beleef de wereld niet meer op dezelf-
de manier als tevoren. De werkelijkheid is ge-
transformeerd tot een afspiegeling van een go-
denspel. 

Het is belangrijk om beide werelden goed te 
verzorgen. In de eerste plaats moet je het eigen li-
chaam goed verzorgen, maar ook de andere we-
reld, de godenwereld van de verbeelding, moet 
een zekere stabiliteit en echtheid hebben. Je moet 
de traditie respecteren om ver-
schillende redenen.Ten eerste 
moet je de goden ervaren als 
meer dan iets wat je zomaar 
even verzint. 

Ten tweede moet de goden-
wereld aansluiten op de licha-
melijke wereld en het verloop 
van de verlossingsweg bevor-
deren. De godenwereld moet 
de gehele wereld en alle erva-
ringen symboliseren, zodat al-
les wat je ervaart ook als go-
denspel kan worden voorge-
steld. Dit alles betekent dat je 
niet zomaar even je eigen go-
denvoorstellingen kan maken. 
Je moet ze leren van een traditie waarin ze door 
deskundigen zijn ontwikkeld en beproefd. 

Ten derde bestaat de transformatie in eerste in-
stantie nog alleen voor mij. De andere mensen om 
mij heen zien geen godheden. Daarom is de ver-
andering nog erg instabiel: ik kan mijn nieuwe vi-
sie vergeten en weer opgaan in de werkelijkheid 
die het alledaagse verkeer met mijn medemensen 
beheerst. Als ik wil zorgen dat de verandering sta-
biel wordt, moet ik de goden ook onafhankelijk 
van mijn verbeelding laten bestaan. 

Ik moet de godenwereld delen met anderen. 
Die anderen hoeven niet in dezelfde straat te wo-
nen, ze kunnen ver weg zijn. Ze kunnen zelfs al-
lang zijn overleden. Het gaat erom dat de goden-
wereld niet meer uitsluitend bestaat in mijn eigen 
persoonlijke verbeelding. Zonder traditie zijn de  

tantrische transformaties onstabiele dagdromen, 
die mij niet boven mijn eigen hebbelijkheden ver-
heffen. 

Toch is het zo dat de godheden niet een hoge-
re werkelijkheid vertegenwoordigen. Het zijn ver-
zinsels. Zo staat het soms letterlijk in de tekst. De 
specifieke vorm van de godheden is dus niet van 
belang. Daarom zijn er verschillende symbolische 
systemen, elk met hun eigen tantra's, eigen god-
heden en symbolen. Het verklaart ook waarom 
de tantrische godheden allemaal ontleend zijn aan 
andere religieuze stromingen. In principe zou je 
ook Donald Duck of Kuifje als voorstelling kun-
nen gebruiken, dat wil zeggen als er een tantrische 
Donald Duck- of Kuifje-traditie zou bestaan. 

Het is belangrijk dat je een 
vaste band onderhoudt met de 
tantrische traditie waarvan je de 
voorstellingen van de godheden 
leert, hun onderlinge verhou-
dingen en de speciale symbo-
liek. Dit wordt genoemd de sa-
maya, de band met de transfor-
matieve gemeenschap en tradi-
tie. Je onderhoudt deze band in 
de praktijk door dagelijks eni-
ge korte rituelen of rituele me-
ditaties uit te voeren om de 
transformatieve symbolen en 
de gedachte aan de traditie le-
vend te houden. De meest 
kernachtige manier is de gu-

ruyoga, een korte meditatie die de innerlijke ver-
bondenheid met de guru cultiveert. 

Het specifieke van tantra is dus het principe 
van transformatie. Dit klopt echter niet voor alle 
tantra's. In de zevende eeuw werd tantra name-
lijk erg populair in India, zo populair dat men 
tantra's aan de universiteiten ging bestuderen en 
van alles en nog wat tantra ging noemen. Vervol-
gens ging men verschillende soorten tantra's on-
derscheiden. 

Een bekende indeling is die in vier soorten 
tantra's. De eerste soort bestaat voornamelijk uit 
beschrijvingen van rituelen, zoals welke offerga-
ven je dagelijks voor de boeddhabeelden moet 
neerzetten. De tweede soort beschrijft vooral 
symbolische rituelen, b.v. rituele handgebaren die 
in de plaats komen van materiële offergaven. 
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Schedeldragers en lama's Tantra 

De derde soort gaat over vi-
sualisaties,waarbij de beoefe-
naar zichzelf ook in een god-
heid transformeert. Bij de vier-
de soort transformeert de be-
oefenaar zichzelf in een hele 
configuratie van godheden,de 
zogenaamde mandala. Alleen 
de laatste twee betreffen de tan-
trische methode. In de teksten 
zitten echter ook vaak elemen-
ten van andere soorten. 

In onze ervaring van de we-
reld staat ons lichaam centraal. 
De tantra's behelzen daarom 
behalve visualisaties ook adem-
halingsoefeningen en andere 
yoga-methoden om het li-
chaam tot rust te brengen. Als 
ook de gedachten geheel tot 
rust zijn gebracht, zijn er zelfs 
geen goden meer. Dan is er 
even de ervaring van verlossing, 
van leegte. 

De tantra's beschrijven dus 
twee manieren om ons lichaam 
anders te ervaren.: door de 
transformatie in een godenspel 
en door yoga-oefertingen.Soms 
wordt dezelfde toestand op 
beide m.anieren nagestreefd. De 
methode van psychische hitte 
bijvoorbeeld bestaat uit het 
concentreren van de aandacht 
op een plek bij het stuitje. Dit 
geeft een gevoel van warmte, 
dat langzaam opstijgt naar de 
kruin en eindigt in een ervaring 
van leegte en gelukzaligheid. 

Voor de sexuele yoga, het 
gebruikmaken van sexueel ge-
not om tot een esthetische be-
leving van jezelf te komen, geldt 
hetzelfde. Je kunt het genot op-
wekken met behulp van een 
echte partner, maar je kunt het 
ook in je verbeelding doen, of 
heide. 

1)c uiteindelijke verlossing  

IN DE• TIJD VAN DE BOEDDHA WAS 
er nog geen sprake van tantra. 

De eerste tantrische teksten date-
ren pas van duizend jaar later. De 
bekende tantrische meesters waren 
yogi's die door India zwierven, 
drop-outs zonder respect voor so-
ciale conventies. Onder hen waren 
rituele specialisten, brahmanen. die 
van hun geloof waren afgevallen. 
Zij moesten zich volgens de voor-
schriften. verre houden. van de 
maatschappij, een. schedel. gebrui-
ken als bedelnap en wonen op cre-
matievelden. 

Van deze `schedeldragers' stam-
men de vele doodssymbolen, af-
schrikwekkende godheden, been-
deren enz. in beschrijvingen van 
tantrische visualisaties. Van hen 
komen ook de vedische spreuken. 
en klanken, zoals 'Om.' en `HUM'. 
Een andere groep zwervers be-
stond uit asceten, die allerhande li-
chamelijke oefeningen ontwikkel-
den. Beide tradities hebben een ac-
tieve stroming in de tantrische tra-
ditie gebracht. 

Daarnaast is er de passieve stro-
ming, gericht op verlossing door 
inkeer en bewustwording. In de 
boeddhistische tantra's toont liet 
zich in de devotie voor de guru en 
soms voor de godheden. De devo-
tie is altijd slechts een psycholo-
gisch middel, want het einddoel is 
de ervaring van leegte. 

De boeddhistische tantra's ont-
stonden in de kloosters al.s rituele 
handboeken. In de zevende eeuw 
werd tantra een rage. Zelfs aan de 
boeddhistische universiteiten. wer-
den de tantra's bestudeerd. Er wer-
den lijvige commentaren geschre-
ven, waarin complexe systemen en 
een groot aantal godheden werden 
ontwikkeld. 

Het boeddhisme arriveerde in 
Tibet toen tantra in India al razend 
populair was. Tantrisch.e geschrif-
ten verwierven snel groot gezag. 
Zelfs werden zij beschouwd. als 
rechtstreekse openbaringen. van het 
woord van de Boeddha. Al gauw  

schreven Tibetaanse scholastici 
hun eigen commentaren. 
De sexuele symboliek vormde wel 
een probleem.. Monniken mochten 
niet letterlijk doen wat in de tan-
tra's werd aanbevolen. De Tibeta-
nen waren veel preutser dan de In-
diërs, omdat ze in hun normen en 
waarden sterk door de Chinese 
cultuur waren beïnvloed. De ko-
ning verbood dan ook elk onder-
richt in de schaamteloze transfor-
matieve tantra's. 

Deze tantra's zelf en hun com-
mentaren vertelden echter dat ze 
veel effectiever waren dan de net-
te tantra's en daarom wilden de 
monniken er niet graag van afzien. 
Het was bovendien ondenkbaar in 
het streng hiërarchische Tibetaan-
se wereldbeeld dat de machtige abt 
van een groot klooster vaardighe-
den en inzichten miste die een 
arme zwervende yogi wel had. 

De oplossing was dat de trans-
formatieve tantra's de vorm kregen 
van de rituele tantra's. Een ritueel op 
basis van een transformatieve tantra 
gold wel als meer effectief dan een 
ritueel op basis van een lagere tan-
tra. Alleen ingewijden mochten. dit 
soort rituelen uitvoeren. In India 
was de inwijding een persoonlijke 
gunst van de leraar, die zijn leerling 
daarmee officieel lid maakte van zijn. 
tantrische traditie. Maar in Tibet 
werden het openbare evenementen, 
waarbij de lama zijn macht en glo-
rie toonde en het publiek verdienste 
verwierf. Alle sexuele en alcoholi-
sche toespelingen werden opgevat 
als geheime symboliek. 

De lichamelijke technieken ver-
dwenen naar de achtergrond. Het 
waren alleen nog maar rituelen. En 
zo zijn de Tibetaanse lama's nog 
steeds geobsedeerd door het reci-
teren van teksten. Urenlang wor-
den onder begeleiding van een-
voudige muziek teksten opge-
dreund. Men schrijft daar een ma-
gische werking aan toe en vooral 
denkt men zo veel verdienste te 
vergaren. 
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Tantra 

vindt plaats als de illusie van de wereld wordt 
doorbroken. Dat is de illusie die ons aan de we-
reld bindt, de stellige indruk dat de dingen om ons 
heen onafhankelijk van ons bestaan, dat ons li-
chaam een ding is tussen de dingen en dat wijzelf 
bestaan onafhankelijk van de dingen om ons heen. 

Volgens de Prajfiaparamita-sutra's, waarvan 
de eerste al in de tweede eeuw van onze jaartel-
ling werd geschreven, wordt de illusie van de we-
reld doorbroken in het ervaren van leegte. Het 
overwinnen van deze illusie, het ervaren en be-
grijpen van de relativiteit van de wereld, dat ont-
staat door de ervaring van leegte, is het doel van 
de meeste verlossingsleren van het Mahayana-
boeddhisme en ook van boeddhistische tantra's. 

Het grote verschil met de andere boeddhisti-
sche verlossingsmethoden is echter dat bij tantra 
de leegte niet aan het einde komt, maar vanaf het 
begin al een rol speelt. De transformatie op zich 
is al een ervaring van relativiteit en leegte. Die er-
varing van leegte wordt in de boeddhistische tant-
ra's bereikt in twee stadia van beoefening: de op-
bouwfase en de afbouwfase. In de opbouwfase 
leer je je de godheden voorstellen en je leert ze te 
identificeren met de verschillende verschijnselen. 
Als je zover bent gekomen dat je alles wat gebeurt 
ervaart als een godenspel, begin je aan de af-
bouwfase. Je realiseert je dat de godheden geen 
objectieve status hebben. Ze bestaan slechts voor-
zover je je er een voorstelling van maakt. 

Je gaat je erin oefenen de godheden en hun spel 
los te laten, zodat ze uiteindelijk verdwijnen en 
er alleen leegte overblijft. Deze leegte-ervaring 
geeft een diepe innerlijke vrede. Het is aanvan-
kelijk slechts een tijdelijk nirvana, maar op den 
duur blijft het bij alle ervaringen constant op de  

achtergrond aanwezig. 
In een tantrische meditatie zijn meestal beide 

fasen al aanwezig. Iemand in de opbouwfase is 
vooral bezig zich het godenspel duidelijk voor te 
stellen en zich erin in te leven. Tijdens de af-
bouwfase komen de godheden bijna vanzelf. Dan 
wordt de meeste tijd besteed aan het oplossen van 
het godenspel en tenslotte het ervaren van de leeg-
te van al het bestaande, inclusief jezelf. 

Er is wel eens gespeculeerd over de mogelijk-
heid van invoering van tantra in het Westen. 

Tot nog toe is daar weinig van terechtgekomen. 
De tantrische rituelen en vormen sluiten echter 
totaal niet aan bij onze dagelijkse leefwereld. 

De Tibetaanse lama's geven ook geen ruimte 
voor aanpassing: het is slikken of stikken.Met pa-
pistische arrogantie zetten ze hun leerlingen voor 
het blok: ofwel de hele santekraam aanvaarden en 
zelfs geloven in het echte bestaan van alles, ofwel 
als een zwart schaap met weinig verdienste en de-
votie worden afgewezen. 

Ik denk niet dat deze instelling in het belang is 
van de tantrische traditie. Een traditie leeft niet als 
ze hetzelfde blijft wanneer de omstandigheden 
veranderen. Ik acht het heel waarschijnlijk dat er 
veel wijsheid, inzicht en vaardigheden in de tan-
trische traditie zijn ontwikkeld die voor ons, post-
moderne westerlingen, heel waardevol zijn. 

Als tantra echter iets voor het Westen wil be-
tekenen, zullen de historische aspecten van de es-
sentiële moeten worden onderscheiden. De tan-
trische scholastiek en dogmatiek zal ter discussie 
moeten worden gesteld en worden gedeconstru-
eerd: de transformatiemethode moeten worden 
getransformeerd. 
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Honderdduizend 
mantra's voor 
bordje Seinpa 

IP, gr" gre  

 

Jolanda Hennekam beoefent sinds 
1979 het tantrisch boeddhisme in de 
Tibetaanse Karma Kagyu-traditie. 
Al tien jaar geeft zij meditatie-instructie 
en elementair Dharma-onderricht. 
Zij studeerde Spaans en theologie en 
werkt als docente levensbeschouwingen. 
Wat zijn haar ervaringen met tantra 
in de praktijk? 

C / K BEN BIJ VRIENDEN IN GRONINGEN 
in aanraking gekomen met de Karma Ka-
gyu. Het is een richting in de tantrische 

Kagyu-traditie, die teruggaat op Tsum Khyen-
pa. Hij leefde van 1110 tot 1193 en hij was de eer-
ste Karmapa lama, de eerste bewust wedergebo-
ren lama van Tibet. De 16e Karmapa stierf in1981. 
Inmiddels zijn er twee jongetjes aangewezen als 
zijn reïncarnatie. Eentje in Tibet, erkend door de 
Chinese bezetters van Tibet, en eentje die door 
Shamar Rinpoche is aangewezen en zich in New 
Delhi bevindt. De controverse heeft een splitsing 
in de Karma Kagyu veroorzaakt. 

De boeddhistische weg begint met Toevlucht 
nemen tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. 
In het Tibetaanse boeddhisme of zoals ik meest-
al zeg: het Vajrayana, eigenlijk de Diamantweg, 
komt daar de lama bij als vierde bron van Toe-
vlucht, die de vorige drie in zich verenigt. In mijn 
traditie is dat de Karmapa, vertegenwoordigd door 
de lama die de Toevluchtsgelofte geeft. 

In mijn geval gebeurde dat op 9 november 1980 
door de Deense lama Ole Nydahl, in Groningen. 
Wij hebben daar geen residerende lama, maar één-
maal per jaar krijgen wij bezoek van lama Ole Ny-
dahl of lama Karta uit Huy in België. 

In het bijzijn van een lama spreek je drie keer 
de Toevluchtsformule uit, de lama geeft je dan de 
Toevlucht door drie maal met zijn (of haar) vin-
gers te knippen en er worden een paar haren van 
je hoofd gesneden. Je krijgt een boeddhistische 
naam, die begint met 'Karma', wat boeddha-ac-
tiviteit betekent. 
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Mijn Toevluchtsnaam luidt Karma Dorje 
Khandro, de diamanten dakini of inspiratiegodin. 
De Toevluchtsnaam kan refereren aan bepaalde 
kwaliteiten van je geest of deze versterken, of die-
nen als bescherming tegen bepaalde obstakels. 

Voor mij was het nemen van Toevlucht een 
heel belangrijke stap. Het was een soort door-
hakken van een knoop, zeker geen lichtzinnige 
inval. Het idee achter het afleggen van de Toe-
vluchtsformule is dat je de kracht en zegen van 
de Boeddha, Dharma, Sangha en lama achter je 
krijgt bij het gaan van het boeddhistische pad, en 
een bescherming die in mijn traditie Mahakala 
wordt genoemd. 

Ik voelde na een poosje steeds sterker de be-
hoefte om ook de Bodhisattva-gelofte af te leg-
gen. Je spreekt dan in het bijzijn van de lama de 
intentie uit, het Boeddhaschap, de Verlichting, te 
bereiken voor het welzijn van alle voelende we-
zens. Dat geeft een extra impuls aan je oefenin-
gen. Het is of al die wezens hun handen en poot-
jes op je rug leggen, je voortduwen. 

