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Ten Geleide 
Natuur 

NA MAANDEN VAN SNEEUW EN IJS ONTWAKEN BOMEN 

en planten uit hun winterslaap. Ook op mensen heeft de sei-
zoensverandering onmiskenbaar invloed. In de open lucht 

ademt de mens vrijer. Hij voelt zich dichter bij de natuur. Dit gevoel 
brengt aan het licht hoe beperkt onze ervaring van de werkelijkheid 
is. Wij zijn immers altijd dicht bij de natuur. Sterker, als levende we-
zens zijn wij er een deeltje van. 

Dit besef breekt soms met kracht door. Zoals bij Guido Gezelle, 
de Vlaamse pastoor-dichter, toen hij schreef: 

`Mij spreekt de blomme een tale, 
mij is het kruid beleefd.' 

Op het omslag symboliseert monnik 'Vogelnestje' de eeuwige ver-
bondenheid van de mens, boeddhistisch of niet, met de natuur. Hij 
vond zijn ideale meditatieplek niet onder, maar in een boom. 

Prof. Victor Westhoff, bij wie het besef van eenheid met de natuur 
`van nature' aanwezig lijkt te zijn, licht in het artikel Mensen, dieren, 
planten — alle wezen zijn onze naasten de lotsverbondenheid toe aan 
de hand van de leer van de Boeddha en stipt enkele consequenties 
voor het natuurbeheer aan. Een kort artikel over verzet van boed-
dhisten tegen de bio-industrie trekt de lijn door naar wat wel `Enga-
ged Buddhism' wordt genoemd, boeddhisme in actie. 

De beschouwing van wijlen Nyánaponika Maháthera over de mo-
tieven om te streven naar beëindiging van het lijden is zonder moei-
te met het voorgaande in verband te brengen. Hij wijst op het leed 
dat het individu, door zijn persoonlijke houding en gedrag, zijn me-
demensen en andere medewezens kan berokkenen: 'Onze begeerte 
rooft en maakt arm, sluit uit en kleineert, vervuilt en verwondt.' 

De morele conclusie ligt voor de hand. Nyánaponika laat zien dat 
de Boeddha de gevolgtrekking al maakte in een vorm die na 2500 jaar 
niet aan actualiteit heeft ingeboet. De woorden van de Boeddha die 
hij citeert, kunnen vandaag gelden als motto voor de ecologische be-
weging, zelfs nog meer in het algemeen voor 'boeddhisme in actie': 

Door zichzelf te beschermen, beschermt men anderen; 
Door anderen te beschermen, beschermt men zichzelf. 

Het web dat de daden van mensen over de hele wereld spannen, 
verbindt alle wezens.  

áfaitrc* anistenitun 
Brouw_:;.:'1157-159 

1015  rdam 
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Natuur 

Mensen, dieren, planten 
alle wezens 
zijn onze naasten 

Victor Westhoff — mednatze in de natuur 

Tussen de natuur en de mens bestaat geen 
scheiding. Alle wezens hebben een 
onderlinge lotsverbondenheid. Dit is de 
rode draad door het leven van de auteur 
van onderstaande bijdrage. 
Prof. dr. V Westhoff is emeritus hoogleraar 
geobotanie en een van de grondleggers van 
de natuurbescherming in ons land. Hij was 
meer dan twintig jaar bestuurslid van de 
Stichting Vrienden van het Boeddhisme. 

w.A.NNEER WE ONS AFVRAGEN WAT Da 

natuur in de Dhamma betekent, kun-
nen we vooreerst het ontologische, zo 

men wil metafysische, en het ethische aspect on-
derscheiden. Onderscheiden, niet scheiden, want 
die twee zijn ten nauwste op elkaar betrokken. Het 
ontologische aspect komt neer op de opvatting van 
d.e Leer over het wezen van, de natuur'. 

Geen enkel wezen of ding wordt door de Boed-
dha op zichzelf beschouwd; het ontstaat steeds in 
afhankelijkheid van een samenhang, en dit afhan-
kelijk ontstaan, dhawmata, is tevens de boeddhis-
tische term voor 'natuur'. Het boeddhisme gaat niet 
uit van een tegenstelling tussen mens en natuur, 
waarbij de natuur gezien wordt hetzij als een on-
weerstaanbare macht -waaraan de mens zich heeft 
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Natuur 

te onderwerpen, hetzij als een object geschapen 
voor ons gebruik en genoegen. Een menselijk we-
zen maakt deel uit van de natuur, ontstaat als ieder 
ander wezen als gevolg van bepaalde voorwaarden, 
heeft zijn aandeel aan het bestaan en verdwijnt dan 
weer. Dit evolutieproces is noch een zinloze toeval-
ligheid noch strikt teleologisch op een doel gericht; 
het gaat om de concrete, zinvolle verwerkelijking 
van hetgeen mogelijk is in een gegeven situatie. 

Dit ontologische aspect kan niet los worden ge-
zien van zijn ethische implicaties. De Dhamma 
wijst een weg tot verlichting, niet door het bieden 
van leerstellingen, overtuigingen, of geopenbaarde 
waarheden, maar door het geven van leefregels, met 
de nadruk op de noodzaak van eigen innerlijke er-
varing. Deze Weg van het Midden wordt tot uit-
drukking gebracht in de schreden van het Acht-
voudige Pad, met als doel het beëindigen van het 
vermijdelijke lijden. Omgang met zichzelf en met 
anderen zijn de inhoud van die schreden, en onder 
`anderen' worden niet alleen mensen verstaan, maar 
alle wezens, mens, plant en dier. Dit geldt voor sila 
(`deugd') zowel als voor samadhi (`meditatie'). Als 
wezenlijk voor de boeddhistische meditatie mogen 
wij wel zien dat deze niet zozeer de eigen per-
soonlijke vervolmaking tot doel heeft, maar een 
streven is dat alle wezens tot zegen strekt. De ge-
dachte dat van het geestelijk streven zegen uitstraalt 
voor alle wezens, wordt steeds weer in de teksten 
van de Boeddha uitgesproken. 

Van groot belang zijn de vier Brahma-vihara's, 
die wel als 'Stemmingen der ziel' worden vertaald: 
metta, liefde en welwillendheid jegens alle schepse-
len; dan karuna, medelijden of mededogen voor alle 
wezens; ten derde mudita, de meevoelende vreug-
de in het welzijn van anderen; en ten vierde upek-
kha, de gelijkmoedigheid, de evenwichtige gelaten-
heid, in het bijzonder tegenover het kwaad. Metta, 
de het-hart-bevrijdende liefde, treedt bij deze vier 
misschien het meest op de voorgrond. In de Sans-
kriet-vorm maitri geeft zij de naam aan de toekom-
stige Boeddha Maitreya, die de liefde verwerkelijkt. 

Het verwezenlijken van metta komt overeen met 
de boodschap van Jezus: 'Hebt uw naasten lief als 
uzelve', maar dan wel met dit verschil dat Jezus met 
die naasten alleen mensen bedoelde. Voor een chris-
ten spreekt dit vanzelf. Voor een boeddhist daar-
entegen spreekt het vanzelf dat ook alle andere we-
zens onze naasten zijn. 

Nu is het gemakkelijk, liefde en welwillendheid 
te tonen jegens die wezens waar men al vanuit een 
oppervlakkig sentiment sympathiek tegenover staat. 
Dat geldt niet alleen voor sympathieke mensen, 
maar ook voor mooie bloemen en voor lieve dier-
tjes zoals poezen, konijnen, duiven en goudham-
sters. Maar de liefde die metta heet, heeft toch een 
veel wijdere strekking. Die betreft alle wezens, ook 
diegenen die ons niet sympathiek lijken, die we le-
lijk of lastig vinden; niet alleen rozen, maar ook 
brandnetels; niet alleen konijnen en duiven, maar 
ook krokodillen en slangen, spinnen en wespen. 

De tegenhanger en metgezel van metta is karu-
na, het mededogen met alle wezens. Mededogen is 
onvermijdelijk verbonden met lijden, en dat kan ons 
voor een probleem stellen. De vierde Edele Waar-
heid leert ons toch dat wij het lijden moeten kun-
nen opheffen? Het antwoord is dat er twee soorten 
van lijden zijn, het vermijdelijke en het onvermij-
delijke lijden. Het vermijdelijke lijden is datgene 
waar de Leer op doelt; dat is het lijden dat wij ons-
zelf aandoen door onwetendheid, door een verkeerd 
of onvolkomen inzicht omtrent onze plaats en taak 
in de wereld en in het leven. Het onvermijdelijke lij-
den is het mede-lijden, het lijden om het leed van 
andere wezens. Wij proberen dat lijden zo goed mo-
gelijk op te heffen, maar we zullen daar nooit ge-
heel in slagen. 

Mudita, de meevoelende vreugde over het wel-
zijn en welbehagen van anderen, strekt zich even-
zeer uit over alle wezens. Het is de mede-vreugde 
die wij voelen wanneer een plant haar bloemen ont-
plooit, wanneer de vossenmoeder speelt met haar 
jongen, wanneer de vogels in de lentemorgen met 
hun gezang de opgaande zon begroeten. 

Upekkha, tenslotte, is de gelijkmoedigheid, de 
evenwichtige gelatenheid, in het bijzonder tegen-
over het kwaad. Het is de houding die Jezus ons 
leert in de Bergrede; maar ook hier geldt weer dat, 
in de Dhamma, upekkha zich uitstrekt over alle we-
zens, en dat het vervloeken van de vijgeboom daar 
bepaald niet in past. Een van de houdingen waarin 
upekkha tot uiting komt, is onze instelling tegen-
over hinderlijke insekten, tegenover mollen die ons 
gazon verwoesten, tegenover spreeuwenzwermen 
die onze kersenbomen leegeten. 

Moeten we al deze aanvallen dan maar weerloos 
over ons heen laten gaan, zelfs als ze ons bestaan be-
dreigen? Wel, dat hangt er vanaf hoever we op het 
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Boeddhisten 
tegen 
bio-industrie 

OEDDHISTISCHE DIEREN- 
beschermers in Oostenrijk 

hebben een brochure gepubli-
ceerd onder de titel Alle Wesen! 
Heel langzaam en in de open-
baarheid nauwelijks opgemerkt 
heeft zich de laatste twee of drie 
decennia een dramatische veran-
dering in de omgang met onze 
zogenaamde gebruiksdieren 
voorgedaan, aldus de uitgeefster, 
Vanya Palmers. Zij doelt op de 
revolutionaire uitbreiding van de 

bio-industrie. In het bijzonder 
boeddhisten, die zich nadrukke-
lijk richten op het tegengaan van 
het lijden, moeten daarover een 
standpunt bepalen. 

Is het gerechtvaardigd, zo 
wordt gevraagd, de intensieve 
veefokkerijen als concentratie-
kampen te betitelen? Veel men-
sen vinden dat overdreven, 
smakeloos en een belediging 
van de menselijke slachtoffers 
als het begrip concentratie-
kamp in verband met dieren 
wordt gebruikt. 

Dierenbeschermers redene-
ren echter dat zowel de uiter- 

lijke overeenkomsten als de in-
tensiteit van het veroorzaakte 
leed de vergelijking rechtvaar-
digen. Beide soorten misdaden 
komen uiteindelijk voort uit 
dezelfde mentaliteit: de waan-
voorstelling van een uitverko-
ren ras, een uitverkoren soort. 

De redactie, die overweegt 
het bewustwordingsproces 
voort te zetten in tijdschrift-
vorm, nodigt lezers uit om hun 
mening te geven. Het adres is: 
Buddhistische Zentrum Inns-
bruck, `Buddhismus und Tier-
schutz', An der Furt i8/11, A-
6ozo Innsbruck. 

Natuur 

Achtvoudig Pad gevorderd zijn. Wie geen begeer-
te en geen bezit meer kent of nastreeft, wie volko-
men bevrijd is, heeft daar geen moeite mee. Maar 
voor allen die niet zover zijn, geldt dat we upekkha 
z6 moeten opvatten dat we jegens onze belagers 
geen wrok of toorn, mogen voelen; dat we ze even-
tueel moeten afweren, bestrijden of zelfs doden, 
maar dan uit nuchter zelfbehoud en niet met agres-
sie, niet vanuit een triomfantelijk gevoel van wraak. 

Deze instelling is niet alleen eigen aan het boed-
dhisme, maar ook aan het jaïnisme en het hin-
doeïsme. 