Bij die gelofte hoort het ontwikkelen van de zes 
paramita's: vrijgevigheid, ethiek, geduld, discipline, 
meditatie, wijsheid. Bij sommige hoge lama's krijg 
je ook een Bodhisattva-naam als je de gelofte aflegt. 
Maar die is geheim, alleen voor jezelf. 

Waar de gelofte me ook zeer bij geholpen 
heeft, is bij het stoppen met roken! Ik had het al 
vaak geprobeerd, maar telkens bezweek ik weer 
voor de verleiding. Door mijn gelofte en door 
mijn meditatie op het Grote Mededogen, Tsjen-
rezi of Avalokitesjvara, werd ik mij ervan bewust 
dat anderen last hadden van mijn gerook en dat 
dit geen mededogend gedrag was. Toen lukte het 
me om te stoppen! 

Die meditatie wordt in Karma Kagyu centra 
geregeld samen beoefend en veel mensen beoefe-
nen haar ook thuis. Zij bestaat uit het zingen van 
een Tibetaanse tekst met lofprijzingen, offerga-
ven en smeekbeden aan Tsjenrezi, het visualise-
ren van Tsjenrezi en de recitatie van zijn zeslet-
tergrepige mantra, Om Mani Peme Hoeng, het 
é0-1 worden met Tsjenrezi en het tranformeren 
van de wereld in zijn reine land, Dewatsjen, het 
laten oplossen van alle voorstellingen in de Leeg-
te en het daarna weer laten verschijnen van de we-
reld als Dewatsjen. Aan het einde van de oefening 
wordt de verdienste van de oefening opgedragen  

aan het welzijn van de voelende wezens. 
De bedoeling van de meditatie is om mededo-

gen te ontwikkelen, de kwaliteit die Tsjenrezi be-
lichaamt. Dat gebeurt in het bijzonder in de zo-
genaamde opbouwfase, waarin je je concentreert 
op de vorm van Tsjenrezi en de mantra. Het weer 
laten oplossen van alle voorstellingen in de Leeg-
te is bedoeld om wijsheid te ontwikkelen. Als 
daarna uit de Leegte de wereld weer verschijnt als 
Dewatsjen en jezelf als Tsjenrezi, duidt dat op het 
leeg zijn van de Leegte en op de eenheid van Leeg-
te en Mededogen. 

Als je zo'n oefening regelmatig herhaalt, kun 
je er steeds diepere lagen in ervaren. Zo was 
Tsjenrezi in het begin toch vooral iets buiten mij 
en nogal exotisch, maar daardoor ook wel aan-
trekkelijk en spannend. Geleidelijk aan werd hij 
mij vertrouwder en ik ging hem meer ervaren als 
een innerlijke kwaliteit. 

Het visualiseren ging ook steeds beter. Nu er-
vaar ik ook steeds sterker tijdens de opbouwfase 
dat 'vorm = leegte' en tijdens de oplosfase dat 
`leegte = vorm', zoals dat in het Hartsoetra wordt 
gesteld. In mijn eigen, kromme, woorden zou ik 
zeggen dat Leegte, of Ruimte, als het ware de bin-
nenkant van vorm is, en dat vorm vermomde 
Leegte, of Ruimte, is. 

De lama's instrueerden mij ook in de zoge-
naamde Ngundro, de funderende oefeningen. 
Men onderscheidt vier gewone funderingen en 
vier buitengewone. De vier gewone funderingen 
zijn het nadenken en mediteren over: 1) het kost-
bare mensenleven, 2) vergankelijkheid, 3) de wet 
van oorzaak en gevolg ofwel karma, 4) de gebre-
ken van samsara, het geconditioneerd bestaan. 

De vier gewone funderingen moeten onze 
geest richten op de Dharma en op het nemen van 
Toevlucht en het ontwikkelen van de verlichte at-
titude, Bodhicitta genoemd — de eerste vier bui-
tengewone funderingen. 

In deze oefening visualiseer je alle bronnen van 
Toevlucht vóór je in de ruimte in een zogenaam-
de Toevluchtsboom: je Tsawe-lama en de lama's 
uit de traditie, de yidams (dat zijn meditatiegod-
heden die een bepaald Verlichtingsaspect beli-
chamen, b.v. mededogen), de Boeddha's, de Bodhi-
sattva's en de Sangha, de Dharma, de daka's en 
dakini's en de dharmabeschermers. 

Je stelt je voor dat je samen met alle voelende 
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wezens in hen Toevlucht neemt. Je raakt met je 
tegen elkaar gevouwen handen je kruin, keel en 
hartstreek aan, als teken dat je je lichaam, spraak 
en geest opent voor de bronnen van Toevlucht. 
Dan kniel je voorover en glijdt languit in een vol-
ledige prosternatie, terwijl je de Toevluchtsfor-
mule reciteert en de Toevluchtsboom visualiseert. 

Je herhaalt dit vele malen achter elkaar in één 
serie — en je telt die ook, op een mala — en daarna 
herhaal je driemaal de intentie tot het ontwikke-
len van de verlichte attitude. Na enkele wensge-
beden lost dan de Toevluchtsboom in licht op en 
versmelt met je. 

Fysiek is het heel inspannend. Je doet zo'n 100 
prosternaties in 15 á 20 minuten en je wordt ge-
acht er in totaal tenminste 100.000 te doen. Ei- 

genlijk 111.111, de laatste 11.111 zijn voor de fou-
ten bij het tellen. Zelf heb ik er ongeveer 50.000 
gedaan. Toen kon ik om gezondheidsredenen niet 
doorgaan. Mijn lama heeft me de rest kwijtge-
scholden. 

Bij deze oefeningen kom je van alles tegen. Bij-
voorbeeld trots: 'Waarom zou ik mij buigen voor 
iets of iemand?' En luiheid: 'Waarom zou ik me 
zo uitsloven?' Twijfel: 'Waar ben ik in godsnaam 
mee bezig? Hopelijk merken de buren er niks 
van!' Wanhoop ook: 'Ik kan dit nooit, die 
100.000.' Maar je kunt ook heel inspirerende er-
varingen krijgen: het gevoel dat er echt een toe-
vlucht is, een centrum van de cycloon, een bron 
van kracht, mededogen, vreugde en wijsheid. 

De tweede bijzondere fundering is de recita- 
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tie van de 100-lettergrepige mantra van Dordje 
Sempa, d.w.z. Vajrasattva of Diamantgeest, die 
schadelijke handelingen reinigt en versluieringen 
verwijdert. Je visualiseert boven je hoofd een wit-
te tweearmige Boeddha met dordje en bel, je 
vraagt hem je te reinigen van alle karma's en slui-
ers van onwetendheid en je reciteert zijn mantra, 
waardoor een reinigende stroom van nectar 
wordt opgewekt die je helemaal schoonwast. Aan 
het einde van de oefening versmelt je met Dord-
je Sempa. Deze mantra doe je ook 100.000 keer. 
Zo kan de oefening steeds dieper op je inwerken. 

Op een gegeven moment kwamen er bij mij 
allerlei allang vergeten herinneringen omhoog. 
Bijvoorbeeld hoe ik op de kleu-
terschool op de tanden van een 
hark ging staan waardoor de 
steel ging zwiepen en patsboem 
op het hoofd van een jongetje 
terecht kwam, dat een gat in 
zijn hoofd kreeg en ging blè-
ren! 

Maar ook veel herinnerin-
gen aan de periode dat ik in het 
ziekenhuis lag met papegaaie-
ziekte, toen ik tien was. Allerlei oud zeer, maar 
ook herinneringen aan mijn eigen foute daden. Ik 
ging ook dromen over Dordje Sempa, het soort 
dromen dat ook in de teksten beschreven staat, 
bijvoorbeeld over het uitbraken van allerlei vie-
zigheid. 

Na deze reinigingsmeditatie volgt de manda-
la-offering. Dat was een hele verademing, want 
hierbij concentreer je je niet op het verkeerde en 
pijnlijke, maar op het goede, mooie, waardevol-
le. Je offert 100.000 keer een heel universum vol 
schoonheid en vreugde aan de bronnen van Toe-
vlucht die je voor je in de ruimte visualiseert. Het 
is een oefening in vrijgevigheid die veel verdien-
ste opbouwt. 

Nu moet je, na het reinigen van negatieve in-
drukken, veel positieve indrukken verzamelen. 
De mandala-offering leert je ook de rijkdom van 
je geest kennen, en het oefenen in geven maakt je 
meer open en ontvankelijk voor de zegen van de 
lama. 

Ook bij deze oefening heb ik verschillende ni-
veaus ervaren. Allereerst was het al heel leuk om 
de benodigde rijst in de vijf wijsheidskleuren te  

verven. Om het geheel een nog rijker aanzien te 
geven heb ik goudkleurige sterretjes gekocht en 
door de rijst gemengd. Het op de juiste manier 
strooien van de rijst op de metalen plaat was eerst 
even moeilijk. Toen het eenmaal vlotjes ging, was 
het een aangename sensatie om telkens weer de 
rijst in mijn handen te voelen en er ritmisch mee 
te strooien. Dat op zichzelf werkte al kalmerend 
op mijn geest. 

Ik begon met mij allerlei mooie, lekkere en 
spannende dingen in grote hoeveelheden voor te 
stellen: eten, drinken, muziek, mooie natuur-
plekjes, het reuzenrad en de achtbaan op de ker-
mis, tedere minnekozingen enz. enz. Vervolgens 

werden het wat minder tastba-
re dingen: mooie herinnerin-
gen, gevoelens van vreugde, 
elegante formuleringen in de 
wiskunde, esthetische formules 
enz. 

Tot mijn verbijstering kwam 
opeens ook die ziekenhuiser-
varing weer in me op, maar nu 
met een geheel andere lading: 
ik was dankbaar dat ik daar 

door de artsen en verpleegsters behandeld was, 
want anders was ik doodgegaan. En ik kon nu 
ook déze ervaring offeren als iets waardevols! 
Daarna kreeg ik het gevoel dat eigenlijk alles wat 
in de geest opkomt — gedachten, gevoelens, posi-
tief én negatief, herinneringen — de moeite van het 
offeren waard was. Immers, het simpele feit dát 
dat alles in de geest op kon komen, is al heel won-
derbaarlijk en een reden voor vreugde. 

Daarna verschoof mijn aandacht naar de bron 
van dat alles: de geest zelf. Tegelijk besefte ik dat 
de bronnen van Toevlucht aan wie ik alles offer-
de, in diepste wezen mijn eigen geest waren. En 
dat ook het offeren van de mandala uiteindelijk 
een activiteit van de geest was. 

Toen viel alles samen: ik die offerde, de offer-
gave, de offerhandeling en de ontvangers van de 
offergave. En aan het einde van de oefening, waar 
de tekst zegt: 'Het veld van verdienste lost op in 
licht; we worden ondeelbaar één (het versmelt met 
mij)' viel er eigenlijk al niks meer op te lossen en 
één te worden. Ik begreep nu ook waarom de oe-
fening gedaan wordt om 'de twee Verzamelingen 
van Verdienste en Wijsheid' te verkrijgen. Wijs- 

Ik droomde 

dat ik een lama 

gouden rijst 

aanbood 
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heid is die ervaring van Leegte. Of beter gezegd: 
van vorm als Leegte en Leegte als vorm. 

Ook in mijn dromen werkte de oefening door. 
Ik droomde dat ik een lama gouden rijst gemengd 
met bankbiljetten aanbood, dat ik een beeldje 
kreeg van Kubera, de rijkdomsgod, en een kist 
vol goud en juwelen, en dat ik een geldautomaat 
kreeg — dat was een heel moderne droom! 

Ik denk dat de mandala-offering psychologisch 
heel heilzaam kan werken en eigenlijk zou er ook 
in de psychotherapie iets soortgelijks moeten ko-
men. Daar ligt toch vooral de nadruk op het op-
rakelen van oud zeer, net als bij de Dordje Sem-
pa-reinigingsmeditatie kon plaatsvinden. Maar er 
wordt meestal niet actief gezocht naar oude vreug-
de, mooie herinneringen, vreugdevolle ervaringen. 
Dat vind ik erg eenzijdig. 

Na de mandala-offering komt de Guru-yoga, 
die snel zegen geeft. Zegen wil zeggen een spiri-
tuele kracht of energie, die allerhande blokkades 
in de geest en in de energiekanalen en chakra's 
(energiecentra) opruimt. Tegelijk is het een be-
paald inzicht in de ware aard van de geest, dat van 
de lama op de leerling wordt overgedragen. 

Ik ervaar soms de zegen als licht, soms als hit-
te of als elektrische stroom, of als een overwel-
digende liefde en soms als een zich openen en 
grenzeloos worden van mijn geest voorbij alle 
voorstellingen, waarbij mijn geest en die van de 
lama versmelten en één worden. 

Je visualiseert jezelf in een speciale vorm, die 
van Dordje Rabmo, een rode vrouwelijke daki-
ni-vorm. Boven je hoofd of vóór je in de ruimte 
zit je tsawe-lama en daarboven alle lama's uit de 
traditie: Dordje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, 
Milarepa, Gampopa en alle Karmapa's. Erom-
heen zijn alle andere bronnen van Toevlucht. 

Er volgen gebeden tot de traditie, smeekbeden 
om inzicht in Mahamudra (dat is de ware aard 
van de geest) — en een zesregelig gebed om zegen, 
dat 100.000 keer herhaald moet worden. 

Daarna vraag je de lama om de vier inwijdin-
gen en alle lama's en Toevluchtsbronnen ver-
smelten met de tsawe-lama die dan een wit, rood 
en blauw licht uitstraalt in je voorhoofd, keel en 
hart en daarna in licht oplost en met je versmelt. 

Ook bij deze oefening ontdekte ik steeds nieu-
we dimensies. Het zesregelige smeekgebed: `Ik 
smeek je, kostbare lama, geef je zegen zodat mijn  

intellect de ik-gehechtheid opgeeft, ... zodat ik te-
vredenheid ontwikkel, ... niet-dharmische ge-
dachten ophouden, ... ik inzie dat mijn geest on-
geboren is, ... mijn verwarring vanzelf bezinkt, ... 
ik de wereld van verschijnselen herken als Dhar-
makaya' — dat gebed ging voor mij steeds meer 
een interne logica vertonen en het werd mij ge-
leidelijk steeds duidelijker dat het hele gebed in 
de laatste regel is samengevat: 'Geef je zegen zo-
dat ik de wereld van verschijnselen herken als 
D harmakaya.' 

De concentratie op de lama's maakte de tradi-
tie voor mij ook vertrouwder, maar opeens be-
sefte ik dat er geen vrouwen in de traditionele vi-
sualisatie voorkomen, en dat terwijl bijvoorbeeld 
Naropa een vrouw had, Niguma, en Marpa, Dag-
mema, en ook de 15e Karmapa, die er zelfs twee 
had. Toen heb ik die vrouwen er ook maar bij-
gevisualiseerd. 

Na de Guru-yoga leerde ik een yidam-oefe-
ning op de 8e Karmapa. In de oefening visuali-
seer je jezelf na allerlei reinigingen als Dordje Pha-
mo, de rode dakini. Je concentreert je bovendien 
op bepaalde energiekanalen en doet een bepaal-
de ademoefening. Er is ook weer een minimum 
aantal mantraherhalingen: van de mantra 'Kar-
mapa Tsjenno, Boeddha-activiteit (Karmapa), 
werk door mij heen, versmelt met mij (denk aan 
mij).' Deze oefening heb ik nog niet voltooid. 

Je kunt daarna verder gaan met de zes yoga's 
van Naropa/Niguma en allerlei yidam-medita-
ties, de zogenaamde Weg van de middelen. Deze 
weg is niet voor iedereen in het Westen passend, 
omdat zij zeer lange retraites vereisen, wat moei-
lijk te combineren is met een baan, een gezin enz. 
Het hoogste inzicht, Mahamudra, kan echter ook 
worden bereikt langs de Weg van het inzicht, de 
weg van Maitripa. Die bestaat uit het kalmeren 
van de geest en helder zien, lhagtong of vipassa-
na genoemd. De meditatie op de lama, Guru-
yoga, combineert en overstijgt beide wegen. 

Dat vind ik erg geruststellend: dat er ook me-
thoden zijn die je kunt combineren met een nor-
maal leven in deze maatschappij. En dat vind ik 
het mooie van het Tibetaanse boeddhisme: die 
rijkdom aan methoden, zodat er voor elk wat 
wils is. Het is inderdaad een gróót voertuig, Ma-
hayana, dat veel verschillende wezens naar de 
Verlichting kan brengen!' 

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 1 NR 2 WINTER 1995 



Nhat Hanh 
NAAR NEDERLAND 

DE VIETNAMESE ZENLERAAR 
Thich Nhat Hanh, die in 

Plum Village in de buurt van 
Bordeaux (Frankrijk) woont, 
brengt begin april volgend jaar 
een bezoek aan Nederland. 
(Zie Agenda.) Hij is een van de 
bekendste Zenmeesters in de 
westerse wereld. 