De leer betrekt dus liefde en mededogen op alle 
wezens, 'schuw en robuust, lang en kort, groot en 
klein, zichtbaar en onzichtbaar, nabij en ver weg, 
geboren en geboorte verwachtend'. De Boeddha 
temde wilde olifanten door metta, lovingkindness'. 
Respect voor dieren wordt ook bevorderd door de 
opvatting dat mensen kunnen worden herboren tot 
dieren, volgens het Kukkuravatika Sutta; vele Ia-
taka-verhalen (`fabels') berusten hierop. 

Soms kan. vriendelijkheid jegens dieren naar ons 
huidige inzicht zelfs ondoordacht lijken. Zo werd 
gesteld dat het werpen van afwaswater in een vij-
ver tot verdienste kan leiden, omdat de kleine wa-
terbewoners zich met deeltjes van het afval kunnen 
voeden. In onze tegenwoordige samenleving komt  

dit neer op verstoring van het ecosysteem, met op 
termijn juist desastreuze gevolgen voor waterbe-
woners; iets dergelijks geldt voor het voeren van 
eenden. We moeten echter niet uit het oog verlie-
zen dat de uitwerking van zo'n daad in oude tijden 
dank zij de toenmalige geringe bevolkingsdichtheid 
niet nadelig behoefde te zijn. 

Gedurende de lange geschiedenis van het boed-
dhisme is het steeds een belangrijk aspect geweest, 
zich betrokken te voelen bij het welzijn van de we-
reld der natuur. De erkenning dat menselijke we-
ze:ns afhankelijk zijn van hun omgeving en daar-
mee verbonden zijn, heeft geleid tot een vanzelf-
sprekende eerbied voor de natuur. De niet door 
mensen bewoonde, vrije natuur werd gezien als de 
ware plaats voor de ontwikkeling van spiritueel in-
zicht. In de achtste eeuw schreef Shanti.deva in de 
Bodhicaryavatara: 'Wanneer zal ik weer gaan wo-
nen in de wouden, tussen herten, vogels en bomen, 
die niets onaangenaams zeggen en waarmee het 
heerlijk is samen te leven?' 

En Milarepa, de grote heilige yogi van Tibet, uit-
te zich aldus: 'Dit is een oord van zaligheid, een do-
mein van heuvels en wouden. De bergweiden zijn 
vol bloemen; in de bossen dansen de bomen! Het 
is een speelveld voor apen. Vogels zingen wellui-
dend; bijen zoemen. Van de dageraad tot de nacht 
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Heeft  een hond 
boeddha-natunr? 

Natuur 

komen en gaan de regenbogen. Zachte regen valt 
in zomer en winter; in herfst en lente zweven ne-
vels af en aan. In zulk een verrukkelijk verblijf, in 
eenzaamheid, vertoef ik, Milarepa, vol van geluk, 
mediterend over de geest die de leegte verlicht.' 

De samenhang tussen menselijke moraal en na-
tuurlijke omgeving komt in de Pali-canon tot ui-
ting in de leer van de vijf natuurwetten die in de 
kosmos werkzaam zijn (panca nyamadhamma), en 
wel: utuniyama (letterlijk `seizoen-wet'), bijaniya-
ma (`zaad-wet'), cittaniyama (`brein-wet'), kam-
maniyama (`handeling-wet') en dhammaniyama 
('wet van de universele verschijnselen').We kunnen 
dit respectievelijk vertalen als: fysieke wet, biolo-
gische wet, psychologische wet, morele wet en cau-
sale wet'. 

Dit houdt in dat de elementen aarde, water en 
lucht, samen de levensvoorwaarden in een zeker 
gebied, de groei en ontwikkeling van de levende 
wezens bepalen. Deze samenhang beïnvloedt weer 
de gedachten van de mensen, die op vegetatie en 
fauna inwerken. Die denkpatronen bepalen dan 
weer de ethische voorschriften. Omgekeerd beïn-
vloedt de morele code niet alleen de denktrant van 
de bevolking, maar evenzeer het biologische en fy-
sieke milieu. De vijf wetten maken dus duidelijk 
dat mens en natuur verbonden zijn in een weder- 

kerige relatie; verandering in een van beide bewerkt 
onvermijdelijk verandering in de andere compo-
nent. Dit patroon van interactie wordt in bijzon-
derheden uitgewerkt in het commentaar op het 
Cakkavattisihanada Sutta. 

Het is de vraag of volgens de Pali-canon plan-
ten evenzeer als dieren beschouwd worden als 'sen-
tient beings' (wezens met waarnemingsvermogen 
en gevoel). In de oudste teksten is dat wel het ge-
val, maar in latere doctrinaire teksten worden plan-
ten niet als zodanig erkend en wordt eerbied voor 
planten slechts uit opportunistisch oogpunt aange-
prezen. Planten ziet men als een grensgeval'. Dit 
heeft de boeddhistische praktijk echter nauwelijks 
beïnvloed. Zo wordt steeds eerbied betuigd aan 
grote, oude bomen; die worden in het Pali vanas-
pati genoemd, 'heren van het woud'. In het bij-
zonder wordt de Bodhi-boom (Ficus religiosa) ver-
eerd als de boom waaronder de Boeddha de ver-
lichting bereikte. 

In de Mahayana-traditie in China en Japan is de 
mening niet ongewoon, dat ook planten Boeddha-
natuur hebben; zij kunnen zelfs het nirvana berei-
ken4. Ook in de Theravada-traditie, met name in Sri 
Lanka en Birma, respecteert de bevolking nog altijd 
planten als levende wezens met tenminste één eigen-
schap die op een zekere vorm van bewustzijn wijst. 

De vraag of een hond boed-
dha-natuur heeft, is vermoede-
lijk de meest beoefende Zen-
koan van deze tijd. De reactie 
van dierenbeschermers op de 
koan kan luiden: 'Wat is van-
daag ons antwoord op de on-
derdrukking en gewelddadig-
heid jegens de dieren?' En het 
antwoord: 'In dit verband is de 
vraag niet of dieren boeddha-
natuur, intelligentie of de mo-
gelijkheid tot abstract denken 
hebben — de vraag is of zij kun-
nen lijden. Omdat zij dat on-
getwijfeld kunnen, is het on-
juist dieren leed aan te doen.' 

(Overgenomen uit: Alle Wesen!) 
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Natuur 

In een te weinig bekend werk van H. Fielding, 
De ziel van een volk, wordt prachtig beschreven 
hoezeer eind vorige eeuw het leven van de bevol-
king van Birma nog met de natuur verbonden was. 

Het is duidelijk, en het wordt ook door alle he-
dendaagse commentatoren betoogd, dat de Dham-
ma een grondslag biedt voor het hedendaagse na-
tuurbeheer. Men zou daartegen kunnen aanvoeren 
dat de Leer geen onderscheid maakt tussen wezens, 
al wordt erkend dat de mens hoger staat dan de die-
ren. Een muis of een mus is even belangrijk als een 
zeldzame plant of een zeldzaam dier. Natuurbe-
houd streeft naar het instandhouden van alle soor-
ten op aarde door het behoud van de ecosystemen 
waarin ze leven. In de praktijk krijgen de zeldza-
me soorten meer aandacht dan de gewone. We be-
hoeven ons niet in te spannen om mussen en mui-
zen te behouden, want die komen algemeen voor. 
IJsvogels en otters behoeven wél onze extra in-
spanning, evenals reuzenpanda's, neushoorns, oli-
fanten, leeuwen en tijgers. 

In de Dhamma wordt zo'n verschil echter niet 
gemaakt. In de tijd waarin de Leer werd verkondigd, 
werd de natuur nauwelijks bedreigd; de natuur be-
dreigde veeleer de mens. Er was voor de Boeddha 
dus geen reden om leeuwen en tijgers belangrijker 
te achten dan muizen en mussen, maar ook niet min-
der belangrijk. Toch vinden we ook in de Tipitaka 
al een smeekbede aan de tijgers, om terug te keren 
naar de wouden die ze verlaten hebben; immers, 
zonder hen zijn de wouden niet volledig! 

In de praktijk van het hedendaagse boeddhisme 
is de juiste omgang met de natuur steeds aan de 
ordes. Zo is in Sri Lanka sinds 1958 de Sarvodaya-
beweging werkzaam, die nu 4000 dorpen en steden 
omvat; daarin wordt de bevolking geleerd hoe men 
volgens de Leer met de natuur behoort om te gaan. 
Een ander voorbeeld is het werk van de eerwaarde 
Ajahn Pongsak, een monnik in het noorden van 
Thailand, die in 198o begon de inwoners van de 
Mae Soi-vallei te leren, hun snel degenererende dal, 
dat omringd was door opiumplantages, te herbe-
bossen en te bevloeien. Dit initiatief heeft geleid tot 
een uitstraling in heel Thailand. Noch politiege-
weld, noch bedreiging met de dood door de macht-
hebbers in de opiumindustrie, heeft Ajahn Pong-
sak van zijn zegenrijk werk kunnen afhouden. 

De boeddhist heeft een andere instelling tegen-
over de problemen van het behoud van de biosfeer  

dan op consumptie beluste westerlingen, ook, en 
juist, in onze geciviliseerde maatschappij. Het is 
hem eigen, met aandachtige bezonnenheid in het 
leven te staan. Doordat hij geleerd heeft, zich steeds 
bewust te zijn van zijn handelingen en beweegre-
denen, is er minder gevaar dat hij ondoordachte in-
grepen in zijn omgeving doet. Doordat hij begeer-
te en inhaligheid verwerpt, geldt voor hem het 
woord van Lao Tse: 'Hij doet, maar het is er hem 
niet om te doen.' 

Doordat hij doordrongen is van de verganke-
lijkheid van alle verschijnselen zal hij doen wat hem 
te doen staat zonder krampachtig te willen vast-
houden, en daarom geldt voor hem het Bijbel-
woord: 'Wie behouden wil zal verliezen, wie ver- 
liezen wil zal behouden.'  0 

Noten 
1. Kalupahana 198o, Lungrig Namgyal Rimpoche 1986, West-

hoff 1989, 
2. De Silva 1987, Batchelor & Brown 1992. 
3. Schmithausen 1991. 
4. ChapPle 1993. 
5. Davies 1987, Batchelor & Brown 1992. 
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Nyánaponika Maháthera 

Dhamma 

Waarom 
het lijden beëindigen? 

DE BOEDDHA ZEGT DAT 

hij de dhamma verkon-
digt met het ene en uit-

sluitende doel levende wezens 
van het lijden te bevrijden. Als 
wij, geraakt door deze leer, het 
besluit nemen het lijden te beëin-
digen, is het van het allergroot-
ste belang dat we het probleem 
van het lijden begrijpen in zijn 
ware omvang en diepte. Schiet 
ons begrip van het probleem 
echter duidelijk te kort, dan zul-
len ook onze inspanningen om 
het op te lossen vergeefs zijn en 
niet in staat de nodige kracht te 
verzamelen om tot geheel be-
vredigende resultaten te komen. 

Op de vraag 'Waarom het lij-
den beëindigen?' lijkt het meest 
vanzelfsprekende antwoord dat 
deze vraag aansluit bij de meest 
fundamentele drang van ons we-
zen vrij te zijn van alle pijn en 
smart. Nochtans zouden wij in 
ons streven naar de opheffing 
van het lijden niet alleen moeten 
denken aan onze eigen pijn en 
smart, maar ook aan het leed dat 
wij anderen berokkenen zolang 
wij zelf nog niet zijn doorge-
drongen tot de vreesloosheid 
van een begeerteloos hart en het  

heldere inzicht van een bevrijde 
geest. Als wij regelmatig stilstaan 
bij het feit dat wij op onze tocht 
door samsára ook onvermijde-
lijk leed toebrengen aan anderen, 
dan zullen wij meer dan ooit 
doordrongen raken van de drin-
gende noodzaak om met volle 
overtuiging het pad te betreden 
dat leidt tot onze eigen bevrij-
ding. 

Het leed dat wij onze mede-
mensen berokkenen bestaat ten 
eerste uit twee soorten waarbij 
anderen het min of meer passie-
ve object worden van onze 
schadelijke handelingen. Onze 
begeerte rooft en maakt arm, 
sluit uit en kleineert, vervuilt en 
verwondt. Onze haat zaait dood 
en vernietiging, veroorzaakt pijn 
en angst. De woeste wateren van 
onze alles doorkruisende onwe-
tendheid overspoelen en ver-
woesten de vredige kust van 
onze naaste; onze verkeerde 
oordelen brengen hem op een 
dwaalspoor en laten hem in 
rampspoed achter. 