Thich Nhat Hanh (69) werd 
monnik toen hij 16 jaar was. 
Tijdens de Vietnamese Oorlog 
begon hij zich in te zetten voor 
een 'geactualiseerd boeddhis-
me' uit bewogenheid voor de 
slachtoffers van het geweld. In 
1966 maakte hij een rondreis 
door de Verenigde Staten om 
het diepe verlangen naar vrede 
van de naamloze massa's van 
het Vietnamese volk uit te dra-
gen. Hij werd daarna in zijn 
land tot ongewenst persoon be-
stempeld en keerde er niet meer 
terug. 

Thich Nhat Hanh houdt 
jaarlijks vele lezingen en leidt 
retraites in West-Europa en de 
Verenigde Staten. Zijn eenvoud 
en praktische kijk op het boed-
dhisme hebben hem tiendui-
zenden volgelingen bezorgd. In 
een vraaggesprek met het Ame-
rikaanse tijdschrift Tricyde; the 
Buddhist review zei hij vorig 
jaar het volgende. 

`Boeddhisme is meer een le-
vensstijl dan een religie. Het is 
net als met vruchten. Je kunt 
van een aantal vruchten hou-
den, bijvoorbeeld bananen, si- 

naasappels, mandarijnen enz. Je 
kunt er niet afblijven. Maar dan 
vertelt iemand je dat er een 
vrucht is die mango heet en dat 
je hem vast geweldig lekker zal 
vinden als je hem eens proeft. 
Het zou jammer zijn als je niet 
weet wat een mango is. Maar 
als je een mango eet, hoef je nog 
niet op te houden om sinaasap-
pels te eten. Waarom zou je het 
niet proberen? Misschien vind 
je hem erg lekker. Boeddhisme 
is eigenlijk een soort mango, 
een levenswijze, een ervaring 
die de moeite van het proberen 
waard is. Het staat open voor 
iedereen. Je kunt joods of-ka-
tholiek blijven terwijl je toch 
plezier hebt van het boeddhis-
me. Ik vind dat heel mooi.' 

Thich Nhat Hanh heeft 
meer dan zestig boeken op zijn 
naam staan. Een aantal ervan is 
in het Nederlands verkrijgbaar. 
Bij Ankh-Hermes verscheen 
vorig jaar: Iedere stap is vrede. 
Bij Zen- Verlag zijn versche-
nen: Het gras wordt groener, 
Geur van versgemaaid gras; 
Tiêp Hiên, 14 poorten; Vrede-
levend; Adem is bewustzijn 
(vertaling en toelichting van het 
Anapanasati-sutra); en Vorm is 
leegte, leegte is vorm (vertaling 
en toelichting van het Hart-su-
tra). Boeken van Zen-Verlag 
zijn verkrijgbaar bij Zen-Ver-
zend, Heerbaan 89, 6566 EE 
Millingen a/d Rijn, tel. 0481-
431.780. 



Alleen het 
wezenlijke 

s Gnibet 

D E LEER VAN DE BOED-
dha wordt vaak van 
theïstische zijde ervan 

beschuldigd dat zij de grote 
vragen rond het bestaan niet 
beantwoordt. Vragen zoals die 
of het universum, in ruimtelij-
ke zin of in die van de tijd, een 
begin heeft; door wie het is ge-
schapen en of een 'ik' dan wel 
een 'ziel' bestaan. Ook vragen 
die met specifiek boeddhisti-
sche leeronderdelen verbonden 
waren, bijvoorbeeld in welke 
vorm de Verloste na de dood 
bestaat, bleven onbeantwoord. 
De mens zou steeds om ant-
woorden op deze 'eeuwige' 
vragen heen draaien en zou 
men dit helemaal niet proberen, 
dan zou de menselijke natuur 
geweld worden aangedaan. Bo-
vendien zouden de hoogste in-
zichten bereikt zijn wanneer 
die pogingen tot beantwoor-
ding worden ondernomen — al-
dus enkele van de argumenten 
die worden aangevoerd. 

De houding van de Boeddha 
tot die vragen is niet mis te ver- 

staan. Zijn gehele leer is beheerst 
door het streven om onnodige 
theoretische uiteenzettingen te 
vermijden en zich uitsluitend te 
beperken tot datgene wat tot 
verlossing leidt! Want het gevaar 
is te groot om in onvruchtbare 
speculaties en uiteenzettingen 
verstrikt te raken. 

Een gesprek tussen de Ver-
lichte en een leerling, Malun-
kyaputra genaamd (Majjhima 
Nikaya 63), verduidelijkt deze 
pragmatische houding. De leer-
ling wilde van de Ontwaakte 
een antwoord hebben op enke-
le van de hierboven vermelde 
vragen en als hij dat niet kon 
geven, dan zou hij dat eerlijk 
moeten zeggen. De Boeddha 
herinnert Malunkyaputra er 
eerst aan dat hij hem niet met 
de belofte van een dergelijk 
antwoord heeft uitgelokt. Hij 
vertelt vervolgens een bekende 
gelijkenis. 

Een man wordt door een pijl 
getroffen en er wordt een dok-
ter gehaald om de pijl eruit te 
trekken. Maar de man zegt: 'Ik  

laat de pijl er niet uittrekken 
voordat ik weet wie hem heeft 
afgeschoten, met welke soort 
boog hij werd afgeschoten, hoe 
de pijl werd aangeschaft... enz.' 
De man zou sterven voordat de 
dokter hem kon behandelen. 
Precies zo verging het de leer-
ling die een antwoord zocht op 
genoemde vragen. Hij zou ster-
ven voordat hij het antwoord 
gevonden zou hebben, maar het 
belangrijkste zou hij dan heb-
ben verzuimd: het bewandelen 
van de weg naar de verlossing. 
De Ontwaakte beëindigt het 
gesprek met de woorden: 

`Daarom, Malunkyaputra, 
wat ik niet verkondigd heb, laat 
dat niet verkondigd zijn, en wat 
ik verkondigd heb, laat dat ver-
kondigd zijn. Wat heb ik ech-
ter verkondigd? Dat is het lij-
den, het ontstaan van het lijden, 
de overwinning van het lijden 
en de weg tot overwinning van 
het lijden — dat is het wat ik heb 
verkondigd!' 

De Boeddha heeft heel be-
wust het antwoord op bepaal- 
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de vragen geweigerd, omdat die 
afleiden van het doel tot verlos-
sing en niet omdat hij het ant-
woord niet kende. Volgens een 
vertelling in de Pali-canon (Sam-
yutta Nikaya 56) kwam de Ver-
lichte eens met een handvol bla-
deren naar zijn leerlingen en 
vroeg hun wat talrijker was — de 
bladeren in zijn hand of de ove-
rige bladeren in het woud. Na 
het voor de hand liggende ant-
woord ging de Ontwaakte 
voort: 

`Zo, monniken, is ook dat-
gene waarin ik inzicht heb ge-
kregen en jullie niet heb ver-
kondigd veel meer dan datgene 
wat ik jullie wel heb verkon-
digd. En waarom heb ik jullie 
het overige niet verkondigd? 
Omdat het geen nut afwerpt, 
omdat het niet leidt tot vermin-
dering van alle hartstochten, tot 
het tot stilstand komen van het 
vergankelijke, tot vrede, tot in-
zicht, tot verlichting, tot nirva-
na: derhalve heb ik jullie de rest 
niet verkondigd!' 

HOE STELDE DE BOED-
dha zich nu op bij de 
belangrijke vraag of 

een 'ik' respectievelijk een ziel 
al dan niet aanwezig zijn? Eens 
stelde de bedelmonnik Vatsa-
gotra de Verlichte deze vraag, 
waarop hij echter geen ant-
woord kreeg (Samyutta Ni-
kaya 44). Daarna verduidelijk-
te de Ontwaakte tegenover zijn 
leerling Ananda waarom hij 
Vatsagotra geen antwoord had 
gegeven. Elk denkbaar ant-
woord zou hem namelijk in 
verwarring hebben gebracht. 

Volgens de oudste overgele-
verde predikingen (de sutra's 
van de Pali-canon) heeft de 

Boeddha nooit beweerd dat het 
ik bestaat of niet bestaat; hij 
heeft in deze teksten hooguit 
gezegd dat het ik resp. de ziel 
`onvatbaar' is. Inderdaad zijn er 
in de oudste teksten veel plaat-
sen waar door de Verlichte het 
geloof wordt weerlegd als zou 
de aardse persoonlijkheid het 
ik zijn! Eén bewijsvoering 
keert steeds opnieuw terug: 

Wat denken jullie, monni-
ken, is de zichtbare gestalte on-
vergankelijk of vergankelijk?' —
'Vergankelijk, o Verhevene.' 
De Ontwaakte vraagt verder: 
`Wat echter vergankelijk is, is 
dat aan lijden onderworpen of 
vreugdevol?' — 'Aan lijden on-
derworpen, o Verhevene.' —
`Wat nu vergankelijk is, aan lij-
den en aan wisseling onder-
worpen, kan men daarover met 
recht zeggen: Dat is "mijn", dat 
ben "ik", dat is "mijn zelf"?' —
'Nee, o Verhevene.' Dan wor-
den dezelfde vragen met be-
trekking tot gevoelens, be-
gripsmatig bepaald bewustzijn, 
opzettelijke en emotionele be-
roeringen en loutere waarne-
mingen gesteld. 

De Boeddha besluit met de 
volgende woorden: 'Doordat 
hij op deze wijze daar inzicht 
in heeft, o monniken, wendt de 
edele leerling zich af van deze 
persoonlijkheidsaspecten 
(skandha), en doordat hij er 
zich van afwendt, maakt hij er 
zich los van, en omdat hij er 
zich van losmaakt, wordt hij 
bevrijd, en omdat hij bevrijd 
wordt, weet hij: "Bevrijd ben 
ik, dit is mijn laatste wederge-
boorte, vervuld is de heilige le-
venswandel, deze opgave is 
volbracht, en niets blijft er meer 
te doen."' 

De vraag naar het absolute 
aanwezig zijn van het ik resp. 
de ziel werd aldus door de Ver-
lichte beantwoord als één van 
de vragen die alleen maar tot 
onvruchtbare uiteenzettingen 
zouden leiden! 

Als laatste nu het probleem 
van de verlossing. Een vaak 
naar voren gebracht verwijt 
luidt dat het 'nirvana' — door de 
Ontwaakte vergeleken met het 
uitdoven van een vlam — een 
niets zou zijn. Het gedoofde 
vuur werd in het oude Indië als 
`onzichtbaar' of 'onvatbaar' be-
grepen en niet als niet-be-
staand! 

IN DE PALI-CANON SPREEKT 
de Boeddha van 'alle ele-
menten der verlossing' 

(nirvanadhatu) als volgt: 'Er is, 
o monniken, een ongeboren 
iets, een niet tot standgekomen 
iets, een niet vervaardigd en niet 
tot gestalte gekomen iets. Zou 
dat er niet zijn, dan zou er voor 
het geborene, het gewordene, 
het vervaardigde, het tot gestal-
te gekomene geen uitweg zijn.' 
(Udana 8,3). 

In welke vorm bestaat nu de 
Verloste na zijn dood? Ook 
daarop heeft de Verlichte het 
antwoord geweigerd, of hij zei 
dat de toestand van de Verlos-
te voor het menselijke denken 
onvatbaar en niet uit te druk-
ken is. 

Bij een bepaalde gelegenheid 
laat de Ontwaakte zich tijdens 
een gesprek in met de bedel-
monnik Vatsagotra (Majjhima 
Nikaya 72). Deze brengt op-
nieuw de reeks hierboven ver-
melde speculatieve meningen 
tot uitdrukking en wil de 
Boeddha daarover vragen stel- 
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len. Maar deze wijst ze alle te-
rug, want zij zijn 'een kreupel-
hout, een woestenij, een to-
neelspel, een kramp, een keten 
van meningen, vol verderfelijk-
heid en ... kwelling.' Zij leiden 
niet 'tot een toestand zonder 
lijden ... tot inzicht ... tot nirva-
na!' 

Op de vraag welke mening 
hijzelf aanhing, antwoordde de 
Verlichte dat hij zich daar ver-
re van hield. Waarom? Hij 
geeft de navolgende toelichting: 
`Want de Volmaakte heeft in-
gezien: dat is de zichtbare ge-
stalte, zo ontstaat deze, en zo 
lost deze zich op.' Hetzelfde 
wordt dan over de gevoelens, 
het begripsmatig bepaalde be-
wustzijn, de opzettelijke en 
emotionele beroeringen en de 
pure waarnemingen uitgespro-
ken. 

Het inzicht in het voortdu-
rende ontstaan en vergaan van 
de persoonlijkheidsaspecten 
door standvastige en zorgvul-
dige beschouwing wordt bijge-
volg door de Ontwaakte als de 
weg voorgesteld om 'alle me-
ningen' en de met deze ver-
bonden 'verontrustingen' op te 
geven. Want door zo'n be-
schouwing wordt de diepere 
wortel van alle onheilzame 
geestestoestanden — de voor-
stellingen van 'ik' en 'mijn' — al-
lengs in zijn geheel uitgetrok-
ken. 

A LS VATSAGOTRA DAN 
een antwoord op de 
vraag wil, waar de 

Verloste na de dood opnieuw 
ontstaat, ontvangt hij het ant-
woord: 'Ontstaan ... niet-ont-
staan ... zowel ontstaan-als-
niet-ontstaan ... geen-ontstaan  

noch niet-ontstaan...' zijn alle 
louter meningen die uiteinde-
lijk niet opgaan. Dat wil zeggen 
dat het menselijk denken met 
zijn begrippen de toestand van 
de Verloste in de huidige we-
reld en na diens dood niet kan 
bevatten. 

Als afsluiting van het ge-
sprek brengt de Boeddha dan in 
overeenstemming met de bete-
kenis ervan, de volgende verge-
lijking. Zoals het vuur uitgaat 
als er geen brandstof meer 
wordt aan gevoerd, precies zo 
`gaan' de gewoonlijke persoon-
lijkheidsaspecten 'uit' wanneer 
er geen brandstof meer wordt 
geleverd voor de voorstelling 
van `ik' en 'mijn.' Daarmee ont-
breekt dan ook elk punt dat be-
trekking heeft op een beschrij-
ving van hetgeen verlost is. 

D IE TOESTAND IS NIET 
te bevatten. Een vers 
uit de Suttanipata 

(1076) luidt: 'Geen maat kan 
hem meten die tot rust is geko-
men. Er zijn geen woorden 
waardoor men hem kan bevat-
ten. Als alle verschijnselen vol-
ledig zijn tenietgedaan, dan zijn 
alle wijzen van spreken even-
eens tenietgedaan.' 

De Boeddha is door andere 
leraren uit zijn tijd, later door 
theïstische religies en door en-
kele moderne wetenschappers 
vaak als een 'nihilist' bestem-
peld. De verlichte verkondiger 
van de 'weg van het midden', 
vrij van uitersten, geeft daar-
over zelf het volgende ant-
woord (Majjhima Nikaya 22): 

`Wat ik niet ben, monniken, 
en niet verkondig, daarvan be-
schuldigen deze asceten en 
brahmanen mij op onjuiste,  

nietswaardige wijze, valselijk en 
onjuist: "Een ontkenner is de 
asceet Gautama, hij geeft on-
derricht in de ... vernietiging ... 
van het bestaande." Slechts dit 
ene, monniken, toon ik jullie —
zowel nu als in het verleden: 
het lijden en de overwinning 
van het lijden!' 

Een belangrijke inspiratiebron voor dit 
opstel was het hoofdstuk 'Der Buddha 
und der Jina' in Erich Frauwallners Ge-
schichte der indischen Philosophie. 

Met dank aan Buddhistische Monats-
bliitter, 1995 — XLI 7/8, p. 222 ff. 
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Dieren 
op de dre 

Karel R. van Kooij 

U KOMT BIJ DE INGANG VAN EEN NOG 
onbekend en prestigieus gebouw. Het 
is niet te verwachten dat u zo maar 

doorloopt. Het onbekende betekent spanning. 
Om deze spanning te breken staat u stil. Dat is 
een natuurlijke reactie. 

In veel culturen zijn er allerhande regels en 
voorschriften ontworpen waarmee een bezoeker 
rekening moet houden als hij of zij een ruimte be-
treedt die aan anderen toebehoort. Als men dat 
niet doet, dan ontstaat er een conflict. Het is een 
kwestie van beleefdheid en respect voor degene 
die men met een bezoek wil vereren. 

Ook het boeddhisme kent voorschriften die 
moeten worden opgevolgd als men een klooster 
of het terrein rond een stupa betreedt: 'Het geval 
deed zich voor,' aldus de Vinaya, 'dat enkele 
monniken het klooster betraden met hun sanda-
len aan, hun parasols nog boven het hoofd, en het 
hoofd bedekt. Ze wasten hun voeten in het drink-
water en ze groetten de oudere monniken niet. 
Ze vroegen niet om onderdak. Eén van hen ging 
gehaast een monnikscel binnen die toevallig leeg-
stond en kreeg een slang in zijn nek die van de 
bovenkant van de deur naar beneden viel. Hij 
slaakte een kreet. Het gerucht verspreidde zich 
en bereikte de Boeddha. Deze berispte de onbe-
leefde monniken en gaf een voorschrift: 

`Monniken die een klooster binnenkomen, 
doen hun sandalen uit, kloppen ze af, nemen ze 
mee, doen hun parasol naar beneden, slaan hun 
kleed over de schouder en gaan voorzichtig en 
niet gehaast het klooster binnen. Ze begeven zich 
naar de monniken die in het klooster wonen, vra-
gen om drinkwater en water om de voeten te 
wassen. Monniken moeten de voeten zo wassen 
dat ze met de ene hand water over de voeten 
sprenkelen, en met de andere hand wassen. De 
sandalen worden afgeveegd met een natte doek, 
die vervolgens uitgespoeld wordt en uitgespreid 
om te drogen. De monniken dienen de oudere 
monniken te groeten en om logies te vragen.' 