Dan is er een tweede en zelfs 
nog schadelijker manier waarop 
onze tekortkomingen anderen 
nadelig kunnen treffen. Onze  

slechte of onzuivere handelingen 
veroorzaken in anderen vaak ne-
gatieve reacties die hen nog ver-
der verstrikken in het kluwen 
van hun onvolmaaktheden. 
Onze eigen begeerte voedt de 
wedijverende begeerte van an-
deren; onze eigen verlangens la-
ten in anderen lusten en verlan-
gens ontwaken die misschien 
sluimerend waren gebleven als 
wij ze niet hadden gewekt. Onze 
eigen haat en afkeer roepen op 
hun beurt vijandigheid op en 
vormen op deze wijze het begin 
van een eindeloze kringloop van 
wederzijdse wraak. Onze voor-
oordelen zijn besmettelijk. Door 
onze illusies misleiden we ande-
ren die, door ze te geloven, nog 
meer gewicht en invloed geven. 

Onze onjuiste oordelen, ver-
keerde waarderingen en 

foute opvattingen, ook al wor-
den ze slechts achteloos en ter-
loops geuit, worden door ande-
ren opgepikt en verder uitge-
werkt tot wijdvertakte systemen 
van bedrieglijke en verwrongen 
meningen die in het bewustzijn 
van andere mensen onoverzien-
bare schade aanrichten. In al 
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deze gevallen zijn wij zelf voor 
een groot gedeelte verantwoor-
delijk. Hoe voorzichtig moeten 
we dan ook niet zijn in alles wat 
we zeggen en schrijven! 

FI en derde manier waarop we 
anderen leed kunnen berok-

kenen heeft te maken met de be-
grensde en wisselende levens-
duur van onze emoties. De lief-
de die wij voelen voor een be-
paalde persoon kan op een na-
tuurlijke wijze verminderen en 
ophouden, terwijl de persoon in 
kwestie nog steeds van ons 
houdt en dus lijdt onder ons ge-
brek aan warmte en aandacht. 
Of omgekeerd: hoewel de liefde 
van de ander jegens ons gestor-
ven is, is onze liefde nog steeds 
springlevend en dringt zich 
voortdurend aan hem op, maakt 
inbreuk op zijn recht op vrij-
heid, verstoort zijn vrede, woelt 
in zijn hart en maakt hem onge-
lukkig omdat hij ons niet kan 
helpen. Dit zijn vaak voorko-
mende situaties in menselijke re-
laties en de gevolgen ervan zijn 
veelal tragisch. We beseffen des 
te meer hoe schrijnend ze zijn 
omdat er van morele schuld 
geen sprake lijkt te zijn, enkel 
van de harde en meedogenloze 
wet van de vergankelijkheid die 
zijn pijnlijk stempel drukt op 
deze levensscène. Maar ook hier 
is een moreel principe aan het 
werk, hoewel het een kwestie 
van definitie is of we hiervoor 
het woord 'schuld' willen han-
teren. Goed begrepen gaat het 
hier om een geval van sterk ver-
langen, gehechtheid en begeerte 
die niet wordt vervuld en daar-
door oorzaak is van smart. Als 
we de situatie beschouwen in dit 
licht hoe duidelijk wordt dan de  

tweede Edele Waarheid: 'Be-
geerte is de oorzaak van het lij-
den.' Hoe helder ook de schijn-
bare paradox: 'Uit wat ons lief is, 
ontstaat lijden.' Als we dit klei-
ne voorbeeld van wat het leven 
aan lijden met zich mee kan 
brengen diep doorschouwen, 
zullen we ongetwijfeld beseffen: 
`Waarlijk, dit alleen is voldoen-
de om zich af te wenden van alle 
vormen van existentie, om hun 
ban te verbreken en zich van hen 
los te maken!' 

we hebben nog lang niet alle 
mogelijkheden uitgeput 

waarop onze onvolmaaktheden 
anderen kunnen meesleuren in 
de maalstroom van het lijden. 
Het zal echter volstaan hier nog 
een vierde en laatste punt aan toe 
te voegen. Onze eigen harts-
tochten en onwetendheid, of een 
ander mens er direct of slechts 
indirect als toeschouwer bij be-
trokken is, kunnen er makkelijk 
de aanleiding toe zijn dat hij, 
omdat hij zijn vertrouwen in ons 
verliest, ook zijn vertrouwen 
verliest in de mens in het alge-
meen, niet meer gelooft in 
idealen en de wil niet meer kan 
opbrengen bij te dragen aan de 
vermeerdering van het goede in 
de wereld. Onze eigen tekort-
komingen kunnen op deze ma-
nier er voor zorgen dat hij uit 
ontgoocheling egocentrisch 
wordt, een cynicus of een men-
senhater op basis van persoon-
lijke of onpersoonlijke wrok. 
Door onze eigen onvolmaakt-
heden zullen niet alleen in ons-
zelf, maar ook in anderen de 
krachten van het Goede op-
nieuw verzwakt zijn. 

Er zijn veel mensen die op de 
boeddhistische leer van het lij- 

den antwoorden door te zeggen: 
`We zijn er ons zeer wel van be-
wust dat voor geluk en schoon-
heid, vreugde en plezier met een 
zekere mate van lijden betaald 
moet worden. Maar we zijn be-
reid zonder te morren deze prijs 
te betalen, ook de laatste: de 
dood; want we denken dat het 
de moeite waard is en dat het de 
kwaliteit van ons geluk alleen 
maar verhoogt.' Wie zo spreekt 
zouden we willen plaatsen voor 
de hierboven aangeduide feiten 
en vragen: 'Bent u er zich van 
bewust dat de prijs waarover u 
spreekt niet alleen betaald wordt 
door uw eigen lijden, maar ook 
door het lijden van anderen? 
Denkt u dat het juist en recht-
vaardig is anderen te laten beta-
len voor uw geluk? Wordt 'de 
kwaliteit nog wel verhoogd' als 
u uw geluk vanuit dit perspectief 
bekijkt?' En onze gesprekspart-
ner — aangenomen dat hij eerlijk 
en edelgezind is (en alleen dan 
zal het zinvol zijn met hem te 
spreken) — zal peinzend ant-
woorden: 'Daaraan heb ik niet 
gedacht. Het is waar, ik kan an-
deren niet laten betalen voor 
mijn tekorten. Als ik het in mijn 
eigen dagelijkse manier van han-
delen beschouw als onrecht-
vaardig en onedel, dan moet dat 
toch ook gelden voor die ande-
re, hogere levensproblemen?' 
Dan kunnen wij er zeker van 
zijn dat in zijn bewustzijn en ge-
weten een zaadkorrel geplant is 
die op het juiste moment zal 
ontkiemen. 

T  aten we dan nu terugkeren 
  naar het begin van onze ge- 
dachtengang. We hebben gezien 
hoe onze handelingen langs vele 
verschillende wegen invloed 
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kunnen uitoefenen op anderen, 
hoe onze onvolmaaktheden an-
deren kunnen meesleuren in lij-
den, verwarring en schuld. Onze 
onophoudelijk toenemende ver-
antwoordelijkheid voor veel van 
het leed en ongeluk in de wereld 
vormt zo een bijkomende en 
krachtige aansporing om zelf 
heilig en volmaakt te worden, 
ook omwille van anderen. 

Natuurlijk zal onze eigen 
heelheid en gezondheid anderen 
niet genezen, tenminste niet di-
rect en in alle gevallen. Ons ei-
gen onschadelijk zijn zal slechts 
in een uitzonderlijk geval een an-
der er van weerhouden schade 
aan te richten. Maar door zelf 
geestelijk gezonder te worden, 
zullen de bronnen van slechte 
invloeden tenminste met één 
verminderd worden en ons ei-
gen onschadelijk zijn zal brand-
stof ontnemen aan het vuur van 
de haat dat deze aarde belaagt. 

Door ons bewust te blijven 
van het leed dat wij bij an-

deren veroorzaken en van het lij-
den dat we kunnen voorkomen, 
voegen we twee krachtige mo-
tieven toe aan die welke ons 
reeds aansporen het bevrijdende 
pad te betreden: verantwoorde-
lijkheidsbesef, uitdagend en 
mannelijk, en de volheid van de 
moederlijke liefde en mededo-
gen. Deze complementaire 
idealen van plicht en liefde, die 
wij ook kunnen aanduiden als 
het mannelijke en het vrouwelij-
ke principe, zullen ons helpen 
standvastig het pad te blijven be-
wandelen. Liefde en mededogen 
voor allen die het slachtoffer 
kunnen worden van onze eigen 
tekortkomingen zullen er ons 
toe aanzetten onze plicht jegens 
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hen te vervullen op de enig mo-
gelijke manier: door onze plicht 
te vervullen jegens onszelf. 

Deze overweging wordt klaar 
en helder tot uitdrukking ge-
bracht door een Boeddha-
woord dat echter weinig be-
kendheid geniet: 

Door zichzelf te beschermen, 
beschermt men anderen; 

door anderen te beschermen, 
beschermt men zichzelf 

(Sarnyutta-Nikáya 47,19) 

'gedachten 
het licht van bovenstaande 

'gedachten worden deze een-
voudige en toch zo diepgaande 
woorden van de Verhevene nog 
doorzichtiger en worden zij ge-
laden met een kracht die ons 
diepste wezen aangrijpt. Door te 
overwegen hoe onze eigen on-
volkomen handelingen schade-
lijke effecten kunnen hebben op 
anderen, zullen we nog beter 
kunnen begrijpen dat beide be-
weringen uit deze passage elkaar 
wederzijds aanvullen: door ons-
zelf in acht te nemen doen we 
ons best om anderen te bescher-
men; door anderen te willen vrij-
waren van het leed dat wij kun-
nen veroorzaken, doen we het 
best mogelijke om onszelf te be-
schermen. 

Daarom dienen we, zowel 
voor onszelf als voor anderen, 
de grootst mogelijke oplettend-
heid aan de dag te leggen bij elke 
stap die we nemen. Alleen d.m.v. 
een hoge graad van Achtzaam-
heid zullen we slagen. Daarom 
wordt in dezelfde hierboven 
reeds aangehaalde toespraak van 
de Verhevene gezegd dat de me-
thode om zich in deze tweevou-
dige bescherming te oefenen be-
staat in de standvastige uitbouw  

van achtzaamheid (satipatthána), 
die zich ook hier bewijst als 'de 
ene weg' (ekáyano maggo): 

`Ik zal mijzelf beschermen,' 
zo dient het totstandkomen van 
de achtzaamheid ontwikkeld te 
worden. 'Ik zal anderen be-
schermen,' zo dient het totstand-
komen van de achtzaamheid 
ontwikkeld te worden. 

Dezelfde idee en methode wor-
den naar voren gebracht in een 
passage uit Boeddha's 'Raad 
aan Ráhula' (Majjhima-Nikáya 
6r): 

`Wat denk je, Ráhula? Wat is 
de bedoeling van een spiegel?' 

`Het doel is weerspiegeling, 
heer.' 

`Zo dient ook, Ráhula, een 
handeling met het lichaam, een 
handeling d.m.v. de spraak en 
een handeling d.m.v. het den-
ken slechts uitgevoerd te wor-
den na herhaalde bespiegeling. 
Ráhula, als je van plan bent een 
dergelijke handeling d.m.v. het 
lichaam, de spraak of het den-
ken tot uitvoer te brengen, ter-
wijl je bezig bent dergelijke 
handelingen d.m.v. het li-
chaam, de spraak of het denken 
uit te voeren, en nadat je der-
gelijke handelingen d.m.v. het 
lichaam, de spraak of het den-
ken ten uitvoer hebt gebracht, 
dien je je af te vragen: "leidt 
deze handeling tot schade aan 
mijzelf tot schade aan anderen, 
tot schade aan beide?" ... Daar-
om, Ráhula, dient ge u als volgt 
te oefenen: "Wij zullen ons li-
chamelijk handelen, ons ver-
baal handelen en ons mentaal 
handelen zuiveren door het 
herhaaldelijk te bespiegelen."' 

En nogmaals wordt er gezegd: 

Aldus, o monniken, dient ge 
u te oefenen: gerichtheid op het 
eigen welzijn is voldoende om 
niet aflatend te streven. Gericht-
heid op het welzijn van anderen 
is voldoende om niet aflatend te 
streven. Gerichtheid op het wel-
zijn van beide is voldoende om 
niet aflatend te streven. 

(Sarnyutta-Nikáya 12,22) 

Deze drie uitspraken van de 
Verhevene zullen elkaar 

wederzijds verhelderen. Door 
ons te herinneren aan de juiste 
motieven van onze zoektocht en 
ons te voorzien van de juiste me-
thoden om ons doel te bereiken, 
vormen zij een onfeilbare gids bij 
het bewandelen van het pad. 0 

Vertaling: Gerolf T'Hooft 
C) Uitgeverij Asoka 

Etsudo Sensei 
naar Nederland 

De Japanse zenmeester Etsudo 
Sensei komt voor de eerste keer 
naar Nederland. Zijn zentraining 
kreeg hij voor het grootste deel 
onder leiding van Tangen Hara-
da Roshi in het klooster Bukko-
ku-ji. Hij leidt een tempel op het 
eiland Shikoku in Japan. Etsudo 
Sensei zal in de toekomst vaker 
in ons land sesshins gaan leiden. 

De eerste sesshin wordt van 
5-ir april gehouden in de buurt 
van Rotterdam. Kosten f 35o,-, 
voor een halve sesshin f 200,-. 
Meditatie-ervaring is vereist. 
Sluitingsdatum 31 maart. 

Informatie: Stichting Soto 
Zen Centrum. Suiren-ji, tel. 071-
523.0528 tussen 18-20 uur. 
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Erik Bruijn 
Monnik in burger 

Erik Bruijn kreeg in 1973 van zijn Japanse 
zenleraar, meester Ichigen, toestemming 
om zelf zentraining te geven. Sindsdien 
leidt hij de Zen Kring, de oudste zengroep 
in ons land, die vijfjaar eerder was 
opgericht door wijlen Leo Boer en Janwil-
lem van de Wetering, inmiddels een 
bekend schrijver. Erik Bruijn is psycho-
dynamisch therapeut. Hij baseert zich op 
diepgaande kennis van de menselijke 
geest, onder andere verkregen door indrin-
gende studie en beoefening van meditatie 
in Japan, China, Korea, Tibet en India. 
Hij schreef drie boeken: DE WEG VAN 
ZAZEN (1975), TANTRA, YOGA EN MEDI-
TATIE (1980), en het zojuist verschenen 
ONTMOETINGEN MET MEESTERS EN 
DWAZEN; ACHTER DE SCHERMEN VAN 
DE OOSTERSE SPIRITUALITEIT. 

Fi  RIK BRUIJN KREEG VAN ZENMEESTER 

Ichigen de raad, monnik te zijn in het da- 
  gelijks leven. Hij woont in een bescheiden 
hoekhuis in een rustige straat, met zijn vrouw Inge 
en hun twee zoontjes, Arend van vijf en Laurens 
van anderhalf. Hij is een kalende man van half de 
veertig, die kracht en zelfbeheersing uitstraalt. Ach-
ter zijn levendige, weloverwogen woorden gaat een 
grote dosis emotionaliteit en betrokkenheid bij an-
deren schuil. 

Je kreeg belangstelling voor Azië toen je als negen-
jarig jongetje Chinese eetstokjes kreeg. Was er thuis 
een band met het Oosten? 

Nee, integendeel. Mijn ouders hebben die be-
langstelling nooit gestimuleerd en ook nooit be-
grepen, maar ook niet tegengehouden. Ze hebben 
er hoofdschuddend naar gekeken: 0 God, wat be-
zielt die jongen? Mijn ouders waren oorspronke-
lijk van christelijken huize. Uiteindelijk zijn ze hu-
manist geworden. 

Wie gaf je die eetstokjes? 
Een jeugdvriend van mijn vader. Zijn huis was 

volkomen Chinees ingericht. Er was daar een wat 
vrouwelijk-zoet behangetje met allerlei Chinese 
landschapjes erop, en dat raakte me. Misschien her-
kende ik daarin iets dat ik thuis miste. In die sfeer 
kreeg ik de eetstokjes. Hoe moest je die gebruiken? 
Ik ging op zoek en voor ik het wist was ik verliefd 
op China. In boekjes over dat reusachtige land 
stond iets over boeddhisme en dat boeide me ook. 
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Ik liet mijn voetbal liggen en las boeken over 
China en later vooral over Tibet. Ik had niet zoveel 
zakgeld om zelf iets te kopen en ik heb daarom met 
de hand een stuk of dertig boeken uit de biblio-
theek overgepend. Daar dank ik een aardige voor-
raad feitenkennis aan. 

Je was er echt bezeten van. 
Ja, het had me heel diep geraakt. Ook het lot van 

de Tibetanen die uit hun land werden verjaagd door 
de Chinezen. Er was natuurlijk een element van 
herkenning, anders kán het je niet raken. Mijn va-
der had in de oorlog in een Duits kamp gezeten. 
Hij had er een gigantisch zware tijd, is ook gemar-
teld. Een aantal dingen die hij daar niet heeft kun-
nen verwerken, kwamen er thuis uit toen ik werd 
opgevoed. Het was niet voor niets dat ik door een 
heel lieflijke wereld werd geboeid. 

In dat overschrijven kon je je terugtrekken. 
Ik heb mezelf fantastisch ongrijpbaar weten te 

maken. Ik zat in een wereld waar een ander niet bij 
kon. Ik verdiepte me niet alleen in de landbouw en 
veeteelt en de flora en fauna van Tibet, maar ook 
in de mystiek. Dan ga je nog een treetje hoger, 
waardoor ze allemaal het nakijken hebben en je lek-
ker veilig bent. Maar ook eenzaam. Het is een bij-
zonder eenzame zoektocht geweest naar mezelf en 
naar de waarden in het leven. 

Had je toen al het idee dat je daarnaar op zoek was? 
Er wordt je op den duur aangepraat waarnaar je 

op zoek móet zijn, als je je bezighoudt met boed-
dhisme. Een tijd lang dacht ik: 'Je moet streven naar 
Verlichting.' Nou, ik heb later begrepen dat je ge-
woon moet slapen als je moe bent en eten als je hon-
ger hebt, en dat je dan dichter bij huis zit dan wan-
neer je je in een grot op de Utrechtse Heuvelrug te-
rugtrekt voor meditatie, laat staan in de Himalayas. 

Wanneer heb je je eerste reis naar Azië gemaakt? 
In 1976, ik was toen vijfentwintig, naar Ladakh. 

Dat gebied was net een of twee jaar geopend voor 
buitenlanders. Van Ronald Poelmeijer had ik les 
gehad in Tibetaans. Hij ging in opdracht van het 
Instituut Kern in Leiden naar Ladakh om Tibe-
taanse manuscripten te verzamelen. Ik maakte de 
klassieke grap: 'Heb je niet een koelie nodig die je 
koffers draagt?' Hij zei: 'Nou, ik heb je Tibetaans  

leren schrijven. Je kunt misschien helpen met tek-
sten kopiëren, dat scheelt tijd.' En zo stond ik een 
maand later ook op Schiphol. 

Was het een schok toen je in Ladakh aankwam of 
dacht je: dat ken ik? 

Toen ik er arriveerde, voelde dat als herkenning. 
Dat kwam natuurlijk omdat ik de plaatjes ervan 
had ingedronken. Na de zoveelste bergpas zag je 
een stupa, een yak, gebedsvlaggetjes, en toen even 
later ook nog het klooster Lamayuru in beeld 
kwam, waar ik als veertienjarige een raadselachti-
ge, voorspellende droom over had gehad, toen 
raakte me dat heel diep. 

Je vindt dat 'de oosterse spiritualiteit door de mees-
te westerse schrijvers uit haar verband wordt ge-
rukt om in een voor westerlingen acceptabele vorm 
te kunnen worden aangeprezen.' Dat is niet mis. 

Ieder zichzelf respecterend buurthuis geeft nu 
een cursus zen of mandala's in kruissteekjes bor-
duren. Dan denk ik: er zijn een paar stappen over-
geslagen. Je ziet foto's die zijn genomen in de ber-
gen van Wales of Schotland: westerlingen met Ti-
betaanse tempeltrompetten van drie meter lang, ge-
kleed in Tibetaanse pijen en monnikskappen, een 
halfnaakte vrouw verkleed als dakini een dans uit-
voerend voor haar Britse goeroe. 

De vraag is of dit de manier is waarop we Tibe-
taans boeddhisme moeten importeren of integre-
ren. We moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Dat 
is eigenlijk de reden waarom ik in mijn boek de 
oosterse spiritualiteit heb willen terugbrengen in 
de cultuursfeer waar ze naar oorsprong en wezen 
thuishoort. 

Yogi's van de GOtshang-hermitage in de bergen van Ladakh 
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Meester Shig Hire Wan van de 
Yung Ming Tempel op Taiwan; met 
de waarschuwingsstok, het zwaard 
waarmee wolken van duisternis en 
onwetendheid worden doorkliefd. 

Interview 

Denk je dat er voor het Westen acceptabele vormen 
van oosterse spiritualiteit zijn? 

Weinig. Negen van de tien mensen hier hebben 
nog nooit een lotusbloem gezien en vijf van de tien 
misschien wel een waterlelie, maar een tulp of een 
roos zegt ons al wat meer. Dan kun je je afvragen: 
is oosterse symboliek zinvol voor westerlingen? 
Met C.G. Jung ben ik het eens dat je je ervoor moet 
hoeden dat je een vreemde wordt in je eigen nest. 

Ik zou eerder kijken: wat kan ik doen in m'n da-
gelijks leven, in een wat neurotiserende maatschap-
pij, een bombardement aan prikkels dat iedere dag 
op je afkomt, kranten, tv, radio, de drukte, de ge-
jaagdheid? Wat kan ik daar met de grondbeginse-
len van het boeddhisme? Kan ik daar niets mee, dan 
is het boeddhisme voor mij niet interessant. 

En dan ga ik zeker niet in een Tibetaanse pij op de 
Veluwe zitten of op een kerkhof een ritueel uitvoe-
ren om mezelf te onthechten. Want voordat je ont-
hecht, moet je eerst heel goed weten waar je van ont-
hecht. Dan is het prettig dat een leraar je de weg wijst, 
maar dan moet hij wel middelen willen aanreiken die 
bij je passen, ook bij je niveau van begrijpen. 

`Verlichte' meesters schrijf je met aanhalingstekens. 
Twijfel je aan hun verlichting? 

Als ik kennismaak met een meester van wie 
wordt gezegd dat hij verlicht is, denk ik: goed, daar 
houd ik dan rekening mee, maar voor mij moet dat 
nog blijken. Heel simpel. 

Soms dacht ik: ja, die man is open, gevoelig, wijs, 
liefdevol, zorgzaam, voelt precies wat je nodig hebt, 
zegt de juiste dingen op het juiste moment, weet 
inderdaad meesterlijk te handelen en datgene aan 
te reiken wat je nodig hebt voor je groeiproces, of 
het nu makkelijk is of niet. 

Maar ik heb ook zogenaamde meesters meege-
maakt die gigantische ijdeltuiten waren, die alleen 
maar bewierookt wilden worden. In het boek be-
schrijf ik de `rise and fall' van de beroemde yogi 
Dhirendra Brahmachari, leermeester van twee pre-
miers van India, Jawaharlal Nehroe en Indira 
Gandhi, die uiteindelijk bezweken is voor de ver-
leiding van de macht. 

Dan zie je opeens, zoals de Tibetanen zeggen, 
dat z'n goede karma uitgewerkt is. Dan zakt hij 
weer af van de wereld van de goden naar lagere re-
gionen, zoals het in de symbolentaal wordt ge-
noemd. 

Je beschrijft de wor-
steling met de eigen 
zwakheden, die ie-
dereen op het gees-
telijke pad moet 
doormaken. Wat is 
voor jou het aan-
grijpendste moment 
geweest? 

Die Grote Ses-
shin in de Japanse 
Tempel van het 
Ware Oog, bij Tani 
Roshi, dat was een 
heel zwaar gevecht, 
waarbij er eigenlijk 
laag voor laag van 
je innerlijk wordt 
afgepeld. Alles wat 
je denkt te zijn of meent te moeten, laat je op een 
gegeven moment los. Je geeft het op, want het eni-
ge dat daar telt is 'hier en nu', de dingen doen die 
je móet doen. 

Dat is ook fysiek ontzettend zwaar. Op het 
laatst houd je op met weten. Dan is er alleen nog 
maar je ademhaling of je pijn, hier en nu. Je komt 
uiteindelijk bij de grote bestaansonzekerheid, een 
soort afschuwelijke leegte-vrees, een fundamente-
le doodsangst omdat je alle houvast verliest binnen 
en buiten jezelf. 

Kort hierna vloog ik naar Korea en ging ik in 
een cel mediteren bij meester Il-Bung. Midden in 
de nacht werd ik wakker, met een schok, en toen 
zag ik op de witgepleisterde muur van mijn kloos-
tercel het drama geprojecteerd dat zich op dat mo-
ment in het echt afspeelde in mijn woning in Am-
sterdam. Ik was er kapot van. De beelden waren zo 
helder, alsof ik naar een bioscoopfilm keek. 