Iedereen die een boeddhistisch land heeft be-
zocht, weet dat bij een stupa of een tempel de 
schoenen uitgetrokken moeten worden. Oor-
spronkelijk was er bij elk heiligdom een gelegen-
heid om de voeten en de handen te wassen. Zo 
werd een ieder gedwongen bij het betreden van 
een klooster of de ruimte rond een stupa een 
ogenblik stil te staan. 

In Sri Lanka zal het oog van deze bezoeker op 
dat moment zijn getroffen door een prachtig uit-
gevoerde steen, die een halfronde vorm heeft, als 
een halve maan. De halfronde steen die op de foto 
is te zien, is deel van een trapopgang voor een hei-
ligdom in de oude hoofdstad van Sri Lanka, Anu- 
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radhapura, en dateert mogelijk uit de 8e eeuw. 
Aan de buitenkant van de steen, na een vlam-

menrand, zijn statige, koninklijke, dieren afge-
beeld die in een optocht achter elkaar aan lopen. 
De stoet bestaat uit een olifant, een paard, een 
leeuw en een stier. In het midden ligt een open 
lotusbloem, omgeven door een rij ganzen en gol-
vende lotusstengels. 

De betekenis van de motieven op deze `drem-
pelstenen' heeft al vele geleerden beziggehouden. 
Sommigen zien er een complete meditatie in, en 
menen elk deel, elk motief in verband te kunnen 
brengen met een onderdeel van de leer van de 
Boeddha. Dat lijkt een te zware betekenis voor 
een halfronde steen onderaan een trap, waar ie-
dereen overheen loopt. Je loopt niet zomaar over 
de dharma heen. 

Liep men eigenlijk wel over deze prachtige ste-
nen? De meningen hierover zijn verdeeld. Als de 
steen een visuele weergave van de leer van de 
Boeddha zou zijn, kan je er toch niet zonder meer  

overheen lopen, ook niet met blote voeten. Aan 
de andere kant kan men moeilijk anders dan er 
op lopen, de steen vormt tenslotte het onderste 
gedeelte van de trap. Bovendien, de Romeinen 
liepen vroeger op vloerfresco's of vloermozaïe-
ken. En zelf lopen we, al of niet met schoenen, 
gewoon op de prachtigste tapijten. Waarom zou-
den boeddhisten dan niet over deze stenen lopen? 
Ik zou daarom ook bij de drempelstenen liever 
met beide benen op de grond blijven staan, en de 
betekenis van de motieven niet al te zwaar willen 
aanzetten. 

Betekenisloos zijn deze ornamenten echter 
ook niet. De positie van de steen geeft aan dat de 
architecten en beeldhouwers de bezoeker met te-
kens en motieven confronteren die verwijzen naar 
gevoelens die men heeft bij het betreden van een 
monumentaal gebouw, en gewoonten waaraan 
men geacht wordt zich te houden. De koninklij-
ke dieren boezemen ontzag in, de lotusmotieven 
samen met de watervogels, de ganzen, staan voor 

Halve-maansteen met een optocht van dieren rond een ontloken lotusbloem. 
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het water dat een functie heeft bij de rituele rei-
niging. 

En waarom wordt de bezoeker, als hij de trap 
op gaat, eigenlijk met dierfiguren geconfronteerd 
die in feite op hun kop staan? Zo lijkt het althans 
wel. De dieren staan alleen goed als men zich op 
de trap omkeert en achterom kijkt, of als men te-
rugkeert van het bezoek aan de stupa of het 
kloostergebouw. Maar omkijken op de trap is on-
handig en zou niet van eerbied getuigen. Een mo-
ment van aandacht bij het verlaten van het ge-
bouw is niet in overeenstemming met welke re-
gel of etikette dan ook. 

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Het 
gaat om een halfronde steen, die met zijn rechte 
zijde tegen de onderkant van de trap wordt ge-
legd. Het is onmogelijk om de steen andersom te 
leggen. In dit opzicht is de halfronde drempel-
steen vergelijkbaar met halfronde medaillons op 
een omheining. Aan. de onderkant is de rechte zij-
de van het halve medaill.on naar de plint gekeerd, 
maar aan de bovenkant naar de leuning. 

Ook wat de ornamentiek betreft is de drem-
pelsteen niet meer dan een medaillon. dat is ge-
halveerd. Zo gezien staan de dieren niet op hun 
kop, maar lopen. ze zoals het hoort rechtsom en 
met de zon mee om het denkbeeldige 'middel-
punt' van de steen heen. Op de volledige medail-
lons zijn vaak dezelfde motieven aangebracht als 
op de halfronde drempelstenen: lotusbloemen, 
bladmotieven en dierfiguren. 

Ook al zijn de motieven op deze drempelste.-
nen misschien niet zo diepzinnig als men wel eens 
heeft gedacht, toch eisen ze een ogenblik al onze 
aandacht op. De ornamentiek op deze stenen 
draagt ertoe bij dat de bezoeker even stilstaat op 
de drempel, zoals de rituele etikette voorschrijft. 

Prof.dr. K.R. van Kooij is hoogleraar Kunstgeschie-• 
denis van Zuid-Azië aan het Instituut Kern, Rijksuniver-
siteit Leiden. 

Dochters van de Boeddha 
helpen Tibetaanse nonnen 

ET DE NAAM DOCHTERS VAN 

de Boeddha, Sakyadhita, 
tooit zich een wereldwijde organi-
satie van vrouwen, onder leiding 
van de non Karma Lekshe Tsomo 
uit Honolulu (Hawai). Het doel is 
Tibetaans-boeddhistische nonnen 
in staat te stellen zich aan te passen 
aan de ontwikkelingen van deze 
tijd. In de praktijk gebeurt het 
werk vooral door ondersteuning 
van individuele vrouwen en meis-
jes in hun opleiding en van projec-
ten in nonnenkloosters. 

Sakyadhita, die zes jaar bestaat, 
hield begin augustus voor de vier-
de keer een Conferentie van boed-
dhistische vrouwen in Leh, in de 
Indiase deelstaat Ladakh. Een klei-
ne ,driehonderd vrouwen uit de 
hele wereld , van wie tien uit Ne-
derland, namen eraan deel. 

De spiritualiteitsbeleving van 

boeddhistische nonnen en hun (le-
ken)zusters in het Westen was een 
belangrijk onderwerp van gesprek. 
Grote indruk maakte een voor-
dracht van dr. Chatsumarn Kabil-
singh uit Thailand over boeddhis-
tische visie op de prostitutie in dat 
land. Officieel bestaat het beroep 
van prostituee niet in Thailand. 
Weinigen trekken zich het lot van 
de vrouwen aan. 

Onder de Nederlandse deelne-
mers in Leh waren Nel Willekens, 
Dita Mohrmann en Marlies Bosch 
van de stichting Chomo. Een cho-
mo is een ongetrouwde vrouw die 
nonnenkleren draagt, maar niet de 
religieuze geloften heeft afgelegd. 
Zij vormt in de Tibetaanse boed-
dhistische gemeenschap een scha-
kel tussen de religieuze en leken-
wereld. 

De stichting ondersteunt, zoals in 
het eerste nummer van haar nieuws-
brief wordt gezegd, de ontwikkeling 
van vrouwelijk leiderschap binnen de 

boeddhistische cultuur. Zij helpt op 
een praktische manier. 

In het dorp Zangla (Zanskar) 
zijn bijvoorbeeld met Nederland-
se hulp woonruimte en leslokalen 
gebouwd voor nonnen uit omrin-
gende dorpen, voor wie geen plaats 
was in het oorspronkelijke kloos-
ter. Er werd ook een waterfilter 
geïnstalleerd, een aantal 'dung sto-
ves', ovens die worden gestookt 
met gedroogde koeiemest, en 'so-
lar cookers' op zonne-energie. 

Het adres van de Stichting 
Chomo is: Redemptoristenpad 
112, 5211 XS 's Hertogenbosch, 
tel. 073-614.5646. 

1 
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verzen 24-28 

Klassieke tekst 

Het Diamantsutra 

Vertaald uit het Sanskriet door Rob Janssen 

24 
 ̀En verder, Subhfiti, een vrouw of man, 

die — na een massa van de zeven juwelen 
bijeengebracht te hebben even groot als de Sume-
ru's, de koningen der bergen, in het systeen der 
één biljoen werelden — deze ten geschenke zou ge-
ven aan de Tathágata's, de Arhats, de Volledig 
Ontwaakten, en de zoon of dochter van goede fa-
milie, die van deze Perfectie van Inzicht, deze 
dharma-preek, zo veel als ook maar één vers van 
vier voeten opneemt en aan anderen zou leren —
van die massa van verdienste, Subháti, benadert 
de eerstgenoemde massa van verdienste nog niet 
één honderdste deel, nog niet een duizendste deel, 
nog niet een honderdduizendste deel, nog niet een 
tienmiljoenste deel, nog niet een honderdmil-
joenste deel, nog niet een honderdduizend-mil-
joenste deel. (Die massa van verdienste) staat noch 
getal noch deel noch tellen noch gelijkenis noch 
vergelijking noch analogie toe. 

25 
 Wat denk je, Subháti, komt bij de Tathá- 

gata's de volgende gedachte op: 'Door 
mij zijn wezens verlost'? Niet zo toch, Subháti, 
moet men dit zien. En waarom? Er bestaat in 
werkelijkheid geen enkel wezen dat door de 
Tathágata verlost is. Als er echter enig wezen zou 
zijn dat door de Tathágata verlost was, dan zou 
dat betekenen dat de Tathágata de opvatting van 
het bestaan van een Zelf, een ziel, een persoon 
koesterde. Het opvatten van een Zelf — als een  

niet-opvatten van een Zelf is het door de Tathá-
gata onderwezen. Toch wordt deze opvatting ge-
huldigd door dwaze, gewone mensen. Dwaze, 
gewone mensen, Subháti, juist als niet-mensen 
zijn ze door de Tathágata onderwezen. Daarom 
worden ze dwaze, gewone mensen genoemd. 

26a 
 Wat denk je, SubhUti, kan de Tathágata 

herkend worden aan een perfectie van 
kenmerken?' 
Subháti sprak: 'Zeker niet, Verhevene, voor zo-
ver ik de betekenis van het onderricht van de Ver-
hevene begrijp, kan de Tathágata niet door een 
perfectie van kenmerken herkend worden.' 

De Verhevene sprak: 'Goed zo, goed zo, 
Subháti, zo is het, zoals je zegt: niet kan er een 
perfectie van kenmerken bij de Tathágata herkend 
worden. En waarom? Indien de Tathágata ie-
mand zou zijn, die aan een perfectie van ken-
merken herkend zou kunnen worden, dan zou 
ook de Wereldheerser een Tathágata zijn. Daar-
om kan de Tathágata niet herkend worden aan 
een perfectie van kenmerken.' 

De eerwaarde Subháti sprak het volgende tot 
de Verhevene: 'Voor zover ik de betekenis van 
het onderricht van de Verhevene begrijp, kan de 
Tathágata niet herkend worden aan een perfectie 
van kenmerken.' 

Toen sprak de Verhevene bij die gelegenheid 
de volgende verzen: 
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Klassieke tekst 

`Zij die mij door mijn lichamelijke vorm zagen, 
zij die mij door mijn stem volgden: 
gericht op een verkeerd idee 
die mensen zullen mij niet zien.' 

 

26b 
 

Vanuit de Dharma moeten de Boeddha's 
gezien worden, de Dharma-lichamen im-

mers zijn de gidsen en de ware natuur kan niet 
waargenomen worden, noch kan men die waar-
nemen. 

 

27 
 

Wat denk je, Subháti, is de onovertroffen 
volledige Verlichting door de Tathágata 

volledig gekend door de voleinding van kenmer-
ken? Zo moet je dat niet zien, Subháti. En waar-
om? Immers niet door de voleinding van ken-
merken, Subhfiti, zou de onovertroffen volledige 
Verlichting door de Tathágata volledig gekend 
kunnen zijn. En verder zou, Subhiáti, niemand al-
dus tot jou moeten spreken: "Door degenen die 
zich in het bodhisattva-voertuig op weg hebben 
begeven, is de vernietiging of de teloorgang van 
een dharma verkondigd." Zo moet je dat niet zien, 
Subháti. En waarom? Niet is er door degenen, die 
zich in het bodhisattva-voertuig op weg hebben 
begeven, de vernietiging of de teloorgang van wel-
ke dharma dan ook verkondigd. 

En verder, Subháti, als er een zoon of 

 

28 
 

dochter van goede familie is, die wereld- 
systemen — even veel als er zandkorrels 

in de rivier de Ganges zijn — volledig vult met de 
zeven juwelen en deze ten geschenke geeft aan de 
Tathágata's, de Arhats, de Volledig Ontwaakten 
en als er anderzijds een bodhisattva is, die inner-
lijk tot rust komt te midden van de dharmas, die 
zonder zelf zijn, die zonder ontstaan zijn — deze 
laatstgenoemde zou op basis daarvan een zeer 
grote massa van verdienste produceren, onmete-
lijk en ontelbaar. En bovendien, Subháti, moet 
een bodhisattva, een groot wezen, geen massa van 
verdienste verzamelen.' 

De eerwaarde Subháti sprak: `De bodhisattva 
moet toch een grote massa van verdienste verza-
melen?' 

De Verhevene sprak: 'Hij mag deze verzame-
len, Subhiiti, maar hij mag er zich niet mee iden-
tificeren. Daarom wordt er gezegd: hij moet ver-
zamelen.'  

29 
 En verder, Subháti, wie ook maar aldus 

zou spreken: 'De Tathágata gaat of komt, 
hij staat of hij zit of hij ligt' - niet begrijpt hij, 
Sublrati, de betekenis van het door mij gespro-
kene. En waarom? `Tathágata', Subháti, wordt 
iemand genoemd, die nergens naar toe is gegaan 
en die van nergens gekomen is. Daarom wordt 
hij `Tathágata' genoemd, Arhat, Volledig Ont-
waakte. 

Commentaar 

/ N DE HOOFDSTUKKEN 24, 28 KOMT HET 

ons langzamerhand vertrouwde thema terug 
van de vergelijking tussen de hoeveelheid ver-

dienste die iemand door middel van een bepaal-
de daad verwerft, en de verdienste ten gevolge van 
het vullen van miljarden wereldsystemen met ju-
welen en deze aanbieden aan de Boeddha's. Deze 
vergelijking maakt enerzijds een weinig spiritu-
ele, eerder materialistische indruk: hoe kun je nu 
de verdienste van het reciteren van een sutra (in 
hoofdstuk 24) vergelijken met de waarde van ju-
welen? Anderzijds is de schaal waarop hier ge-
dacht wordt zó duizelingwekkend, dat er bij de 
daarvoor gevoelige lezer wellicht een zekere 'be-
wustzijnsverruiming' ontstaat. 

Dit laatste lijkt mij de bedoeling van dergelij-
ke passages. De huidige westerse mens is hier ech-
ter minder ontvankelijk voor en zal vermoedelijk 
bij lezing laconiek opmerken dat deze beelden 
toch wel wat overdreven zijn. Dergelijke be-
schrijvingen komen overigens vaak voor ook in 
andere Maháyána-sutra's. 

De berg Sumeru is in de Indische mythologie 
de 'wereldberg'. Wat de Olympus was voor de 
Grieken en de boom Yggdrasil voor de Germa-
nen, is de Sumeru voor de Indiërs. Zo'n berg of 
boom vertegenwoordigt de 'axis mundi', de cen-
trale as van de wereld, die in de mythen van vele 
Indogermaanse volkeren voorkomt. Bij sommige 
vormen van boeddhistische meditatie vereenzel-
vigt de meditator zich met deze berg, waardoor hij 
zich gaat ervaren als het centrum van de wereld. 

In hoofdstuk 25 wordt gesteld dat er geen en-
kel wezen door de Boeddha is 'verlost', dat wil 
zeggen tot verlichting gebracht. Dit lijkt op het 
eerste gezicht een zeer onorthodoxe opvatting. 
Hier wordt echter de leer dat alle dingen zonder 
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Klassieke tekst 

een zelf (anátman) zijn, tot in uiterste conse-
quentie doorgevoerd. Immers, als de Boeddha 
door zijn leer 'wezens' zou verlossen, dat wil zeg-
gen hun het pad der Verlichting zou wijzen, dan 
zou dit impliceren dat er individuele 'zelven' of 
zielen bestaan. Het bestaan van dergelijke enti-
teiten wordt hier radicaal afgewezen. Alleen dwa-
ze, gewone mensen huldigen een dergelijke op-
vatting. 