Vanaf dat moment begreep ik dat de boeddhis-
tische leermeesters inderdaad de toegang hadden 
gevonden tot het diepst van je eigen wezen, waar-
in tijd, plaats en afstand geen enkele rol meer spe-
len en waarin je volkomen één bent met het geheel. 

Het trof me in mijn kwetsbaarheid, na die slo-
pende sesshin, en ik was natuurlijk volkomen 
machteloos. Ik kon niet handelen, ik kon alleen 
maar kijken naar die verschrikkelijke film. En de 
volgende dag een telegram naar Nederland sturen. 

Je gaat door een merkwaardige barrière, dat is 
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Interview 

wat ik hiermee duidelijk wil maken. De gebruike-
lijke wereld van naam en vorm ontstijg je. Je zou 
haast kunnen zeggen dat ik overschakelde op wat 
de Koreaanse meester Woul-Un Sunim het hemel-
se oog noemde, waarvoor tijd en plaats geen rol 
spelen en dat dwars door alles heen ziet. Maar het 
is niet het oog van de wijsheid, want dat kan voor-
bij de tegenstelling van leven en dood kijken. 

Een dramatisch moment was ook toen je leermees-
ter Ichigen zei: 'Jij bent degene die de eerste mon-
nik moet zijn in de nieuwe kloostergemeenschap.' 
Je zei nee. Waarom? 

Hij had me juist geleerd dat ik monnik moest 
zijn in mijn dagelijks leven. Daar was ik het mee 
eens. Daarom dacht ik: dan is dit het moment van 
ons afscheid. Terwijl ik nog graag een paar jaar lan-
ger bij hem was gebleven. Maar ik wilde me niet 
aan de lotusvoeten van mijn meester vastklampen! 
Het doel van een leermeester is toch dat hij je leert 
hoe je jezelf vindt en jezelf kunt zijn. 

De dag erop stond ik met mijn weekendtas vol 
spullen weer buiten, op straat, met een heel leeg ge-
voel, alsof ik het ouderlijk huis verliet, maar er lag 
ook een hele wereld voor me open. 

Voelde je je al sterk genoeg om monnik in het da-
gelijks leven te kunnen zijn? 

Ja, hij had me wel wat meegegeven. We hebben 
na dat beslissende moment nog een gesprek gehad. 
Toen heeft hij mij zijn rozenkrans geschonken en 
de kimono van zijn vader. We hebben als een va-
der en zoon afscheid genomen. Hij zei ook: als je 
wilt, kun je zengroepen leiden, maar blijf voor-
zichtig, houd je aandacht erbij, en ga zo door. 

Monnik in het dagelijks leven, wat betekent dat? 
Dat je te midden van de talloze indrukken in het 

dagelijks leven in je innerlijk evenwicht blijft. Dat 
je je bewust blijft van je functioneren, bewust blijft 
van het geheel waar je deel van uitmaakt en waar je 
je verantwoordelijkheid hebt te dragen. 

Ik heb nu geen goeroe of leermeester die mij leidt, 
maar twee zoontjes die een milde dictatuur hebben 
gevestigd. Wanneer je iets voor elkaar denkt te heb-
ben, valt er één een gat in zijn knie of de ander moet 
poepen. Ze doen voortdurend een beroep op je ver-
draagzaamheid, je flexibiliteit. Dat is voor mij zen in 
de praktijk. Het zijn de meest kostbare leermeesters  

die ik misschien ooit van mijn leven heb ontmoet en 
waar ik nog veel van heb te leren, want ze spiegelen 
alles wat je laat zien feilloos terug. 

En als psychodynamisch therapeut krijg ik soms 
mensen met de meest afschuwelijke problemen. 
Het is in zekere zin een oefening om met open aan-
dacht te luisteren, en om zonder dat je wordt mee-
gesleurd door het verhaal toch met je gevoel, je be-
trokkenheid, in je evenwicht te blijven. Iedere cliënt 
helpt me ook mijn eigen puzzel compleet te krij-
gen. Want in essentie ben je één, dus je kunt jezelf 
herkennen in die ander. 

De laatste zin van je boek is de tevreden verzuch-
ting dat je 'voorlopig volkomen mislukt bent op de 
weg van de radicale onthechting'... 

... waarbij het accent ligt op `voorlopig'! Alleen, 
na de ontmoeting met een asceet die mij wilde over-
halen zijn leerling te worden, mijn paspoort te ver-
branden, m'n geld in te leveren en tussen de schor-
pioenen te slapen, dacht ik: nee, dan liever een 
vruchtensapje en een verkwikkende douche. 

Je beschrijft ergens een eerste verlichtingservaring. 
Kun je zo'n ervaring hebben als 'monnik in het da-
gelijks leven'? 

In een klooster is de kans natuurlijk groter dat 
de deur op een kier gaat, alles is daarop gericht. 
Maar het kan ook zijn dat je daar de weg bereidt 
en dat, wanneer je weer gewoon in de maatschap-
pij bent, opeens een incident de deur open laat 
springen en dat je daar die ervaring hebt. 

Het is een totaliteitsbeleving en tegelijkertijd een 
soort niet-zijnservaring. Er is geen ik, geen mid-
delpunt, maar er is wel een beleving. Er zijn daden, 
maar er is geen dader. 

Zo'n kensho-ervaring wordt weleens vergeleken 
met een bevroren ruit. Als je ertegen ademt — je me-
ditatie-oefening —, dan kan er een plekje ontdooi-
en waardoor je ineens oog in oog staat met de wer-
kelijkheid achter de ruit. Laat je het daarbij, dan 
vriest de ruit weer toe. 

Ga je daarentegen door met mediteren, met ade-
men tegen die bevroren ruit, dan wordt die plek 
groter en groter tot de hele ruit volledig ontdooid 
is. Dat noemen we dan de Volkomen Verlichting. 
Mijn ruitje is weer toegevroren, maar dat maakt het 
dagelijks leven — mijn belangrijkste oefenterrein —
een nog grotere uitdaging. Jacques den Boer 0 
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Boeddhadharma 
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Boeddhadharma Boekenfonds zijn publika-
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Vorig jaar verscheen Boeddha's preek te 
Nagara van Edwin Arnold in een vertaling van 
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Kwartaalblad 

BOEDDHISME 
wil zoveel mogelijk mensen met belangstelling 
voor het boeddhisme proberen te bereiken. 

WIE WIL DAARBIJ HELPEN? 

Wij zoeken een man of vrouw die zich actief 
wil inzetten voor de verspreiding van het blad 
en de werving van advertenties. 

WIE VOELT ER VOOR? 

Enthousiasme is belangrijker dan kennis of 
ervaring op dit terrein! Nadere informatie 
wordt graag verstrekt door de redacteuren 
Gerolf T'Hooft, tel. a180-320585, en Jacques 
den Boer, tel. 070-5115770. 
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1T 

Het Diamantsutra 

Vertaald uit het Sanskriet door Rob Janssen 

Klassieke tekst 

VERZEN 30-32 14), 1.7  

`En verder, Subbt7iti., de zoon of dochter 
van goede familie, die zoveel wereldsyste-

men als er aardstofjes zijn in dit systeem van één 
biljoen werelden zou verpulveren door gebruik te 
maken van zo'n onmetelijke kracht, dat er zo iets 
als een hoop (losse) atomen ontstaat—wat denk je, 
Subhiki, zou dat ee:n grote hoop atomen zijn?' 

Subhiki sprak: `Zo is het, Verhevene, zo is het, 
Welgegane. Groot zou die hoop atomen zijn. En 
waarom? Indien, Verhevene, er een grote hoop zou 
ontstaan, dan zou de Verhevene het niet een hoop 
atomen noemen. En waarom? Wat onderwezen is, 
Verhevene, door de Tathágata als deze hoop ato-
men, als een niet-hoop is het door de Tathágata on-
derwezen. Daarom. wordt het een hoop atomen ge-
noemd. 

En wat door de Tathágata onderwezen is 
als het wereldsysteem van één biljoen we-

relden, als een niet-systeem is het door de Tathá-
gata onderwezen. Daarom wordt het een wereld-
systeem van één biljoen werelden genoemd. En 
waarom? Indien, Verhevene, er een wereldsysteem 
zou bestaan, dan zou dat het opvatten als een ma-
teriëel object zijn en wat als het opvatte.n als een 
materiëel object door de Tathágata onderwezen is, 
als een niet-opvatten is het door de Tathágata on-
derwezen. Daarom wordt het "opvatten als een 
materiëel object" genoemd.' 

De Verhevene sprak: 'En juist dat opvatten als  

een m.ateriëel object, Subhiki, daarover kan men 
niet spreken, dat kan niet .in woorden uitgedrukt 
worden. Dat is noch een dharma noch een niet-
dharma. En toch wordt het door de dwaze gewo-
ne mensen zo opgevat. 

En waarom? Wie ook maar, Subhiki, aldus 
zou spreken: 'Een theorie over een Zelf is 

door de Tathágata onderwezen., een theorie over 
een wezen, een theorie over een ziel, een theorie 
over een persoon is door de Tathágata onderwezen 
— zou die, Subhiki, de waarheid spreken?' 

Su.bhtki sprak: ̀ Zeker niet, Verhevene, zeker 
niet, Welgegane, zou hij de waarheid spreken. En 
waarom? Die theorie over een Zelf, die door de 
Tathágata onderwezen is, als een niet-theorie is die 
door de Tathágata onderwezen. Daarom wordt zij 
"theorie over ee:n Zelf" genoemd.' 

De Verhevene sprak: 'Aldus moeten alle 
dharmas door iemand die in liet bodhisatt-

va-voertuig op weg gegaan is, gekend, gezien en 
ijverig nagestreefd worden. En zo moeten ze ge-
kend, gezien en nagastreefd worden, dat er geen 
idee van een dharma ontstaat. En waarom? Een 
idee van een dharma is een, idee van een dharma, 
Sublffiti, (maar) als niet-idee van een dharma is het 
door de Tathágata onderwezen. Daarom wordt het 
"idee van een dharma" genoemd. 

3aD  
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Klassieke tekst 

a En verder, Subhilti, de bodhisattva, het 
grote wezen, die onmetelijke, ontelbare 

wereldsystemen geheel gevuld heeft met de zeven 
juwelen en ze aan de Tathágata's, de Arhats, de 
Volledig Ontwaakten, ten geschenke zou geven en 
anderzijds de zoon of dochter van goede familie, 
die van deze Prajtiápáramitá, deze Dharmapreek, 
slechts zoveel als een vers van vier voeten opneemt 
en zou memoriseren, zou onderwijzen, zou recite-
ren, zou bestuderen en aan anderen in detail zou 
verhelderen — op basis daarvan zou deze (zoon of 
dochter) een zeer grote massa van verdienste pro-
duceren, onmetelijk, onberekenbaar. En hoe zou 
hij het (vers) verhelderen? Alsof hij het niet zou 
verhelderen. Daarom wordt er gezegd: hij zou het 
verhelderen. 

Als sterren, als een oogziekte, als een licht 
als een illusie, als rijp, als een zeepbel 
als een droom, als een bliksem en als een wolk - 
zó moet het geconditioneerde gezien worden.' 

'2h 
 

Dit sprak de Verhevene. Blij van hart ver- 
heugden zich de Oudere Subhiiti en die 

mannelijke en vrouwelijke lekeleerlingen, monni-
ken en nonnen en die bodhisattva's en de wereld 
samen met goden, mensen en asuras over het door 
de Verhevene gesprokene. 

Het edele Diamantsutra, de Verheven Perfectie 
van Inzicht, is (hiermee) ten einde. 

Commentaar 

In hoofdstuk 3o wordt, zoals in vorige hoofdstuk-
ken, met behulp van een gigantisch aantal wereld-
systemen (= kosmische stelsels) onderwezen dat 
alle opgestapelde atomen van deze werelden een 
`niet-hoop' vormen, dat wil zeggen dat hun sub-
stantie 'leeg' is of beter: dat ze leeg van substantie 
zijn. Daarom kan men juist van materie spreken. 
Dit is het fysische argument. 

In 3ob wordt daar nog als psychologisch argument 
aan toegevoegd, dat als het wereldsysyteem werke-
lijk als materiëel object onafhankelijk van ons zou 
bestaan, dat een 'grijpen', een 'begrip', van ons zou 
zijn. En dit 'begrip' is als een 'niet-begrip' door de 
Boeddha uitgelegd. Dus ook uit psychologisch ge-
zichtspunt is de wereld 'leeg (van begrip)' te noemen. 

De laatste alinea van hoofstuk 3o voert ons tot 
een mystieke visie op de wereld. Hier wordt uit-
eengezet dat men over de ware aard der dingen niet 
kan spreken. Al het bestaande is noch een ding 
noch een niet-ding. Toch denken wij dwazen in 
termen van een 'ik' tegenover een 'wereld'. 

Plotseling wordt in hoofdstuk 3t de aandacht 
van de lezer van de buitenwereld, de onmetelijke 
kosmos, afgetrokken en gericht op de binnenwe-
reld. Hier gaat het niet meer over de onmetelijke 
kosmos, maar over de onpeilbare diepten van het 
menselijk wezen. Aanvankelijk lijkt hier gesteld te 
worden dat er een 'theorie over het Zelf' door de 
Boeddha verkondigd is. We hebben echter eerder 
kennis genomen (in hoofdstukken 3, 6, 9d, 14c, 14e, 
t5b, tja, t7f, 2 b, 25) van de ontkenning van het 
bestaan van een Zelf, ziel of persoon. 

Hier wordt echter de substantialiteit van de 
theorie zelf ontkend. 'De theorie omtrent een Zelf 
is een theorie omtrent een Zelf, omdat zij geen 
theorie omtrent een Zelf is en daarom is zij pas een 
theorie omtrent een Zelf', zo is de boodschap. Niet 
alleen mens en wereld zijn leeg van een Zelf, maar 
een theorie omtrent een Zelf is net zo leeg! In 
hoofdstuk 25 werd op analoge manier gesteld dat 
de waarneming van een Zelf leeg is (van een Zelf). 

In 3 ib wordt het idee van een `dharma' behan-
deld. Aangezien er weinig context is, is het niet dui-
delijk wat hier precies met `dharma' bedoeld wordt. 
Dat doet er eigenlijk ook niet zo veel toe, omdat 
het duidelijk is dat, wat het ook moge voorstellen, 
de bodhisattva in ieder geval niet de idee van een 
dharma in zijn geest moet laten opkomen. Alle 
dharmas moeten zo gekend worden dat men hun 
niet-substantialiteit niet uit het oog verliest — of 
dharma nu (element van) de leer, element van de 
werkelijkheid (ding) of denk-object betekent. 

Tenslotte wordt in 32a het sutra afgerond met 
een lofprijzing op de eigen inhoud. Wie ook maar 
één vers ervan uit het hoofd leert en voor anderen 
reciteert en uitlegt, verwerft onmetelijke verdien-
sten. Men moet het sutra echter verhelderen op de 
manier van niet-verhelderen. (Uw vertaler en com-
mentator is er zeker van in dit laatste geslaagd te 
zijn!) 

In een laatste vers wordt gepoogd de bedoeling 
van het gehele sutra samen te vatten: de wereld (het 
geconditioneerde bestaan) is een illusie, een droom, 
een zeepbel. Dat wil niet zeggen, dat zij niet bestaat, 
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Klassieke tekst 

zoals in idealistische metafysische theorieën gesteld 
wordt. De centrale these is dat er geen (permanent, 
substantiëel) Zelf bestaat. 

In dit opzicht sluit het sutra naadloos aan bij de 
sutra's van de Pali-canon. Deze these is wellicht de 
belangrijkste in het gehele boeddhisme. Alleen door 
de innerlijke realisering van. dit feit is verlossing uit 
deze wereld, dat wil zeggen bevrijding van lijden, 
mogelijk. Het betekent dat wij moeten ophouden 
ons te identificeren met ons lichaam, onze gevoe-
lens en andere componenten van onze vergankelij-
ke persoonlijkheid. Wij zelf zijn een bundel vluch-
tige processen en de wereld is een stroom van 
voortdurend veranderende elementen, die (volgens 
het Maháyán.a) zelf ook leeg zijn van iedere sub-
stantie. 

Dit inzicht wordt (zeker wat het eerste punt be-
treft) door, alle boeddhistische stromingen — van 
Theraváda tot Reine Land-boeddhisme — gedeeld, 
zoals onlangs op een bijeenkomst van boeddhisten 
van diverse pluimage werd vastgesteld. Het is de 
geweldige verdienste van de samensteller(s) van dit 
sutra geweest ons nogmaals op dit heilsfeit gewe-
zen te hebben, ook al zijn de bewoordingen vaak 
cryptisch en hebben wij moeite met de vormgeving, 
die uit een zo geheel verschillende culturele con-
text stamt. 

Wij kunnen ons d.aa:rom aansluiten (in 3 2b) bij 
de vreugde van, leken en monniken, bodhisattva's 
en goden over de woorden van de Verhevene, die 
door de historische Boeddha nooit gesproken zijn. 
Maar omdat ze niet gesproken zijn, daarom zijn ze 
juist gesproken!  0 

De eerste Nederlandse vertaling van het Diamant-
sutra — een van de populairste sutra's van het 
Mahayana-boeddhisme — wordt met deze aflevering 
voltooid. De verzen 18-29 verschenen in de twee 
voorgaande nummers van dit blad. De verzen 1-17 
zijn de afgelopen twee jaar gepubliceerd in het 
tijdschrift Saddharma. 

Marian van der Horst, een Nijmeegse kun-
stenares, heeft een thangka van 1.65 x 1.20 

m. geschilderd, waarop 5io goden en andere fi-
guren minutieus zijn afgebeeld. Dit reusachtige 
werk heeft haar in totaal twee jaar en drie maan-
den in beslag genomen. Onlangs heeft zij de 
schildering afgeleverd bij haar opdrachtgever, de 
in de Verenigde Staten wonende lama Geleg 
Rinpoche. 

Marian van der Horst heeft zich de laatste tien 
jaar van textielkunstenares ontwikkeld tot een 
geïnspireerd thangka-schilderes, die ook in het 
buitenland workshops leidt. 

Wens-juwelenboom 

De thangka beeldt een archetypische wereld-
boom uit. De boom rijst omhoog uit het mid-
den van de wereld. De omgeving ervan wordt 
gezien als een paradijselijke plaats, een veld van 
verdiensten. De boom is een verzamelingsboom 
ofwel een wensjuwelen-boom. Hij verbindt de 
aardse met de onder- en bovenaardse werelden. 
Als verzamelplaats van goden en heiligen blijft 
hij door de komst van nieuwelingen voortdu-
rend groeien. 

Alle afgebeelde figuren hebben een hoge 
graad van ontwikkeling bereikt, hun verdien-
sten, waardoor zij anderen kunnen helpen. Hun 
positieve energieën steunen de spirituele ont-
wikkeling van anderen. 

De wereldboom groeit omhoog uit de oero-
ceaan. De boom draagt zowel bloemen als 
vruchten en heeft zeven takken. Een dergelijke 
afbeelding treft men aan in de Gelugpa-traditie 
van het Tibetaans boeddhisme en toont hoe di-
verse tradities met hun overleveringslijnen sa-
menkomen bij de centrale figuur van Dzong 
Khapa (1357-1419), midden in de schildering. 

Hij is representant en bemiddelaar, en vervult 
als zodanig de rol van de spirituele leraar, verte-
genwoordiger van goddelijke krachten zoals een 
Boeddha. In het hart van Dzong Khapa is Boed-
dha Sakyamuni afgebeeld, die het pad naar ver-
lichting en Boeddhaschap heeft aangereikt. In 
zijn hart is Boeddha Vajradhara, een geheime 
vorm: yiddam (meditatieve godheid) en weg tot 
beoefening. 

Boven de centrale figuur zijn vijf verticale rij- 
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Thangka 

WERELDBOOM 

en van elk ongeveer 22 figuren te zien. Dit zijn de belangrijkste 
initiatieoverdragers. De middelste rij toont Vajradhara via 19 ma-
nifestaties, van Manjushri naar Dzong Khapa. De vijf rijen ge-
ven aan dat Dzong Khapa geïnitieerd is in al deze vijf scholen. 

In de 'wolk' bovenaan rechts (links van Dzong Khapa) is 
de wijsheidslijn van Boeddha Manjushri te zien, de diepzinni-
ge lijn van de Madhyamikaschool of Middenwegschool. In de 
`wolk' linksboven zit Boeddha Maitreya van de lijn van liefde 
en compassie, de eerste leraar van het onderricht over de stap-
pen van het Veelomvattende Pad. 

Onder deze twee groepen zijn rechts en links de Kadam-
pa-leraren afgebeeld, gegroepeerd rond drie centrale figuren 
in tradities van drie niveaus van intelligentie. Onder deze twee  

groepen zien we de leraren van de 
Gelugpa-orde, met golvende, regen-
boogkleurige lichtbanen verbonden 
met het hart van de centrale figuur 
Dzong Khapa, die is afgebeeld als 
monnik met een gele kap. 

Dzong Khapa zit op een lotus in 
de top van de boom. In beide han-
den houdt hij een kleine lotus met 
daarop in zijn rechter hand een 
zwaard en in zijn linker hand een 
boek. Vóór hem in een regenboog 
van licht de drie belangrijkste leraren 
van de opdrachtgever, Lama Geleg 
Rinpoche, die de spirituele leider van 
Jewel Heart Nijmegen is. 

Onder Dzong Khapa spreiden 
zich elf lagen van lotusbladeren uit, 
waarvan de vijf bovenste bezet door 
tantrische figuren. De twee bovenste 
rijen laten Annutara Yoga Tantra-
godheden zien. Dan volgen de Boed-
dha's van het Sutrayana, Bodhisatt-
va's, Arhats, Daka's en Dakini's en 
de Beschermers van de Leer. Daar-
onder de wereldlijke beschermers 
van de vier richtingen. 

Alle Boeddha's vertegenwoordigen 
een specifiek aspect, vredig of toornig, 
waarmee zij volgelingen op het Pad 
naar Verlichting kunnen helpen. 

Offergaven 

Symbolisch voor het traditionele 
aanbieden van offergaven zijn er 
offergodinnen te zien met offerga-
ven, zoals bloemen, parfums en wie-
rook, die de zintuigen vermogen te 
strelen. Ook worden de acht ge-
lukssymbolen aangeboden, de acht 
gelukbrengende voorwerpen, de ze-
ven kostbaarheden van een heerser, 
enz. 

Tot slot is ook de leraar-op-
drachtgever zelf aanwezig (rechts on-
der) omgeven door leerlingen en 
links onder de kunstenares zelf met 
echtgenoot, hond en poes.  0 
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Dialoog 

Christenen en boeddhisten 
met elkaar in contact 

Gerben B ouritius 

NEDERLAND WORDT SEDERT ENKELE 

decennia gekenmerkt door religieuze 
pluriformiteit. Naast christenen is het aan-

tal gelovigen van andere religies die zich hier heb-
ben gevestigd, sterk toegenomen. Dit is niet alleen 
het gevolg van immigratie of gezinshereniging en 
— sinds kort — door asielverlening, maar ook door 
`overgang', huwelijk en door spirituele interesse. 
Geleidelijk aan voert religieuze pluriformiteit dan 
ook tot interreligieuze contacten op verschillende 
niveaus. Nederland is ook, welhaast per definitie, 
een land met een kerkelijke pluriformiteit, gegroeid 
vanuit een lang historisch verleden en specifieke 
vormen van rechtzinnigheid die christelijke ge-
meenschappen — uiteindelijk tot eigen schade —
soms ver uiteen dreef. 

Groeiend ongenoegen daarover binnen de ker-
ken leidde sinds het einde van de jaren dertig tot 
contacten tussen de kerken op grond van herbe-
zinning en een zekere heroriëntatie op de oor-
spronkelijke zin van christelijke, resp. kerkelijke 
gemeenschap. 

Vanuit die gedachte is in 1968 de Nederlandse 
Raad van Kerken opgericht als een verbond van de 
afzonderlijke kerken. Deze Raad bestaat thans uit 
elf ledenkerken, twee gastkerken en drie permanente 
waarnemersgroepen. Samenstelling en doelstelling 
van de Raad is samenwerking van deze kerken, waar 
mogelijk met behoud van de eigen identiteit. 

Dit houdt in: meer afstand nemen van het sepa-
ratistische verleden en streven naar meer overeen-
stemming als christelijke kerken in de geest van 'oe-
cumene': openheid naar elkaar, gerichtzijn op een-
heid. De bij de raad aangesloten kerken willen in 
getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeen-
schap van kerken. 

Naast een oecumenisch perspectief met een blik op 
de samenwerking tussen de kerken, zijn er een aan-
tal kernwaarden, waarvoor de Raad zich ook naar 
buiten inzet, t.w. eenheid, sociale gerechtigheid en 
vrede. Om de Raad te helpen bij het bepalen van 
zijn beleid, zijn er tien verschillende secties opge-
richt voor een aantal permanente agendapunten van 
de Raad, waaronder de sectie Interreligieuze Ont-
moeting. 