In 26a is er sprake van de '32 kenmerken van 
een Groot Man'. Volgens een mythe die we reeds 
in de Páli-canon' aantreffen, zouden een Boed-
dha en een Wereldheerser deze kenmerken ver-
tonen (zie ook de hoofdstukken 20a en 20b in het 
eerste nummer van dit Kwartaalblad, september 
1995). Zo'n Groot Man zou bijvoorbeeld lange 
vingers en tenen hebben, geen holte tussen de 
schouders, doorlopende wenkbrauwen, de stem 
van een leeuw, geen ruimten tussen de tanden, 
platvoeten (!) etc. Hier wordt echter gesteld dat 
een Boeddha niet door dergelijke kenmerken, die 
tekenen van perfectie zouden zijn, gekarakteri-
seerd wordt. Want een Wereldheerser is óók in 
het bezit van dergelijke kenmerken! 

Hier wordt dus de oude mythe veranderd en 
de Boeddha bóven de Wereldheerser gesteld. De 
Boeddha zegt zelfs in het vers van 26a, dat dege-
nen die hem meenden te herkennen aan zijn bij-
zondere lichamelijke vorm en aan zijn opmerke-
lijke stem 'verkeerd bezig waren'. In het tweede 
vers (in 26b) zegt hij dat een Boeddha alleen aan 
de Dharma die hij brengt herkend kan worden 
en aan de `Dharma-lichamen', dat wil zeggen: de 
verzamelingen van Leringen (Dharmas). Hij 
voegt er aan toe dat de ware natuur der dingen 
(dharmatá) niet uit kennis omtrent de dharmas 
(entiteiten) is af te leiden. 

In hoofdstuk 27 wordt nog eens nadrukkelijk 
gewezen op het ontbreken van enig verband tus-
sen de 'onovertroffen volledige Verlichting' en de 
kenmerken van volmaakte lichamelijkheid. Al ben 
je nog zo mooi, daarom ben je nog niet verlicht! 

Dan zegt de Boeddha tamelijk raadselachtig, 
dat er geen enkele dharma verloren gaat. Betekent 
dharma hier 'leer' of 'ding'? Richt hij zich hier te-
gen een bepaalde filosofische school? 

In hoofdstuk 28 wordt een traditioneel boed-
dhistische visie aangevallen. De bodhisattva — dat 
wil zeggen een ieder die de bodhisattva-gelofte  

heeft afgelegd — moet geen verdienste verzame-
len. Geschokt zegt Subhi7iti, dat er toch juist ge-
leerd wordt dat men verdienste moet verzamelen 
(voor een goede wedergeboorte, bedoelt hij mis-
schien). De Boeddha neemt nu enigszins zijn ei-
gen woorden terug en zegt dat men wel verdien-
sten verzamelen mag, maar men mag niet denken: 
`Ik heb verdienste verworven' of: 'Ik verzamel die 
verdiensten voor mijzelf (en niet voor anderen).' 

In hoofdstuk 29 wordt gespeeld met de bete-
kenis van het woord `Tathágata', dat zowel 'Zo-
gegane' als `Zogekomene' kan betekenen. Hier 
wordt in de ons vertrouwde paradoxale stijl van 
dit sutra gesteld, dat een Tathágata iemand is die 
van nergens gekomen is en nergens heen gaat. 
Daarom juist wordt hij een `Zogegane' of 7oge-
komene' genoemd. 

1.0. a. in de Digha Nikáya: in het Ambattha-sutta (1.5) en 
in het Mahápadána-sutta (1.31). Ze worden alle opgesomd 
in het Lakkhana-sutta (1.2). In het prachtige Nálaka-sutta 
van de Sutta Nipáta merkt de ziener Asita bij de pasgebo-
ren Gotama tekenen op die niet nader uitgelegd worden, 
maar die erop zouden wijzen dat het kind later het Rad van 
de Leer in beweging zou zetten. 

De verzen 18-23 van het Diamantsutra stonden in het 
vorige nummer. De vertaling van de verzen 1-17 is de 
afgelopen twee jaar verschenen in het tijdschrift Sad-
dharma. 
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Column door Han de Wit 

 

Karma 
eigen schuld, dikke bult? 

KARMA IS LANGZA-

merhand een ingebur-
gerd begrip geworden. 

Je zou denken dat dat ook het 
boeddhisme, waarin dit begrip 
centraal staat, begrijpelijker 
maakt. Toch is dat niet zo. En 
dat komt doordat dit begrip 
daar een heel andere betekenis 
heeft dan wat mensen er nu 
meestal onder verstaan. Waar-
in zit het verschil? 

Je hoort nog wel eens zeg-
gen als iemand in de penarie zit: 
`Het zal zijn/haar karma wel 
zijn.' Daar ligt dan vaak de ge-
dachte achter, dat het lijden dat 
iemand ervaart 'ergens goed 
voor is'. Er wordt een opvoed-
kundige waarde aan toegekend. 
Elk leven en elke levenssituatie 
is in deze opvatting van karma 
vergelijkbaar met het vertoeven 
in een schoolklas. Als we goed-
leers zijn gaan we over naar een 
hogere klas, een beter leven, net 
zolang tot we alle klassen door-
lopen hebben. 

Vaak wordt ook nog het be-
staan van een Goddelijke 
Schoolmeester aangenomen, 
die de werkelijkheid heel inge-
nieus heeft ingericht, zodat 
(vroeg of laat) deugd wordt be-
loond en ondeugd gestraft. De 
bedoeling is ons zo op te voe-
den dat we in bepaalde zin aan 
deze meester gelijk worden. 
Dan hoeven we niet langer naar 
school. Het begrip karma  

wordt hier gebruikt om een zin 
of een doel aan het lijden toe te 
kennen. 

Dat toekennen van een zin 
of doel is een mes dat aan twee 
kanten snijdt. Enerzijds dekt de 
opvatting dat lijden 'ergens 
goed voor is' (ook al weten we 
niet precies waarvoor) de pijn 
van ons eigen lijden af. Ander-
zijds hoeven we ons van an-
dermans leed niet zoveel aan te 
trekken; tegenover anderen 
hanteren we karma als een 
theorie van het type 'eigen 
schuld, dikke bult'. Het netto-
effect is dat het onze gevoelig-
heid voor eigen en andermans 
lijden afstompt. 

De boeddhistische visie op 
karma is een heel andere, een 
visie die ons juist gevoeliger 
maakt voor lijden in ons en 
rondom ons en daardoor ons 
mededogen vergroot. Dat an-
dere zit 'm daarin, dat het 
boeddhisme aan het lijden geen 
diepere zin toekent, maar wel 
een diepere oorzaak. Ze wil ons 
zicht geven op wat we eraan 
kunnen doen. Het vraagt niet: 
`Waarom lijd ik?', maar: 
`Waardoor lijd ik?' 

In de boeddhistische optiek 
is de vraag naar de zin of het 
doel van ons lijden een ver-
keerde vraag. De vraag naar het 
doel ervan veronderstelt dat er 
een Wezen of Instantie is die 
met ons een bedoeling heeft en  

die bedoeling aan ons kenbaar 
maakt, onder andere via ons lij-
den. Maar het nontheïstische 
boeddhisme gaat niet van die 
veronderstelling uit. 

Het mag vreemd klinken, 
maar volgens het boeddhisme 
is het lijden fundamenteel zin-
loos en doelloos, want onno-
dig. Ware het wel ergens voor 
nodig dan zou ook bevrijding 
ervan onmogelijk zijn. Maar 
juist omdat de oorzaak van lij-
den onnodig is, kan ze worden 
weggenomen. Waar ligt de oor-
zaak? In onze geest: het is ons 
egocentrisme. Waar liggen de 
gevolgen? In het zelfzuchtige 
handelen en spreken, dat eruit 
voortvloeit. Hoe kan de oor-
zaak worden weggenomen? 
Niet door een moralistisch vin-
gertje te heffen of door met hel 
en verdoemenis te dreigen, 
maar door inzicht in de node-
loosheid van een egocentrische 
levenshouding en door het ver-
mogen deze houding los te la-
ten. 

Het cultiveren van dat in-
zicht en vermogen is de kern 
van boeddhistische meditatie-
beoefening. 

Han de Wit is als boeddhistisch 
meditatieleraar verbonden aan de 
Shambhala Centra in Oegstgeest 
en Amsterdam. Hij is de auteur 
van de bestseller over meditatie 
De Verborgen Bloei (Kok-Agora, 
1995, 5e druk). 

1 
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Sri Lanka-cursus 
Rijksuniversiteit Utrecht 

In  samenwerking met de Triends of Sri Lankan 
1 Culture' organiseert de Rijksuniversiteit 
Utrecht een Sri Lanka-cursus voor studenten en 
andere belangstellenden. 

Van de twaalf colleges, op vrijdagmiddagen 
van 19 januari tot 12 april, zijn er twee volledig 
gewijd aan het boeddhisme. Prof. dr. M.A.G.T. 
Kloppenborg bespreekt eerst het boeddhisme op 
Sri Lanka in het algemeen en vervolgens behan-
delt zij het zg. boeddhistisch nationalisme en Sri 
Lanka als multi-religieuze samenleving. 

Het boeddhisme is ook prominent in het col-
lege van prof. dr. K.R. van Kooij over de ge-
schiedenis van Sri. Lanka tot 1500 en in dat van 
mevr. dr. N. Chutiwongs van het Rijksmuseum 
voor Volkenkunde in Leiden, die een overzicht  

van de (boeddhistische) kunst en archeologie van 
het land geeft. 

Diverse specialisten geven voorts colleges over 
geografie, geschiedenis van de koloniale periode, 
bescherming van het culturele erfgoed, recente 
sociale en etnische problemen, economie en ont-
wikkelingshulp, antropologisch onderzoek en re-
cente kunst. 

De Srilankaanse ambassadeur in Nederland, 
dr. P.G. Karunasiri, besluit op 12 april de reeks 
met een lezing over traditionele feesten op Sri 
Lanka. Het is een toepasselijk onderwerp, want 
op die dag wordt het Srilankaanse Nieuwjaar ge-
vierd. Dat gebeurt in Utrecht na afloop van het 
laatste college met een borrel en traditionele Sri-
lankaanse nieuwjaarshapjes. 

Nadere informatie: Faculteit der Godgeleerdheid, 
Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 2, postbus 80105, 
3508 TC Utrecht, t.a.v. prof. dr. M.A.G.T. Kloppenborg. 
Tel. 030-253.1853/253.5738/271.9761. 

Nyingma Centrum Nederland 
Reguliersgracht 25 
1017 LJ Amsterdam 
telefoon 020 6205207/fax 6227143 

Nyingma Centrum Nederland is verbonden met het in 1969 door TARTHANG TULKU 
in de Verenigde staten opgerichte Tibetan Nyingma Meditation Center. De essentie 
van deze organisatie is het behouden van de wijsheid en kennis van het Tibetaans 
boeddhisme en deze voor het Westen beschikbaar te maken. Het integreren van 
meditatieve en spirituele oefening met handelen in het dagelijks leven is essentieel. 
Het Nyingma Centrum verzorgt cursussen, weekeinden, retraites en lezingen. 

OPEN DAG 
Zaterdag 13 januari 

13.00-18.00 uur 
Tijdens presentaties kunt u kennismaken met het cursusaanbod vanaf januari 1996. 

DHARMA BOEKWINKEL - Open: dinsdag t/m vrijdag 12-18; zaterdag 12-17. 
Het Nyingma Centrum beschikt over een in Tibetaans boeddhisme gespecialiseerde 
boekwinkel. In de collectie zijn opgenomen: sutra's en tantra's, commentaren, 
hedendaagse schrijvers, biografieën, psychologie, meditatie, bewegingsoefeningen, 
kunst, geschiedenis, alsmede meditatiekussens, gebedsvlaggen, thanka's en wierook. 
Een gratis catalogus is beschikbaar. 
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Van 1oriië tot Bodh Lava 

In twee werelden 
op zoek naar 
de Werkelijkheid 

Tonny  r s  ersh ek-Scherft 

Het denken van Socrates' voorgangers 
in het antieke Ionië vertoont sporen 
van de Indische gedachtenwereld. 
Maar de heilsleer van de Boeddha, 
na zijn Verlichting in wat nu Bodh-
Gaya heet, steekt wel scherp af bij de 
filosofische weetgierigheid van de 
oude Grieken. 
Dr. Tonny Kurpershoek-Scherft, 
vertaalster van de oude Pali-teksten, 
belicht in een serie artikelen over-
eenkomsten en verschillen tussen de 
twee culturen. 

W ij GAAN EEN DUIK NEMEN IN DE 

diepzee van de tijd. Er zal daar, op de 
bodem van onze beschaving, veel 

wonderbaarlijks zijn aan te treffen en op zich is 
het ook plezierig om onze nieuwsgierigheid naar 
het denken en doen van de menselijke soort in 
een zo ver verleden enigszins te bevredigen. Maar 
voor het stillen van, diepere emotionele behoef-
ten vertrouwen wij eerder op hetgeen eigentijd-
se, verwante geesten on.s te vertellen hebben. Wat 
valt er in dit opzicht te verwachten van meer dan. 
tweeduizend jaar terug? 

Of toch? 
Er zijn er genoeg die net als ik het idee heb-

ben. dat we aan het einde van het tweede millen-
nium Van. onze tijdrekening een wijde cirkel heb-
ben beschreven, die bezig is zich te gaan sluiten. 
Want in zoverre als we het sacrosancte dwang-
buis van de grote geopenbaarde godsdiensten 
hebben afgelegd en onze horizon hebben ver-
ruimd, kunnen denkers en dichters uit de vroe-
ge Oudheid ons een zeer verkwikkende out-
moeting bereiden. 

In de zesde eeuw 'voor onze jaartelling was er 
rond de Middellandse Zee en. in zuidoostelijke 
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gre folorho 

Van lonië tot Bodh-Gaya 

richting tot aan het subcontinent aan de Indische 
Oceaan een aantal beschavingen tot zo grote 
hoogte gekomen, dat er enkelen het woord na-
men op een manier die getuigde van een onaf-
hankelijke, nauwkeurige en heldere denkkracht. 
Tegelijk ligt er over hun bevindingen en uitspra-
ken nog de glans van het heel prille. 

Ook in die tijden is de werkelijkheid in haar 
totaliteit weliswaar heel wat gecompliceerder en 
wreder geweest, aan Kaïn- en Abel-drama's heeft 
het op aarde nooit ontbroken. Maar van het gru-
welijke bleef slechts stof en as over. Het kan het 
licht van dat andere niet onderscheppen. 

We bevinden ons in Milete, in Ionië, een welva-
rende Griekse handelskolonie aan de westkust 
van Klein-Azië. Na een periode van walgelijke 
slachtingen, eerst van de aristocratie door het 
plebs, toen van het plebs door de aristocratie, had 
men er een democratisch regime gevestigd. Dat 
wil zeggen, van alle vrije burgers. Het verachte 
handwerk bleef de taak van de slaven. Het is de 
6e eeuw voor onze jaartelling. 

Hier in Milete werd de kiem gelegd van de 
westerse wijsbegeerte en wetenschap. Men begon 
na te denken over de eigen en anderer losse daag-
se ervaringen. Wat was hun gemeenschappelijke 
noemer? Hoe te geraken tot een samenhangend 
beeld van de wereld? Waar was de wereld uit 
voortgekomen en waarin school de onderliggen-
de ordening? 

De vragen rezen op bij de enkelen die we nu 
de Ionische natuurfilosofen noemen. Zij behoor-
den tot een school van wijsgeren die op zoek wa-
ren naar de oerstof waaruit de ganse wereld door 
differentiatie zou zijn ontstaan. Daarbij is oerstof 
niet precies wat zij bedoelden, aangezien de stof 
voor hen bezield was. Daarom worden zij ook 
wel hylozoïsten genoemd, verkondigers van 'le-
vende' stof als grond der werkelijkheid. Op z'n 
minst was alles wat groeit begaafd met een fijne-
re stof, de 'ziel'. 

Water 

De oudste van deze wijsgeren, geboren nog in 
het laatste kwart van de 7e eeuw v.C., was Tha-
les. Voor hem was de oerstof, die alles in bewe-
ging had gezet, heel simpel het water. Er blijft 

niets in leven zonder vocht. Wat uitdroogt 
sterft. Als rivieren droogvallen sterft het land. 
Steden worden gesticht en komen tot bloei 
aan de oevers van de grote stromen. De keu-
ze ligt wel een beetje voor de hand. Boven-
dien was Thales een knap waterbouwkun-
dig ingenieur; naar verluidt heeft hij bij-
voorbeeld een rivier gesplitst in twee bed-
dingen om hem doorwaadbaar te maken 
voor een leger. 

Behalve ingenieur, was hij ook wis- en 
sterrenkundige. Hij zou een zonsverduiste-
ring hebben voorspeld. In Egypte zou men 
hem hebben gevraagd de hoogte van de gro-
te piramide te bepalen. Hij plaatste een stok 
naast zich en toen de schaduw die de stok 
vooruitwierp even lang was als de stok zelf 
wist hij het antwoord: de hoogte van de pi-
ramide is gelijk aan de lengte van zijn scha-
duw op dat moment. 

Wiskunde als wetenschap is uitgevonden 
door de Grieken en Thales was de eerste on-
der hen. Omringende volkeren, zoals de 
Egyptenaren en Babyloniërs, waren al eeu-
wen knappe rekenmeesters, die heel wat nut-
tige vindingen op hun conto konden schrij-
ven. Maar ze gebruikten hun vernuft voor het 
oplossen van praktische problemen, ze ge-
droegen zich nog als het genus homo faber, 
de handige of kundige mens. 

De Grieken waren in het Westen de eer-
sten die de wereld belangeloos bekeken, al-
leen met de hartstocht om te verklaren, te we-
ten. En wiskunde bleek een belangrijk hulp-
middel om ordening aan te brengen in de 
waarnemingen, die zich in chaotische over-
weldiging opdrongen. Als eerste poogde 
Thales ook zijn stellingen te bewijzen. 

Als vader van de hylozoïsten, waren voor 
hem alle dingen van de uit water afgeleide 
wereld vervuld van geheimzinnig leven, 'vol 
goden'. Ten bewijze daarvan droeg hij altijd 
een spijker en een magneetsteen bij zich: hij 
kon daarmee laten zien hoe ijzer in de buurt 
van een magneet zelf zich in beweging zet. 
En hoezeer de wereld inderdaad 'vol goden' 
zit, weten wij pas goed in ons elektronische 
tijdperk! 

Thales wordt gerekend onder de zoge- 
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naamde Wijzen van de Oudheid. Helaas is 
geen enkele geschreven tekst van hem tot ons 
gekomen. 

Levensadem 

Een andere natuurfilosoof die tot de school 
van Milete behoorde, was Anaximenes. 

Zijn leven valt geheel binnen de 6e eeuw 
v.C. Hij was een leerling van Anaximander, 
die zelf een leerling van Thales was. Toch be-
handel ik hier Anaximander als derde, om-
dat hij groter en interessanter dan zijn leer-
ling was, en de eerste wiens ideeën een dui-
delijke gelijkenis tonen met het boeddhisme. 

Anaximenes meende dat de wereld ont-
staan was uit aër, lucht. Immers, de levens-
adem heeft deel aan de lucht, en de levens-
adem is in zijn opvatting identiek aan de ziel, 
die hij ziet als de bindstof van het lichaam. 
Zo worden lucht en/of ziel, anders gezegd de 
kosmische adem en de levensadem, voor hem 
het levensbeginsel, een soort élan vital, dat als 
het ware in één grote beweging de macro-
cosmos en de microcosmos (heelal en afzon-
derlijke organismen) doortrekt en tot ont-
wikkeling brengt. Het begrip is een broertje 
van het aloude Indische begrip prana. 

Uit deze identificatie van adem (lucht) en 
ziel blijkt dat de natuuronderzoeker Anaxi-
menes het mentale (het niet-ruimtelijke, niet-
stoffelijke) nog maar wazig van het fysieke 
onderscheidt. Beide zijn niet alleen aan elkaar 
geklonken, ze zijn een en hetzelfde. Hetzelf-
de geldt voor Thales. De oergrond van de 
wereld is een stoffelijk beginsel, in deze ge-
vallen een van de vier 'elementen'. Bij An-
aximenes ontstaan de andere elementen door 
steeds verder gaande verdunning of verdich-
ting van de lucht: verdunning leidt tot vuur, 
verdichting tot de opklimmende reeks water, 
aarde, steen. 

Maar we moeten ons er ook hier weer be-
wust van blijven dat deze stof tevens het le-
vensbeginsel is, en daarom in de meest letter-
lijke zin 'levend' is. Het is het minima vita 
(`geringste leven'), dat ook in de ideeënwereld 
van Spinoza uitvloeit tot in het anorganische. 

Ook staan wij na 2500 jaar, ondanks een  

ontzaglijk toegenomen kennis en veel scherpere 
definitie van het probleem, nog onverkort voor 
hetzelfde raadsel: wat is ziel?, wat is materie?, hoe, 
en vooral: in hoeverre, horen zij bijeen? Misschien 
was het hier intuïtief gegeven antwoord nog zo 
gek niet. Mag in de quantumfysica het kleinste 
deeltje nog wel 'deeltje' heten? Gaat voor de 
atoomfysicus in diepste diepte de materie niet op 
in golf, energie, beweging? En hoe dicht nadert 
dit tegelijk het geheim van leven of 'ziel'? 

Van Anaximenes is een samenvatting van zijn 
leer tot ons gekomen in deze zinsnede: 

`Evenals de ziel, lucht zijnde, ons tezamen 
houdt, zo omvat adem en lucht de gehele we-
reld.' 

Het oneindige 

Eveneens woonachtig in Milete was Anaximan-
der, die zoals gezegd nog de leermeester van Ana-
ximenes is geweest. Voor Anaximander berust de 
wereld op het apeiron, het Griekse woord voor 
het onbepaalde of het oneindige, dat het bepaal-
de of eindige zou voortbrengen. Het apeiron 
noemt hij ook het goddelijke. 

Uit deze onbepaalde oerstof, die zowel on-
veranderlijk als in eeuwige beweging is, dus zo-
wel eeuwig vitaal als onsterfelijk, scheiden de te-
genstellingen, zoals warm-koud, licht-donker, 
zich af. Zo ontstaat er tussen de 'bepaalde' din-
gen een continu spel van agressie en contra-agres-
sie. De drang om 'bepaald', dat wil zeggen af-
zonderlijk, te existeren wordt daarmee iets onbe-
hoorlijke. In de slijtageslag die de dingen met el-
kaar leveren, raken ze op den duur onvermijde-
lijk uitgeput. 

Deze strijd der tegengestelden is niet ten on-
rechte de eerste voor ons behouden gebleven for-
mulering van een 'natuurlijke wetmatigheid' ge-
noemd. Voor Anaximander wordt ook <natuur-
lijkerwijs' — hij sprak over 'noodzaak', het Lot 
heerst over al het bestaande — in deze strijd wel 
een zeker evenwicht tussen de tegendelen ge-
handhaafd. 

Anaximander moet veel geschreven hebben, 
maar er is maar een enkel woord van hem tot ons 
gekomen: 

`Waarin het zijnde ontstaat, daarin vergaat het 
ook' (namelijk in het apeiron). 
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`Waaruit het zijnde is voortgekomen, daarin 
moet het naar recht en billijkheid weer ondergaan; 
want het moet boete doen en straf lijden voor zijn 
ongerechtigheid naar de orde van de tijd.' 

Onbereikbaar 

Vergelijken we hiermee hetgeen we weten van de 
kosmologie van Thales, dan lijkt Anaximander 
een hele bergtop hoger te staan. 

Het komt er voor Anaximander al duidelijk 
op neer dat kennis van de oergrond, zeg, van het 
wereldbegin, voor ons mensenverstand onbe-
reikbaar is. Hetgeen oneindig, eeuwig en onbe-
paald is (dus buiten elke nadere definitie valt), is 
principieel zowel onvoorstelbaar als onkenbaar. 
Zijn apeiron verwijst naar een dimensie buiten 
ruimte en tijd. 

In deze visie rijst de wereld van het 'bepaalde' 
derhalve op uit een onbegrijpelijk begin. Omdat 
het geboorte geeft aan het bestaande, moet het 
apeiron in eeuwige beweging zijn, de mystieke 
bron waaruit de tegenstellingen (dus hetgeen te-
genover het andere af te grenzen is, bepaalbaar is) 
zich afsplitsen. En zo begint de continue strijd, 
want wat zichzelf bepaald heeft, wil staande blij-
ven en vecht voor overleving. 

Aldus ontwaakt hier een ethische reflectie, die 
heel essentieel is en heel diep reikt; in het tweede 
citaat dat we hierboven van Anaximander gaven, 
heeft hij het duidelijk onder woorden gebracht. 
`Schuld' en lijden zijn voor bestaande dingen niet 
te vermijden. Schuld zet ik hier tussen aanha-
lingstekens omdat het om iets gaat wat zich af-
speelde voor de geboorte. Zoals voor de mens-
heid sinds de verdrijving uit het Paradijs. Of zo-
als Schopenhauer het zag, voor wie er geen spra-
ke is van enige vrije wilsverkiezing tijdens ons le-
ven, maar wel, neemt hij aan, bij onze mystieke 
keuze voordat het leven begon. 

In het hindoeïsme vinden we dezelfde ge-
dachte, uitmondend in het streven naar opheffing 
van het afzonderlijk bestaan in het eeuwige en on-
gedeelde. En in het boeddhisme staat, zoals we 
zo dadelijk zullen zien, dezelfde visie op het men-
senbestaan centraal, in een rationele uitwerking. 

Ook als wetenschapper had Anaximander 
heel vruchtbare gedachten. Zo vermoedde hij al 
dat hemellichamen elkaar aantrekken. En hij be- 

greep het verschijnsel zonsverduistering: de 
maan schuift voor de zon. De aarde, meen-
de hij, had de vorm van een cilinder en be-
woog zich zonder steunpunt door de ruim-
te. Ze was in zijn ogen weliswaar het mid-
delpunt van het heelal; maar ook waren er 
in zijn opvatting een eindeloos aantal we-
relden aan haar voorafgegaan, telkens op-
nieuw ontstaan, om ten slotte in het apeiron 
weer ten onder te gaan. Deze idee van een 
(herhaalde) big bang is analoog aan de Indi-
sche visie op het wereldbestaan. Behoudens 
dat voor de Indiër de aarde nooit het cen-
trum was! 

Anaximander zou ook als eerste een we-
reldkaart hebben getekend. Als beroemd car-
tograaf zal hij ongetwijfeld, zoals de meeste 
presocraten, veel hebben gereisd. En nog iets 
aardigs van hem: hij heeft een eigen, primi-
tieve evolutieleer uitgedacht. Levende we-
zens zouden ontstaan zijn uit waterblazen 
met een doornachtige schors, springend door 
de werking van de zon. De mensen zouden 
zich ooit (weliswaar op een heel eigenaardi-
ge manier) ontwikkeld hebben uit vissen. En 
wat dit laatste aangaat: is het wel zoveel an-
ders? 

Boeddhisme 

Bovenstaande beschouwing over de eerste 
periode van de presocratische filosofie no-
digt al uit tot vergelijking met vroegboed-
dhistische teksten. Deze zijn ontleend aan de 
Pali-canon, de vroegste boeddhistische 
canon die ons in zijn geheel is overgeleverd. 
Het Pali, een taal die nauw verwant is aan 
het Oudindisch of Sanskriet, is vermoedelijk 
gebruikt als lingua franca door de monniken 
van het eerste uur, ter verbreiding van de 
boeddhistische leer over het Indische sub-
continent. 

Kort voor het begin van onze jaartelling 
is de canon in Sri Lanka te schrift gesteld. De 
kerngedeelten geven echter vrijwel zeker de 
leer en het woord van de Boeddha van vijf 
eeuwen eerder weer. Deze zouden op het 
eerste concilie dadelijk na zijn heengaan zijn 
vastgesteld en voorts nog lange tijd oraal zijn 
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overgeleverd. Op schrift gestelde fragmenten 
van vroege canons in andere talen, komen 
opmerkelijk met de Pali-canon overeen. 

Nirvana 

Wat voor Anaximander het apeiron is, is 
voor de Boeddha het nirvana voor zover bei-
de begrippen naar het Absolute verwijzen. 
Nirvana betekent letterlijk 'uitdoven', name-
lijk het uitdoven van alle begeerten, tot de be-
staanswil toe; het is dus een psychologisch 
begrip. Maar tegelijk is de situatie van aan-al-
het-bestaande-onttrokken-zijn, een ingaan 
tot het werkelijk zijnde: het Ondefinieerba-
re, Oneindige, vallende buiten al de basis-ca-
tegorieën van ons denken. Het is de sfeer 
waarvan gezegd wordt dat er 'geen komen 
en geen gaan is, geen uiteenvallen of ontstaan, 
het is zonder grond, zonder voortgaan, zelf-
standig.' 

Het is alleen te bereiken voor wie het ge-
loof en het hechten aan een 'zelf' heeft los-
gelaten, voor wie ontkomen is aan het bran-
dende bos dat deze wereld is. Met andere 
woorden, wie geen waarde meer hecht aan 
het bestaan als individu doordat het bewust-
zijn 'oneindig' is geworden en tot een zijns-
wijze is ingegaan waarin wereldse onder-
scheidingen (tekenen van tijdelijkheid en af-
hankelijkheid) hun werking hebben verloren. 
Heel duidelijk klinkt dit door in de volgen-
de versregels:  

ming, ook zonder te vragen naar de mate van haar 
geldigheid of haar reikwijdte. Hij constateert 
slechts dat waarneming, en daarmee heel onze 
wereld, tot stand komt in ons bewustzijn. 'In dit 
nog geen twee meter hoge lichaam ligt de hele 
wereld vervat' lezen we elders. 

Natuurlijk is die innerlijke, subjectieve wereld 
voor ieder lid van de menselijke soort ook wel 
`gelijksoortig', en in elk geval: het onderscheiden, 
tegenover elkaar stellen, vergelijken, met andere 
woorden, de individuele tussenkomst van inter-
pretatie, is onontkoombaar. Maar daarmee zijn 
we tegelijk, door een duistere tekortkoming, wel 
bannelingen uit het werkelijke Zijn. 

Het 'oneindige', het ondefinieerbare als de 
Werkelijkheid met hoofdletter, en het individu 
ongelukkigerwijze daaruit getreden of geworpen: 
deze idee deelt de Boeddha dus geheel met Ana-
ximander. In de kern is zijn visie dan ook onmis-
kenbaar identiek aan de gedachtengang van zijn 
Griekse tijdgenoot. 

Volgende keer: Groot verschil in vertrekpunten van 
Griekse en boeddhistische wijsbegeerte. 

In het ondefinieerbaar, oneindig, 
definitief de andere oever 
bereikt hebbend bewustzijn, 
daar houden water en aarde, 
vuur en lucht geen stand, 
daar eindigen restloos lang en kort, 
fijn en grof mooi en lelijk, 

K  lichaam en geest: 
daar, door de ontworteling 
van het individuele bewustzijn, 
eindigt dit. 

Wat opvalt, is dat de Boeddha hier spreekt 
over de 'binnenwereld' van de mens. Hij zit 
als het ware een etage dieper dan de waarne- 
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New Age 
`New Age is een term die een 
groot aantal initiatieven ver-
enigt, van hindoeïstische en 
boeddhistische verering tot 
stoppen met roken toe. In 
strikte zin wordt met New Age 
de aan de astrologie ontleende 
verwachting van een nieuw 
tijdperk bedoeld: het Aquari-
ustijdperk dat het Vissentijd-
perk binnenkort zal vervan-
gen.' 

Arjen Schreuder, De onbetaal-
de rekening van de kerken; 
nieuwe religieuze bewegingen 
in Nederland, in NRC Handels-
blad, 28 oktober 1995. 

Oog 
`Ook in Tibet stuiten de artsen 
op de macht van traditionele 
geneesheren en boeddhistische 
priesters. Zo denken vele Tibe-
tanen dat `oogtroebelingen' 
kunnen worden verholpen als 
een Lama (een hoge boeddhis-
tische priester) een lange reeks 
gebeden prevelt en de patiënt 
met graankorrels de troebelin-
gen uit zijn oog wrijft.' 

Algemeen Dagblad, 27 
oktober 1995. 

Zen 
`Het christendom betekent niet 
nóg, maar veeleer wéér iets 
voor mij. In Zen heb ik geleerd 
achter de woorden te lezen. 
Woorden - dat zijn vingers die 
naar de maan wijzen. Aan zo'n 
vinger heb je natuurlijk niets, 
want het is de maan waar het 
om gaat. In Zen leer je die 
maan zien. En als je dat een 
keer door hebt, als je geleerd 
hebt achter de woorden te le-
zen, dan gaat ook de Bijbel op 

een heel andere manier leven: 
o, bedoelen ze dat, en dat, en 
dat! 0, wat het is eigenlijk 
mooi! Je zou kunnen zeggen 
dat ik op een heel boeddhisti-
sche manier, onorthodox, om-
ga met het christendom. 

Voor mij is Jezus een boed-
dha, dat betekent een grote ver-
lichte geest. De betekenis van 
de Boeddha en Jezus is voor 
mij niet zozeer historisch. Waar 
het om gaat is dat ieder mens 
een boeddha is en een Christus 
en dat je dat moet zien te ver-
wezenlijken.' 

Doshin Nicolette Houtman, 
Zen-non, studente van Pra-
bhasa Dharma Roshi, in 
Trouw, 7 november 1995. 

Waarheid 

De Tibetaanse monnik Palden 
Gyatso. 'Ik ben gemarteld, gees-
telijk dood gemaakt, maar kan nu 
de waarheid vertellen.' 