De activiteiten van deze sectie zijn de laatste ja-
ren gericht op stimulering van discussies ten aan-
zien van nieuwe theologische inzichten over de ont-
moeting 'christenen — andersgelovigen' bij de lei-
ding van de kerken en tevens op bevordering van 
een goede communicatie tussen christenen en an-
dersgelovigen in gemeenten en parochies. Elke sec-
tie kan voor bepaalde deelgebieden werkgroepen 
instellen. De sectie Interreligieuze Ontmoeting kent 
een Werkgroep Islam en een Werkgroep Hin-
doeïsme, waarvan ook aanhangers van deze gods-
diensten lid zijn. 

2211 
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De laatste door de sectie Interreligieuze Ontmoe-
ting opgerichte werkgroep is de Werkgroep Boed-
dhisme. Zij kwam tot stand op grond van het ge-
geven, dat er ook binnen de kerken een groeiende 
interesse voor het boeddhisme kon worden vast-
gesteld, onder meer naar aanleiding van een stu-
diedag over boeddhisme, die de sectie had opgezet 
voor een breed publiek en waarvoor — ook vanuit 
boeddhistische kring — veel belangstelling bestond. 

Een van de doelstellingen van deze werkgroep 
is verbetering van de beeldvorming over boed-
dhisten en boeddhisme binnen de kerken, o.a. door 
informatie te verschaffen over boeddhisme, mee in 
verband met eventuele probleemsituaties binnen de 
kerken ten aanzien van boeddhisme. 

Andere doelstellingen en aandachtspunten van 
de werkgroep zijn: 
- bevordering van de integratie van allochtone 

boeddhisten in de Nederlandse samenleving door 
plaatselijke ontmoetingen mogelijk te maken; 

- bevordering van vreedzame relaties tussen chris-
tenen en boeddhisten; 

- ingaan op vragen uit de praktijk van de samenle-
ving en deze bestuderen, mee met het oog op de 
nadere uitwerking voor een studiedag; 

- aandacht voor een serieuze dialoog, binnen welk 
kader ook een studiedag zou kunnen worden ge-
organiseerd met aanwezigen die toegang hebben 
tot concrete problematiek. 

Leden van de Werkgroep Boeddhisme zijn zowel 
christenen als boeddhisten. Er wordt naar gestreefd 
betrokkenen bij de voornaamste stromingen binnen 
christendom en boeddhisme voor optimale infor-
matie binnen de werkgroep bijeen te brengen. Waar 
mogelijkerwijze doelstellingen van de werkgroep en 
die van de Boeddhistische Unie Nederland parallel 
zouden lopen, bestaat de informele afspraak dat 
eventuele overlappingen worden vermeden. 

Van de lopende activiteiten valt het volgende te 
vermelden. Mede ter verbetering van de beeldvor-
ming van boeddhisten en boeddhisme binnen de 
kerken is een korte enquête van start gegaan, om 
meer informatie te verkrijgen over reeds bestaande 
contacten tussen christenen en boeddhisten. Deze 
enquête is gericht tot reeds bekende contactperso-
nen en lokale Raden van kerken; van boeddhis-
tische kant aan mogelijk geïnteresseerde boeddhis-
tische groeperingen. Op deze wijze hoopt de werk- 

groep niet alleen bestaande problemen te inventa-
riseren, maar ook onderlinge contacten te bevor-
deren. In het 'Oecumenisch Bulletin' (Raad van 
Kerken in Nederland, Amersfoort) verscheen in 
oktober jl. eveneens een oproep. 

Verder worden voorbereidingen getroffen voor 
de organisatie van een studiedag voor predikanten 
en pastores tezamen met boeddhisten over een the-
ma m.b.t. 'contacten met boeddhisten/boeddhisme 
op praktisch en spiritueel vlak', te houden in het 
vroege najaar 1996. De dag moet een introducerend 
karakter hebben en op het dagelijkse leven zijn toe- 
gespitst. 

Door bemiddeling van de werkgroep werd ook 
meegewerkt aan landelijke evenementen: World 
Jamboree, augustus 1995 in het kader van een in-
terreligieuze viering; landelijk symposium 'Samen 
leven — samen geloven', december 1995 met nadruk 
op actieve deelname van gelovigen van andere re-
ligies in Nederland, waaraan via de werkgroep ac-
tieve boeddhistische medewerking kon worden 
verleend. 

De Werkgroep Boeddhisme zal op eigen wijze 
betrokken worden bij de organisatie en uitvoering 
van een nieuw meerjarenplan van de sectie Interre-
ligieuze Ontmoeting, dat in de maak is. De Werk-
groep Boeddhisme werkte mee aan een aantal pu-
blikaties (met inbegrip van het boeddhistische deel 
ervan) in boeken als: 
- Om de heelheid van het bestaan: Vrede, Gerech-

tigheid en Heelheid van de Schepping in het per-
spectief van de Wereldreligies, G. Speelman (red.). 
Kok, Kampen 1990; 

- Wereldgodsdiensten in Nederland. Christenen in 
gesprek met Moslims, Hindoes en Boeddhisten, 
J. Slomp (red.). De Horstink Amersfoort/Leu-
ven, Publivorm Voorburg 1991; 

- Handboek Godsdienst in Nederland, H. Schaeffer 
(red.). Amersfoort/Leuven 1992; 

- Bidden in Meervoud. Hindoes, Boeddhisten, Jo-
den, Christenen, Moslims in gebed, G. Speelman 
(red.). Kok, Kampen 1994.  0 

Prof. dr. G.J.F. Bouritius is emeritus hoogleraar 
Vergelijkende Godsdienstwetenschap van de Katholie-
ke Universiteit Brabant. Hij is lid van de sectie Interreligi-
euze Ontmoeting van de Raad van Kerken en voorzitter 
van de Werkgroep Boeddhisme. 
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Kunst 

BOEDDHA IS 
GROOT 
Een beschouwing bij de tentoonstelling De Boeddha's van Siam, 
kunstschatten uit het Koninkrijk Thailand, die tot en met 14 april 
wordt gehouden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 

Karel R. van Kooij 

H ET BRONZEN HOOFD VAN DE BOEDDHA 
dat hiernaast is afgebeeld, meet alleen al 
1 m. en 57 cm. Het gehele beeld moet ze-

ker 9 meter zijn geweest, zegt dr. Jan Fontein, de 
samensteller van deze tentoonstelling, in de catalo-
gus. In Thailand maakte men vaker van deze gro-
te beelden die letterlijk de verhevenheid van de 
`Grote Monnik' moesten uitdrukken. 

Dit beeld is uit de 1 se of 16e eeuw en behoort 
tot een lange reeks van kolossale Boeddhabeelden, 
van India tot Japan. (Ze worden overigens nog 
steeds gemaakt.) In Gal Vihara, Sri Lanka, is een 
beeld van een grote liggende Boeddha te bewon-
deren dat in de i 2e eeuw ontstond. Een van de eer-
ste is een zeer groot beeld van een staande Boed-
dha dat in de se eeuw in de rotsen van Bamiyan, 
het huidige Afghanistan, werd uitgehakt. Het is 53 
m hoog, en was evenals de bronzen kop van Thai-
land ook nog verguld. 

In Indische teksten over proporties en afmetin-
gen van het lichaam van de Boeddha, die in de 4e 
en 5e eeuw werden vastgelegd, wordt zijn gestalte 
gelijkgesteld met die van een 'groot wezen'. De 
lengte van het lichaam van een 'groot man', zegt de 
tekst, is io8 'vingers' of agula's. Eén agula is gelijk 
aan de breedte van het middelste kootje van de 
middelvinger. De lengte van de hand, van de top 
van de middelvinger tot aan de pols, meet 12 van 
deze 'vingers' en heet hasta, 'hand'. Een 'hand' heeft  

dezelfde afmeting als het gezicht gemeten van haar-
grens tot kin. Negen maal een 'hand' of 'gezicht' is 
gelijk aan de totale lichaamslengte. 

De auteurs van deze teksten gaan tot in detail 
het gehele lichaam langs, en geven nauwgezet alle 
afmetingen aan. De dikte van de rand van het oor 
wordt even precies aangegeven als b.v. de lengte 
van de kleine teen of de breedte van de knieschijf. 
Maar een agula is niet zoiets als bij ons een centi-
meter of zelfs een duim, waarvan de lengte precies 
vaststaat. Of het totale beeld nu io centimeter is of 
io meter, steeds is de 'eigen' handlengte of vinger-
dikte van elk apart beeld maatgevend. 

De kunstenaars zelf werkten in die tijd — en doen 
dat nog wel — met een 'raster', een lijnenfiguur. Deze 
lijnenfiguur werd op het platte vlak van de steen, of 
van welk ander materiaal dan ook, aangebracht. De 
gestalte van de Boeddha werd dan precies 'uitgezet' 
op dit raster, volgens de voorgeschreven proporties 
en afmetingen. Als kolossale Boeddha's in steen 
moesten worden uitgehakt, gebruikte men koorden 
die men vastmaakte aan de uiteinden van het stuk 
steen. In het Pali en het Sanskriet is het woord voor 
lijn, sutta of siitra, hetzelfde als het woord voor 
koord, en voor een geschreven tekst. 

Dit schema werd in principe door elke kunste-
naar gevolgd, in elk land waar Boeddhabeelden wer-
den gemaakt. Toch is geen enkel Boeddhabeeld het-
zelfde, ook in Thailand niet. Het schema is geen mal. 
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Hoofd van de Boeddha. 
Verguld brons. Thailand, 
15e-16e eeuw. Hoogte: 1,57 m. 
Met dank aan de Stichting 
Projecten De Nieuwe Kerk. 

Bij de uiteindelijke vormgeving volgt elke kunste-
naar zijn eigen hart en zijn eigen traditie of school. 
Aan een reconstructie van het bronzen beeld, alleen 
op basis van de afmetingen van het tentoongestel-
de hoofd, moeten we dus maar liever niet beginnen. 
Het uitgekiende en vaste proportieschema heeft wel 
tot gevolg dat Boeddhabeelden op elkaar lijken, on-
danks het feit dat ze allemaal anders zijn. 

Volgens de traditie heeft, of had, het lichaam van 
de Boeddha deze verhoudingen, hetgeen natuur-
lijk niets zegt over de werkelijke lengte van het li-
chaam van akyamuni in centimeters. 

Wel dacht men dat alles groot was aan de Boed-
dha: zijn hoofd is groot en vol, zijn schouders zijn 
breed, zijn borstkas krachtig en zwaar, de armen 
zijn lang en hij heeft grote voeten; zelfs zijn geslacht 
is indrukwekkend volgens een Pali-tekst, maar het 
wordt meestal niet of nauwelijks in de schilderkunst  

of in sculpturen aangegeven. Volgens dezelfde Pali-
tekst is het geslacht van de Boeddha immers ver-
borgen in een soort holte. 

Mensen met een grote persoonlijkheid of met 
veel macht zijn ook groot van gestalte, vond men 
in India. Volgens deze opvatting zijn 'kleinzielige' 
mensen dus altijd klein van stuk. Het is een ge-
vaarlijk soort typologie waar wij ons ook wel eens 
aan bezondigen. Uitdrukkingen als: 'Het is een 
groot man' of: 'Wat een klein mannetje' berusten 
op dit soort grove typeringen. In India is het be-
kende woord voor leermeester, 'gum', op dit idee 
gebaseerd. 'Gum' betekent 'zwaar', en een guru is 
dus eigenlijk een zwaar gebouwde man. 

Ook aan de soms slanke en verfijnde Boeddha-
beelden uit Thailand is goed te zien dat het lichaam 
van de Boeddha toch fors gebouwd en goed ont-
wikkeld is. De vormen zijn duidelijk zichtbaar door 
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het monnikengewaad heen. Dat was ongetwijfeld 
ook zo bedoeld. Aan het zien van het lichaam van 
de Boeddha werd, en wordt nog steeds, grote waar-
de gehecht. Men kan er niet alleen verdienste mee 
verwerven, men 'vormt zo ook zelf op den duur 
een Boeddhalichaam waardoor men zich buiten-
gewone vermogens verwerft', zegt een in het Chi-
nees vertaalde Sanskriet-tekst al in de ze eeuw van 
onze jaartelling. Volgens de boven aangegeven pro-
portieleer zouden we aan ons eigen lichaam moe-
ten kunnen vaststellen hoever we nog van het 
Boeddhaschap zijn verwijderd. 