`Ruim drie decennia, van 1959 
tot 1992, was de boeddhistische 
monnik gevangene van de Chi-
nese autoriteiten in Tibet. Tij-
dens de eerste Chinese inval in 
Tibet in 1950 leidde Palden 
Gyatso een legertje van hon-
derd soldaten. Dat verzet en la-
tere pogingen om pamfletten 
met 'opruiende' teksten te ver-
spreiden over een vrij Tibet, 
leidde ertoe dat hij in verschil-
lende gevangenissen en werk-
en heropvoedingskampen be-
landde. Wrok of haatgevoelens 
jegens de Chinese autoriteiten 
heeft hij niet: "Ik heb nooit ge-
voeld dat ik de mensen die mij 
gemarteld hebben hetzelfde wil 
aandoen. Ze staan ook maar 
onder de Chinese machtheb-
bers en zijn slechts een scha-
keltje in het systeem."' 

Haagsche Courant, 23 oktober 
1995. 
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Boeken 

Dilgo Khyentse 
Oprechte moed. 
Karnak, 1995 ISBN 90-6350-069-6 
Prijs f 24,50 

Het onderricht dat in dit boek 
wordt gepresenteerd, gaat over 
de training van de geest van de 
Indiase meester Atisha (982-
1054) en de Tibetaanse meester 
Thogmé Zangpo (1295-1369). 
Dit onderricht was gebaseerd 
op Dilgo Khyentse's eigen le-
venslange beoefening en erva-
ring, en omvat het hart van de 
complete beoefening van het 
Tibetaanse boeddhisme. Als 
zodanig vormt het meer dan 25 
eeuwen de essentiële kern van 
de lessen van alle boeddhis-
tische meesters. 

Het onderricht kan volledig 
worden toegepast in onze hui-
dige tijd en is gemakkelijk in 
ons dagelijkse leven in praktijk 
te brengen, zo wordt gezegd. 

Sogyal Rinpoche 
Meditatie 
Servire, 1995 ISBN 90 
Prijs f 9,90 

In Meditatie is datgene bijeen-
gebracht wat de inmiddels be-
roemde leraar in Het Tibe-
taanse boek van leven en ster-
ven heeft gezegd over medita-
tie. Dit boek is een uitnodiging 
om te mediteren, maar vooral 
ook een hartstochtelijk pleidooi 
om meditatief aanwezig te zijn 
in het heden. 

Kazuaki Tanahashi, David 
Schneider, Zen Cirkels 
Karnak, 1995. ISBN 90-6350-072-6. 
Prijs f 29,50 

Een mooie verzameling van de 
meest wezenlijke teksten en ge-
dichten uit de traditie van het 
zenboeddhisme van zowel de 
oude meesters als van moderne 

leraren uit het Westen. Deze ju-
weekjes van creatief inzicht zijn 
gerangschikt onder verschillen-
de thema's, met titels als Ge-
woon zitten, Hoe kook je de 
verlichting?, Dood, grote dood, 
en De schoonheid van leegte. 

Robert Hartzema 
Innerlijke vrijheid 
Karnak, 1995, ISBN 90-6350-073-4. 
Prijs f 27,50 

Wat kan ons helpen om een 
spirituele rijkdom en zinvol-
heid in ons leven te ontdekken 
en tegelijkertijd te werken aan 
onze psychologische begren-
zingen en afgeslotenheid? Van-
uit een jarenlange ervaring geeft 
de auteur op persoonlijke wij-
ze vele inzichten en meditatie-
ve oefeningen, om steeds hel-
derder te kijken naar wat zich 
in jezelf afspeelt. Daardoor 
wordt het mogelijk geleidelijk 
de confrontatie aan te gaan met 
je bezorgdheden, eenzaamheid, 
angsten en emoties. 

Als je persoonlijke beper-
kingen doorzichtiger worden, 
ontstaat er ook meer ruimte 
voor spirituele ervaringen en 
wezenlijke voldoening. Als het 
ego zijn verkrampte greep los-
laat, verdiept je relatie met de 
wereld om je heen zich en kan 
innerlijke vrijheid ontstaan. 

In dit boek wordt een ver-
binding gelegd tussen de diep-
gaande meditatieve oefeningen 
en kennis uit het boeddhisme, 
en de praktische therapeutische 

1 
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inzichten uit de westerse psy-
chologie. Zo ontstaat een weid-
se visie die zowel de psycholo-
gische als de spirituele trans-
formatie omvat. 

Namkhai Norbu 
Dzokchen, de volmaakte 
staat van zijn 
Karnak, 1995, ISBN 90-6350-066-1 
Prijs 24,50 

De dzokchen-traditie vindt 
haar wortels in de oude Tibe-
taanse Bon-religie, een vorm 
van sjamanisme die duizenden 
jaren oud is, en in het Tibetaan-
se boeddhisme is opgenomen. 
In beide religies wordt het be-
schouwd als de hoogste leer en 
vorm van kennis, beoefening en 
overdracht die alle maatschap- 

pelijke, culturele of dogmati-
sche verschillen overstijgt. 
Doordat dzokchen zich richt 
op de meest wezenlijke en ba-
sale aspecten van ons menszijn 
en de situatie zoals die feitelijk 
is, is het een buitengewoon 
praktisch pad naar innerlijke 
vrijheid. De eerste inleiding in 

dzokchen die nu in het Neder-
lands verschijnt, werd geschre-
ven door Namkhai Norbu, een 
Tibetaanse lama die sinds 1960 
in Italië woont. 

Shabkar Lama 
De vlucht van de garoeda 
Karnak, 1995, ISBN 90-6350-067-X. 
Prijs f 27,50 

Een van de beroemdste dzok-
chen teksten geschreven door 
de rondzwervende yogi Shab-
kar Lama (1841-1922), die deze 
tekst schreef tijdens een drie 
jaar durende retraite op een ei-
land in het Kokonormeer, als 
een direkte poëtische weergave 
van het volmaakte inzicht in 
zijn eigen geest. Shabkar, die 
beschouwd wordt als de reïn-
carnatie van de yogi-dichter 
Milarepa, was een zeer geïnspi-
reerde leraar. Zonder zich ooit 
aan een bepaalde school van het 
Tibetaanse boeddhisme te ver-
binden, trok hij tussen zijn lan-
ge retraites in door heel Tibet 
en onderwees iedereen die daar 

oprecht belangstelling voor 
koesterde, in het boeddhisme 
en de dzokchen-leer. De ge-
dichten in dit boek verwoorden 
zijn vergaande inzichten en een 
wijsheid die vergeleken kan 
worden met de Tao Teh King 
of het Tibetaans Dodenboek. 

Shundo Aoyama 
Zen zaden; overdenkingen 
van een vrouwelijke priester 
Mirananda, 1994, ISBN 90-6271-843-4 
Prijs f 22,50 

De zaden van de verlichting 
zijn overal in de dagelijkse ge-
beurtenissen te vinden voor wie 
ze weet te herkennen. De in Ja-
pan algemeen bekende schrijf-
ster Shundo Aoyama laat in 
korte, levendige 'columns' zien 
hoe zij zelf in haar leven de 
zenzaadjes ontdekte en wat de 
vondsten haar deden. Ze weeft 
veel kennis van boeddhistische 
teksten door haar verhaaltjes. 
Zij doet het op een persoonlij-
ke manier, waardoor bijvoor-
beeld haar vertalingen van ver-
zen uit het Dhaminapada een 
eigen toon krijgen. Zo brengt 
ze de essentie van de boeddhis-
tische leer bij de lezers en leze-
ressen thuis: 'We worden om-
ringd door maatregelen van de 
Boeddha die ons kunnen hel-
pen.' Shundo Aoyama is de 
voornaamste priester van de 
tempel Muryo-ji en een oplei-
dingstempel voor vrouwelijke 
zenpriesters. 
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Tijdschriften 
Buddhayána Quarterly 
Newsletter of Buddhayana Centre 
Ehipassiko Buddhist Monastery 
Veneburen 23, 8423 VH Makkinga 

`Buddhist Women in Modern 
Society' luidt de bijdrage, waar-
in aandacht wordt gevraagd 
voor de derde International 
Conference of Buddhist Wo-
men, die in 1993 werd gehou-
den in Sri Lanka. Een forum 
waarbij Theravada- en Ma-
hayana-boeddhisten hun ge-
zichtspunten en visies over de 
leer van de Boeddha konden 
uitwisselen. 

Een van de doelstellingen 
was het vormen van een forum 
voor boeddhistische vrouwen 
uit alle delen van de wereld. 
Verdere intenties zijn: de Sakya-
dhita — International Associa-
tion of Buddhist Women te 
helpen en te versterken; spiri-
tuele waarden binnen de jon-
gere generatie en de dharma in 
het dagelijkse leven te bevorde-
ren; vrouwen op te voeden in 
de praktijk van de dharma ten-
einde hun levens te verbeteren 
en hun bijdragen aan de sa-
menleving te versterken; het 
opzetten van een International 
Trust Fund om de dharma-
praktijk voor vrouwen te on-
dersteunen. 

Ekó 
Sept. 1995, nr. 66 
Pretoriastraat 68, 2600 Antwerpen 

In één van de bijdragen wordt 
onder de titel lodo Wasan' 
(Hymnen van het Reine Land) 

aandacht besteed aan de drie 
bundels wasans (gedichten in 
het Japans) die in de dertiende 
eeuw door Shinran werden ge-
schreven. Het oogmerk was in 
het bijzonder, voor de 'gewo-
ne' Japans-sprekende mensen, 
in tegenstelling tot de Chinees-
sprekende literaten van die tijd, 
de Jodo-Shinsu-leer meer toe-
gankelijk te maken. Een klein 
aantal vertaalde strofen uit de 
verzameling wordt in de bij-
drage toegelicht aan de hand 
van de drie Reine Land-sutra's. 

De Klankschaal 
Nieuwsbrief van de sangba rond 
Thich Nhat Hanh 
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam 

`Ik zie mijzelf als een bloem', 
door Thich Nhat Hanh, is ge-
baseerd op oefeningen die in 
boekvorm verschenen onder de 
titel The Blooming of the Lo-
tus: Guided Meditation Exerci-
ses for Healing and Transfor-
mation, gebaseerd op enkele 

oude sutra's. Als voorbeeld 
wordt genomen een oefening 
die erop gericht is ons in con-
tact te brengen met die dingen 
in onszelf en om ons heen, die 
gezond en verfrissend zijn. De 
vreugde van de meditatie kan 
ons voeden, en daar nodigt 
deze oefening toe uit. Doordat 
we innerlijk weer in evenwicht 
komen, kan er in lichaam en 
geest een proces van heling 
plaatsvinden. 

Buddhist Studies Review 
Vol.12, No.1, 1995 
31 Russell Chambers, Bury Place 
London WC1A 2JX, England 

Vijitha Rajapakse vestigt in de 
eerste van twee bijdragen, geti-
teld: Therigatha: on Feminism, 
Aestheticism and Religiosity in 
an Early Buddhist Verse An-
thology' de aandacht op de 
`Therigatha', de bloemlezing 
bestaande uit 522 verzen, ge-
schreven door nonnen uit de 
vroegste ons bekende periode 
van het boeddhisme. Volgens 
de auteur zijn deze, vaak prach-
tige verzen, hoog nodig aan 
herwaardering toe. 

Lotusblkter 
Nr. 3,1995 
Amalienstrage 71, D-80799 Mnnchen. 

Ter gelegenheid van het 40-ja-
rig bestaan van de Deutsche 
Buddhistische Union is dit een 
speciaal jubileum-nummer dat 
voor een deel enkele historische 
overzichten bevat. Tussen de 
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Der Mittiere Weg 
.xoor-  jjkim.3.- pat ipabik 

Tijdschriften 

overige bijdragen springen in 
het oog: een artikel van Rein-
hart Hummel dat `Christliche 
Seitenblicke' werpt op het 
Duitse boeddhisme, en een bij-
drage van Regine Leisner, die 
de integratie van het boeddhis-
me in de Europese cultuur be-
licht, met als voorbeeld het Ti-
betaanse boeddhisme. Zij ziet 
haar tekst voornamelijk als dis-
cussievoorstel naar een proces 
van echte integratie, waarbij 
elementen als cultuur en men-
taliteit, de overlevering van de 
leer, de traditionele praktijk, de 
benadrukking van de leraar, 
wat dient in praktijk te worden 
gebracht en — in dit specifieke 
geval — de import van Tibe-
taanse problemen, belangrijke 
rollen spelen. 

Der Mittlere Weg 
27. Jg. Nrs. 2 en 3,1995 
Drostestralk 8, D-30161 Hannover 

Uit zijn Handbuch ffir die 
Menschheit van de Eerw. Bud-
dhadasa Bikkhu, zijn in elk van 
beide nummers uittreksels op-
genomen, resp. getiteld: 'Was 

ist der Buddhismus?' en 'Die 
wahre Natur der Dinge'. De 
auteur geeft een heel helder ge-
schreven inleidende tekst over 
de grondbeginselen van de 
boeddhistische leer. 

In nummer 3 staat voorts 
een uitstekende uitleg van het 
Rad van het Leven (bhava 
chakra), aan de hand van een af-
gebeelde Tibetaanse houtsnede. 

Vipassaná-Sára 
Jg. 11, Nr. 1, Augustus 1995 
Postbus 1519, 3500 BM Utrecht. 

In dit deels Nederlandse, deels 
Thai en deels Engelse nummer 
is een uittreksel opgenomen 
van een voordracht die de 
Eerw. P.K.K. Mettavihari heeft 
uitgesproken tijdens een in ok-
tober 1993 gehouden bijeen-
komst, georganiseerd door de 
Werkgroep voor Interreligieu-
ze Samenwerking. Het thema 
is meditatie; de eindconclusie 
luidt: 'Dit is de bedoeling van 
meditatie: trachten onze zin-
tuigen te openen en van daar-
uit onze geest te openen en 
breedte en wijdte van de in-
nerlijke vrede in onszelf tot 

stand te brengen. Die innerlij-
ke vrede zal dan ook aanwezig 
zijn in onze contacten met an-
deren. Die vrede zal wortel 
schieten en zal dan zeker over 
de gehele wereld worden ge-
grondvest.' 

Zen 
Nr. 63, oktober 1995 
Heerbaan 89, 6566 EE Millingen a/d Rijn 

Aan Mimi Maréchal, stuwende 
kracht achter de zenbeoefening 
op De Tiltenberg in Vogelen-
zang, die in maart jl. overleed, 
wijdt ZEN een heel mooi her-
denkingsnummer. Aangrijpend 
is de tekst van een toespraak die 
zij op 23 november 1992 hield. 
Zij wist toen sinds een half jaar 
dat zij ongeneeslijke borstkan-
ker had. Ze kon al niet meer op 
de gebruikelijke manier medi-
teren. 'Maar het is wel zo dat je 
dag en nacht bezig bent met het 
leven in je en de dood die zich 
er concreet in mengt. De verin-
nerlijking, want daar gaat het 
om, voltrekt zich nu vanzelf, 
op een heel intensieve manier. 
Er is geen verschil tussen ons. 
Wie is er niet ziek?' 
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Van her 
en der 

Nieuwe secretaris en 
penningmeester SVB 

M EVR. J.M. VAN DER HORST 
is benoemd tot secretaris 

van de Stichting Vrienden van het 
Boeddhisme. Zij is de opvolgster 
van mevr. S. Piek-Maas Geestera-
nus, die na vier jaar haar functie wilde neerleggen. 
Drs. G. T'Hooft is benoemd tot penningmees-
ter. Hij komt in de plaats van drs. J. de Breet, die 
na zeven jaar eveneens de tijd gekomen achtte om 
zijn functie over te dragen. Het adres van het se-
cretariaat is nu: Bellestein 209, 6714 DR Ede, tel. 
0318-623.265. 

Boeddhisme in Europa 
krijgt eigen gezicht 

DE EUROPESE BOEDDHISTISCHE UNIE ZIET 
tekenen dat het boeddhisme in dit wereld-

deel in toenemende mate eigen vormen gaat aan-
nemen. In Europa wonen volgens een zeer ruwe 
schatting van de EBU tussen de 1 en 3 miljoen 
boeddhisten. 

Er is een grote variëteit aan methoden be-
schikbaar om het pad van de Boeddha in Europa 
te volgen, aangezien de meeste boeddhistische or-
ganisaties hier geestelijke leraren uit het Oosten 
hebben, zegt de EBU. Nu het aantal leraren van 
westerse afkomst toeneemt, ontwikkelen veel 
groepen echter een meer Europese of westerse 
vorm van boeddhisme. Deze ontwikkeling toont 
aan dat het boeddhisme in Europa een zeer le-
vende traditie is geworden. 

Het boeddhisme is in Europa tegenwoordig 
niet alleen belangrijk door het aanzienlijke aantal 
aanhangers, maar meer nog door zijn betekenis 
voor het geestelijk leven, de cultuur en de weten-
schappen. In landen die zich meer en meer open- 

stellen voor spirituele alternatieven is het boed-
dhisme aantrekkelijk door zijn nadruk op per-
soonlijke inspanning en door de beschikbaarheid 
van gedegen methoden voor geestelijke ontwik-
keling en deskundige leraren. 

Daardoor bestaat er grote interesse voor de be-
oefening van zowel klassieke als moderne vormen 
van boeddhistische meditatie. Tegelijkertijd blijft 
ook de wetenschappelijke bestudering van het 
boeddhisme aanzienlijke belangstelling trekken. 

Nieuw bestuur EBU 

DE EUROPESE BOEDDHISTISCHE UNIE WIL 
een actievere rol gaan spelen als deelnemer 

aan internationale en nationale bijeenkomsten van 
boeddhistische organisaties. Een nieuw Admini-
stratief Comité zal zich hiermee belasten. De 
EBU vertegenwoordigt al op bescheiden schaal 
het boeddhisme in Europa bij niet-boeddhisti-
sche instellingen, o.a. de Unesco, waarvan de 
Unie lid is, en het Europees Parlement. 

Het bestuur van de EBU bestaat sinds de jaar-
vergadering van september jl. uit lama Denys 
Teundroup van het Institut Karma Ling in Ar-
villard (Frankrijk), president, Heinz Roiger 
(Duitsland) en Aad Verboom (Nederland), vice-
presidenten, en Marie Angela Falá (Italië), pen-
ningmeester. Het Administratief Comité omvat 
behalve de vier bestuursleden Katherine Bell (En-
geland) en Kurt Krammer (Oostenrijk). 

In Nederland is de EBU bereikbaar via Aad 
Verboom, postbus 1519, 3500 BM Utrecht, tel. 
030-288.8655. 

Gids Boeddhisme in Europa 

DE EUROPESE BOEDDHISTISCHE UNIE WERKT 
aan een Gids voor het Boeddhisme in Eu- 
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ropa om de weg te wijzen naar organisaties, cen-
tra en groepen in de aangesloten landen. De be-
doeling is dat de wegwijzer in februari volgend 
jaar verschijnt. 

Voorts wil de EBU bevorderen dat meer en 
beter lesmateriaal over het boeddhisme in de di-
verse landstalen beschikbaar komt. Om te begin-
nen zullen een bibliografie van bestaande leer-
boeken en een lijst van andere onderwijsmidde-
len worden samengesteld. 

Netwerk Vrouwen en Boeddhisme 

D RS. NICOLETTE HOUTMAN HEEFT HAAR 

functie van coordinator van het Netwerk 
Vrouwen en Boeddhisme overgedragen aan Mar-
leen Sint, Bethaniëndwarsstraat 15-1,1012 CB 
Amsterdam. Nicolette Houtman is in augustus 
gewijd tot non in de Rinzai-traditie van Zen. Zij 
verblijft nu voor een lange retraite in Miami (Flo-
rida). 

Tand in Rangoon 

EN NIEUWE, INDRUK- 

.wekkende pagode in 
de Birmese hoofdstad Ran-
goon moet een waardige 
plaats gaan verschaffen aan 
een tand van de Boeddha. De 
tand is een geschenk van de 
Chinese regering om het ge-
neraalsbewind te steunen. De 
Birmese leiders, die in 1988 
gewelddadig de macht vero-
verden, hopen met het reli-
kwie sympathie te winnen bij 
de overwegend boeddhisti-
sche bevolking. 

Al in 1560 deed de toen-
malige Birmese koning Bay-

innaung een poging om een tand van de Boeddha 
te bemachtigen. Hij wilde het relikwie kopen van 
de Portugese kolonisten in Ceylon. Dat misluk-
te door het ingrijpen van de Portugese aartsbis-
schop aldaar. De tand bevindt zich nog steeds in 
een tempel in de Srilankaanse stad Kandy. 

Russisch-boeddhistische staat 

IN KALMYKIA, EEN VAN DE TWINTIG AUTONOME 

republieken van Rusland, in het zuidelijke step-
pengebied, zijn het boeddhisme en het orthodoxe 
christendom beide tot staatsgodsdienst verklaard. 
President Kirsan Ilumzhinov heeft een nieuwe 
nationale vlag ontworpen waarin een afbeelding 
van een witte lotus met negen bladen als boed-
dhistisch symbool van zuiverheid is opgenomen. 

Geen gedwongen bekering 

BOEDDHISTISCHE EN CHRISTELIJKE LEIDERS 

in Sri Lanka hebben eensgezind gedwongen 
bekering tot een bepaalde religie afgewezen. Zij 
kwamen onlangs bijeen op inititatief van het Sri 
Lanka Buddhist Congress. De aanleiding waren 
berichten over bekeringen van arme boeddhisten 
door enkele christelijke groeperingen. Aan de dis-
cussie werd deelgenomen door boeddhisten, 
rooms-katholieken, anglicanen, methodisten, 
presbyterianen en de National Christian Coun-
cil. Zij gaven een gezamenlijke verklaring uit 
waarin alle pogingen, door wie dan ook, om per-
sonen met geweld of door middel van subtiele 
methodes van de ene religie tot de andere te be-
keren, worden verworpen en betreurd. 'Derge-
lijke campagnes brengen tweedracht teweeg en 
vernietigen de vrede, eenheid en vriendschap tus-
sen de religieuze gemeenschappen.' 

Kloosterruïnes gevonden 

DE MONNIK ELLAWALA MEDHANANDA THERA 

heeft in een dicht oerwoud in Sri Lanka een 
groot aantal ruïnes ontdekt. Hij vond ook een ste-
nen beeld van de Boeddha van ongeveer tien me-
ter hoog. Het hoofd is beschadigd, waarschijnlijk 
door schatzoekers. Ook zijn er een beschadigde 
stupa en resten van vroegere woonruimten van 
monniken gevonden. Stenen muren en trappen 
zijn duidelijk zichtbaar. De kloosterruïnes stam-
men vermoedelijk uit de Polonnaruwa-periode 
(1017-1235). De ontdekker heeft de overheid ge-
vraagd het gebied te beschermen. 
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Agenda 
Boeddhistisch Centrum Amsterdam 
Palmstraat 63, 1015 HP Amsterdam. 
Tel. 020-420.7097/632.7795. Winter-
retraite in Ulven hout: 22-30 dec. Me-
ditatie-avonden: elke wo 19.30 u. (niet 
op 27 dec.); Vollemaan-avonden: elke 
maand de volle maan, 19.30 u.; Dhar-
ma-avonden: elke do 19.30 u. (niet op 
28 dec.). 

Buddhavihara 
St. Pieterspoortsteeg 29, 1012 HM Am-
sterdam. Tel. 020-626.4984 
(Joke Hermsen). Vipassanacentrum 
o.l.v. eerw. Mettavihari. Wekelijkse me-
ditatiebijeenkomst: ma 18-20 u. in Am-
sterdam. Voorts meditatiebijeenkom-
sten in de Buddhavihara in Den lip; inl. 
eerw. Kirano, tel. 020-482.6883. 
Retraite: 28 dec.- 7 jan.: o.l.v. Johan 
Tinge in de Vol ksabdij, Ossendrecht. 
Inl.: tel. 013- 571.0787 (Johan Tinge). 

Centrum voor Shin-Boeddhisme 
Jikoji, Pretoriastraat 68, 2600 Antwer-
pen-Berchem. Elke vrij 20-21.30 u.: 
Avatamsaka cyclus, 5 jan.; Tibetaanse 
schrifturen, 19 jan.; Zen-literatuur Hui-
neng — Dogen (theorie), 2 febr.; Zen, 
Mondo — Kopan — Haiku (praktijk), 16 
febr.; Reine Land, sutra's, 1 mrt.; Rei-
ne Land, sastra- literatuur (o.a. Sinran: 
Kyogyoshinsho), 15 mrt.; Reine Land, 
Wasan — Verhalen over Myokonins, 29 
mrt.; Hedendaagse auteurs en Boed-
dhisme, 19 apr. 
Cursus over Tannisho (Het Hart van 
het Shin-Boeddhisrne): Jikoji, Preto-
riastraat 60, 2600 Antwerpen-Berchem, 
vrijdagen 27 okt., 10 nov., 24 nov., 8 
dec., 22 dec., 12 jan., 26 jan., 9 febr., 8 
mrt., 22 mrt. 

International Zen Institute (IZI) —
afd. Nederland 
Secr.: Tijmtuin 8, 2353 PH Leiderdorp. 
Tel. 071-541.0998. 
Wekelijkse zen-bijeenkomsten (ook 
voor beginners): Amsterdam, ma 20-
21.30 u., Maurits Dienske, 020-
679.9126. Den Bosch, di-av., Frans 

Dhira Koopman, 0413-294.042. Hees-
wijk-Dinther, do-av., Frans Dhira 
Koopman, 0413-294.042. Krimpen a/d 
IJssel, vr 19-22 u., Janny Mudita de 
Wolf, 0180-517.649. Leiden, Kapel 
Verbum Dei, di 20.15-22 u., Annelies 
Mani Hendriks, 071-541.0988. 
Maandelijkse intensieve zen-ochtenden: 
Leiden, Kapel Verbum Dei, za 6-12 u., 
Annelies Mani Hendriks, 071-541. 
0988. Krimpen a/d IJssel, za 6-14 u., 
Janny Mudita de Wolf, 0180-517.649. 
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. Weke-
lijkse zen-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 vrij 8-9 u. 

Maha Karuna (België/Nederland) 
Secr.: Betty de Wit, Bellemansheide 78, 
Genezius-Rode, Tel. 0032 (0)2-380-
5486. Wekelijkse zazen-bijeenkomsten 
in diverse Belgische plaatsen. 
Sesshin: Drongen, 'Oude Abdij', 14-17 
dec. Inl.: secr. Maha Karuna. Huissen, 
DAC, 22-24 dec. Inl.: Chris Smooren-
burg, 024-322.9844. 

Nyingma Centrum 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amster-
dam. Tel. 020-620.5207, fax 020-
622.7143. 
Selectie uit de activiteiten. Bijeenkom-
sten in centrum in Amsterdam, tenzij 
anders vermeld. 
Dharma-lezingen: maandelijks elke 
eerste zo 16.30-17.15 u. 
Kerstretraite: 'Toegangswegen naar het 
hart', 27-30 dec. 
Wekelijkse Kum Nye-cursussen wor- 

den gehouden in Den Haag, Eindho-
ven, Groningen, Leiden, Nijmegen, 
Utrecht, Venray en Zoetermeer. Inl.: 
Nyingma Centrum, Amsterdam. 
Ruimte, Tijd & Kennis: Retraite 6-9 
jan. 

Stichting Leven in Aandacht (Thich 
Nhat Hanh) 
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam. 
Meditatiebijeenkomsten in de traditie 
van Thich Nhat Hanh: Alkmaar, 11 
dec., 14 jan., 9.45-14 u. Info: Gertje 
Hutschemaekers 072-5616.289. Am-
sterdam, elke vrij 18-22 u. Info: Eveline 
Beumkes 020-6164.943. Leidschendam, 
elke vrij 19.30-21.30 u. Info: Maaike 
van den Brink 070-3270.718. Nijme-
gen, 9 dec. 13-16.30 u. Info: Noud de 
Haas 024-3444.953. Utrecht, elke di 20-
21.30 u. Info: Maria van Raalten. 030-
2898.329. Schiedam, 13 dec. (groep 1: 
9.30-11.30 u., groep 2: 19.30-21.30 u.). 
Info: Magda van Heesen.-v.d. Hemel 
010-4265.973. 
Thich Nath Hanh, lezing vrij 5 apr. 
Plaats en tijd volgen. Meditatieweek-
end: za 6 apr. 19 u. t/m ma. 8 apr. 17 u. 
Congrescentrum 'De Blije Werelt', 
Lunteren. Info: Stichting Leven in 
Aandacht. 
Zuster Jina, retraite: vrij 29 dec. 11 u. 
t/m di 2 jan. 17 u. Info: Maria van Raal-
ten 030- 2898.329. Weekend za 6 jan. 
10.30-17 u. en 7 jan. 10-17 u. Info: He-
leen Verleur 020-6250.735, 
Plum Village, winterretraite: 20 nov. 
tot 20 feb., lente-retraite: details volgen; 
zomer-retraite 15 jul. tot 15 aug. Info: 
Stichting Leven in Aandacht. 

Shambala-Centra 
Open meditatie avonden: Amsterdam, 
le Jacob van Kampenstraat 4. Tel. 020-
679.4753. Elke wo 19-22 u. Arnhem: 
Dharma Studiegroep: Rijnkade 65. Tel. 
026-442.8890, elke w. 20 u. Groningen: 
Dharma Studiegroep: De Koperwick 
35. Tel. 531.6996. Elke ma 19.30-22 u. 
Oegstgeest: Geversstraat 48. Tel. 071-
517.4575. 
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Agenda 

Tao-Zen groepen in Nederland en 
België 
Stichting Zen als Leefwijze, postbus 
1134, 1000 BC Amsterdam. Tel. 020-
420.2308. 
Bijeenkomsten: wekelijks in Amster-
dam (Kanzeon Zendo), Stan Schaap, 
020-420.2308. Voorts: Arnhem, Ad 
Vergage, 334.1654. Culemborg en 
Utrecht, Jet Leopold, 030-656.4295. 
Gent, Michel Trefois, 0032(0)9-
282.6443. Groningen, Eva Wolf, 050-
542.2659. Hardenberg, Mayke de 
Klerk, 0523-216.302. Venlo, Jacques 
Peeters, 077-354.6763. 

Vipassana 
28 dec.'95-7 jan.'96, Intensieve vipas-
sana-meditatiebijeenkomst: o.l.v. Johan 
Tinge in 'De Volksabdij' te Ossend-
recht. Info.: Johan en Ank Tinge, tel. 
013-5710.787. 
Voor informatie over vipassana medi-
tatie-activiteiten contact opnemen met 
`Stichting Jonge Boeddhisten Neder-
land' (SJBN), Postbus 1519, 3500 BM 
Utrecht. 
Voor vaste meditatie-activiteiten: in 
Groningen elke di en do 19.30-21.30 
uur (di. zonder, do. met begeleiding): 
Vipassana Meditatie Centrum, Kamer-
lingh Onnesstraat 71. Frits Koster: 050-
5276.051, Karina Rol 050-5775.562 (9-
10 u.). 's-Hertogenbosch elke wo 
19.30-21.30 uur. Emiel Smulders 0523-
612.821, Lyselle Swinkels 073-
6215.408. Leiden, elke di 19.30-21.30 
uur: Faljerilstraat 8. Nel 071-5154.862, 
Han 071-5491.724. Leeuwarden, elke 
di 19-21 uur: a/b de 'Stream-winner' 
Emmakade 208. Anne en Michel 058-
2160.382. Maastricht, elke di 19.30-
21.30 uur: Hoekweg 15, Meerssen. 
Marjan Bouhuijs 043-3644.180, Els 
Niessen 043- 6040.345; Rotterdam, elke 
wo 20-22 uur: Kapel Tamiliekerk', 
Nootdorpstraat. Martin Arends 010-
4770.151, Margje Schuur 010-467.2952; 
Tilburg, elke do 19.30-21.30 uur: Post-
weg 7A. Ank 013-5710.787, Koen 013-
5436.190. Utrecht: elke do 19-21 uur: 

Sterrenbosch 9bis. Henk 030-2520.435, 
Aad 030-2888.655. 

VWBO Nederland 
Boeddhistisch Centrum Amsterdam, 
Palmstraat 63, 1015 HP Amsterdam. 
Tel.: 020-420.7097 en 020-632.7795 
Meditatie-avond:elke wo m.i.v. 11 jan. 
Dharma-avond: elke do m.i.v. 11 jan. 
Introductiedagen: 20 jan., 17 febr., 9 
mrt. Meditatiedagen: 21 jan., 18 febr., 
10 mrt. Beginnerscursus 8 di avonden: 
6, 13, 20 en 27 febr., 12 en 19 mrt. 
Voorjaarsretraite Opende: 9-12 febr. 
Parinirvana: 15 febr. 

Zen op de Tiltenberg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Voge-
lenzang. Tel. 0252-517.044. Zen oud en 
nieuw met kinderen: 28 dec.-1 jan. 

Zengroep `Oshida' 
Heyendaalseweg 121, 6526 AJ Nijme-
gen. Tel. 024-322.9844. 
Zazen-bijeenkomsten: Han Fortmann 
Centrum, René Descartesdreef 21, 6525 
GL Nijmegen, 023-361.9010: ma-vrij 
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; do 17.15-17.45 
u. o.l.v. Chris Smoorenburg en Leon 
Claessen. Dagkapel Dominicuskerk, 
Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN 
Nijmegen: ma 17.30-19 u., Wim den 
Biesen, 024-641.2984; wo 17.30-19 u., 
Henk Hesselman 023-323.2843 en Wil-
lem Scheepers, 023-323.6932; do 19.30-
21.30 u., Kanzeon Sangha, Frans 
Kampshoff, 023-358.1507. Studenten-
kapel, Erasmuslaan 15, 6526 GE Nij-
megen: za 9-12 u. o.l.v. Chris Smoor-
enburg, 023-322.9844, Wim den Biesen 
e.a. 
Zen-sesshin: o.l.v. Ton Lathouwers, 22-
24 dec., Dominicanenklooster, Huissen. 
Opgaven schriftelijk; adres zie boven. 

Zenkluizen in de Effe] 
Huffertsheck 2, D — 54619 Lautze-
rath/Leidenborn, tel. 0049-6559.467 
fax 0049-6559.1342. 

Zentrum 
Oudegracht 297, Werf, Utrecht. Inl.: 
tel. 03-288.2528. Voor informatie over 
cursussen in Den Haag: tel. 070-
346.7977. 
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Gezegend, 

in deze zuidelijke vallei 

waar een zachte wind waait 

vage geur van sneeuw. 

Bashó (1644-1694) 