De Boeddha had zo'n grote uitstraling dat men 
al spoedig dacht dat zijn lichaam een gouden glans 
moest hebben gehad. Boeddhabeelden en reliek-
schrijnen, waarin immers resten van zijn lichaam zijn 
bijgezet, zijn daarom vaak verguld. Men beschouw-
de dat niet als een verkwisting, die ook nog lijnrecht 
in tegenspraak zou zijn met het leven van eenvoud 
en bezitloosheid dat de Boeddha had gepredikt. Een 
gouden glans was nu eenmaal een eigenschap van het 
lichaam van de Boeddha. En dat moest ook blijken. 

In de beeldende kunst wordt de grote persoon-
lijkheid die de Boeddha had, visueel overgebracht 
door hem soms ook werkelijk zeer groot uit te  

beelden. In de muurschilderingen van Ajanta (se 
eeuw) worden zelfs de goden minstens een kop 
kleiner dan de Boeddha weergegeven, en komt een 
monnik met een lotusbloem in de hand niet verder 
dan zijn knieën. 

Bij een Boeddhabeeld van 9 meter komen de ge-
wone gelovigen niet hoger dan zijn voeten. Het ef-
fect zou men zelf kunnen voelen als men de voe-
ten van zo'n Boeddha zou vereren. Een Ic) meter 
hoge Boeddha uit Aukana, Sri Lanka, wordt ver-
eerd door bloemen te leggen of wierook of olie-
lampen te branden bij zijn voeten, op een stenen al-
taar dat de vorm heeft van een lotusbloem. Als men 
tijdens dit eenvoudige en ook ontroerende ritueel 
vanaf dit standpunt omhoog kijkt langs het lichaam 
naar de ogen van de Boeddha, zou men een `oce-
anic feeling' kunnen ervaren: de ontzagwekkende 
gestalte van de Boeddha lijkt de gehele ruimte te 
vullen en van de aarde tot in de hemel te reiken. Zelf 
wordt men minuscuul klein, men zinkt in het 'niet'. 
Het is een zeldzame ervaring, alsof ineens de idee 
van verlichting wat dichterbij komt.  0 

Prof. dr K.R. van Kooij is hoogleraar Kunstgeschiede-
nis van Zuid-Azië te Leiden. 

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. Het 
cursusprogramma wordt op aanvraag toegestuurd. 

OPEN DAG 
Maandag 2' Paasdag 8 april 

14.00-17.00 uur 
Tijdens presentaties kunt u kennismaken met het cursusaanbod vanaf april 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 catalogus is beschikbaar. 
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Van lonië tot Bodh-Gaya 

Pythagoras 
dicht bij de Boeddha 
Tonny Kurpershoek-Scherft 

I N HET EERSTE VAN DEZE REEKS ARTIKELEN, 

in het vorige nummer, hebben de oudst be-
kende Griekse (natuur-)filosofen de revue ge-

passeerd: Thales, Anaximenes en Anaximander. Zo 
gingen wij het spoor terug naar enkele eerstelingen 
van onze beschaving. Eerstelingen in die zin dat zij 
dankzij hun nieuwsgierigheid naar hetgeen de we-
reld had doen ontstaan en bijeenhield, zich pro-
beerden te verheffen boven 'het schrikbewind van 
uur en feit'. Daarbij was het verrassend te ontdek-
ken, hoe heel wat van hun intuïties en verbeeldin-
gen zich moeiteloos laten vertalen naar onze tijd. 
En dat niet alleen: de zienswijzen van Anaximan-
der bleken zich ongedwongen te laten vergelijken 
met die van het vroege boeddhisme. 

Maar nu, zoals beloofd, eerst iets over het verschil 
tussen de oude Griekse filosofen en de vroege 
boeddhisten. 

Waarin ligt dat verschil? Proberen we deze vraag 
te beantwoorden, dan blijkt essentieel dat er een 
verschil is in de benadering van wijsgerige kwes-
ties, er is een verschil in vertrekpunt. En het ver-
trekpunt verschilt omdat de doelstelling ver-
schilt.De Grieken wilden weten, ze wilden objec-
tief en uit pure weetgierigheid naar waarheid vor-
sen, ze wierpen zich op de wiskunde. In het boed-
dhisme daarentegen gaat het om de formulering van 
een heilzame levensleer, de zoektocht gaat uit van 
het algemeen Indische streven naar verlossing van 
het aardse lijden. 

De belangstelling voor experimenten met 'din-
gen' uit de buitenwereld is beperkt, het zal geen 
toeval zijn dat de wetenschappelijke en technolo- 

gische omwenteling (wel degelijk aangevangen in 
het oude Griekenland!) in de nieuwe tijd niet be-
gonnen is, niet beginnen kèn, in het subcontinent 
van India. Er was nauwelijks aandacht voor aard-
se lotsverbetering, men wilde aan al het tijdelijke 
ontkomen. 

De aandacht was daarom gericht op de innerlij-
ke ervaringswereld en hierbij ging het in de metho-
diek dan wel degelijk om 'experimentele' bevesti-
ging.'Mijn leer is een leer van kom-en-zie,' zei de 
Boeddha, 'en de wijzen zullen de waarheid ervaren 
in hun eigen harten.' Een andere bekende uitspraak 
van hem luidt: 'Zoals de oceaan maar één smaak 
heeft, de smaak van zout, zo heeft mijn Leer maar 
één geur, de geur der bevrijding.' En deze bevrij-
ding zal alleen kunnen plaatshebben in het 'ondefi-
nieerbaar, oneindig, definitief de andere oever be-
reikt hebbend bewustzijn' — daar waar individuele 
overwegingen en passies zozeer in hun algehele be-
trekkelijkheid worden doorzien dat men ermee kan 
omgaan zonder hun slaaf of slachtoffer te worden. 

Voor Anaximander is het oneindige, het apei-
ron, voortbrenger en drager van de wereld; welis-
waar betrekt hij hierbij, naar het zich laat aanzien, 
ook de psychische situatie van de mens, maar hij 
berust in de status quo. Van de Boeddha zullen we 
geen enkele uitspraak vinden over het nirvana als 
`s werelds grond en oorzaak. Het nirvana is voor 
hem de ultieme geestelijke vervuldheid. In de on-
uitgesproken consequentie daarvan ligt evenwel 
ook een suggestie van ontologische aard besloten. 

Dat ondanks deze verschillen de vroeggriekse 
en vroegboeddhistische inzichten menigmaal dicht 
naast elkaar liggen, zal in de figuur die wij nu gaan 
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ontmoeten, verrassend duidelijk zijn: in de leer van 
Pythagoras slinkt het verschil aanzienlijk. 

We bevinden ons nog in de 6e eeuw voor onze 
jaartelling en ditmaal op Samos, het Griekse 

eiland voor de kust van Klein-Azië. Hier zou om-
streeks 575 de wieg van Pythagoras hebben gestaan. 
Het is een naam met een magische klank, tot van-
daag de dag. 

Naar men meent te weten, heeft Pythagoras in 
zijn jonge jaren lang gezworven door een groot deel 
van de antieke wereld voordat hij zich vestigde in 
Groot-Griekenland, ofwel Magna Graecia: de naam 
voor de oude Griekse koloniën in Zuid-Italië. Daar, 
in Italië, in het plaatsje Kroton, stichtte Pythago-
ras zijn school. We kunnen ook zeggen: zijn sekte. 
Want behalve wetenschapper en filosoof was Py-
thagoras ook mysticus, en in zekere zin een gods-
dienststichter. Zo volgden zijn leerlingen een le-
venswijze die veel weg had van een monnikenor-
de. Zij droegen een ketting om de hals met op de 
hanger hun geheime teken. Het had als symbool te 
maken met het getal vier, waarin een volmaaktheid 
lag uitgedrukt die het goddelijke en aardse verbond. 

Pythagoras was meet- en rekenkundige, de stel-
ling van Pythagoras was zijn vinding. Ook beoe-
fende hij muziek en sterrenkunde. Hij meende dat 
niet alleen muziek, maar ook de bewegingen van 
sterren en planeten berusten op getalsverhoudin-
gen. Aldus uitgaand van een geordend heelal, een 
heelal-in-harmonie, is hij misschien de bedenker en 
eerste gebruiker van het woord kosmos, 'geordend 
heelal', het tegengestelde van chaos. 

Hij denkt zich de hemellichamen al als bolvor-
mig, ook de aarde, die hij bovendien niet centraal 
in het heelal plaatst. Naar zijn idee bewegen de he-
mellichamen zich in een vaste maat rond een cen-
traal vuur en brengen een muziek voort die wij niet 
kunnen horen door onze gewenning eraan: de har-
monie der sferen (het woord sfeer komt van Grieks 
sphaira, 'bar). Ook de zon is opgenomen in de gro-
te beweging rondom het centrale vuur, en daarmee 
zijn dus zowel zon als aarde onttroond als middel-
punt van het universum. Het zou nog zo'n slordi-
ge twintig eeuwen duren voor het Westen zich aan 
deze opvatting gewonnen gaf. 

Ook op de kosmogenese (wereldwording) had 
Pythagoras een eigen en diepzinnige visie. In den 
beginne heerste de Leegte, het Niets. In het cen- 

trum van het heelal begint dan het Ene de Leegte 
in te ademen, het Ene gaat de Leegte tot zich ne-
men. Daarop wordt uit het Ene het Vele geboren, 
in getallenreeksen scheidt het zich af. 

Al het bestaande verschilt dus onderling naar ge-
tal en ook kwaliteitsverschillen worden in kwanti-
tatieve verschillen gefundeerd. Het maakt Pytha-
goras — ook in zijn kosmogenese duidelijk de ma-
thematicus — weer bijna tot een verre verwant van 
moderne wetenschappers. Daarbij is essentieel voor 
zijn verklaring van het wereldbegin dat hij niet meer 
uitgaat van iets van stoffelijke aard, maar van een 
wetmatigheid, een abstractie. 

Evenwel: hij zou stoten op het irrationele getal. 
In een vierkant met de zijdei is de verhouding van 
de diagonaal tot de zijde gelijk aan de vierkants-
wortel van 2. Deze is echter niet te berekenen, en 
ten slotte vond Pythagoras maar één uitweg: het 
oneindige — het oneindig grote en het oneindig klei-
ne. Het hoogste getal en het laagste deelbare getal 
bestaan niet, zo luidde de conclusie. Aldus behoef-
de om deze schipbreuk in het onkenbare het prin-
cipe niet te worden losgelaten. Hier ontmoeten we 
opnieuw het Oneindige van Anaximander. 

Niet alleen de meetkundig te bepalen ruimte, 
ook het lichaam is afhankelijk van harmonie tus-
sen zijn stoffelijke elementen (verhouding en ge-
tal). Zoals de ziel afhankelijk is van sophrosunè, 
`bezonnenheid': een voorwaarde voor harmonie in 
de psyche. 

D it wat Pythagoras' kosmologie en kosmoge-
nese betreft. Maar er valt veel meer over hem 

te zeggen, en wel een zekere kijk op het leven, die 
tot de hypothese heeft geleid dat hij in zijn om-
zwervingen contacten moet hebben gehad met de 
Indische wereld. Of dit ook het geval is geweest, is 
overigens zeer de vraag. 

Wel vinden we bij hem een 'oosterse' zienswij-
ze die ook terugkeert bij Plato en bijvoorbeeld bij 
een aantal gnostici, maar die later in de westerse cul-
tuur weinig de ruimte heeft gekregen. Ik doel hier 
op Pythagoras' geloof in metempsychose, ziels-
verhuizing. De natuur is één en goden, mensen en 
dieren stammen uit hetzelfde levensbeginsel, dat 
van de een op de ander over kan gaan. Hij noemt 
het de 'ziel', en deze is onvernietigbaar. 

De ziel is aan het lichaam gekoppeld (en klinkt 
hier niet weer het woord van Anaximander?) 'tot 
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straf voor een geheimzinnige oerzonde'. De kos-
mische orde is voor Pythagoras derhalve van ze-
delijke aard, met het gevolg dat hij een nauwe sa-
menhang veronderstelt tussen morele verdienste en 
levenslot. En omdat de ziel van een hogere orde is 
dan het lichaam, dat het 'lagere' is, moet men trach-
ten door ascese, van wedergeboorte in een lichaam 
bevrijd te worden. Het ware tehuis van de mens ligt 
`in hoger sferen'. 

Bij deze aanmoediging tot ascese heeft Pytha-
goras niettemin uitersten of eenzijdigheid zeker ver-
meden. De typisch Griekse drang naar maat hou-
den, naar 'harmonie' tussen ziel en lichaam en de 
ontvankelijkheid voor aardse schoonheid, stonden 
er borg voor. Het ontbrak in het antieke Grieken-
land nooit aan respect voor het menselijk wezen als 
zodanig en in zijn totaliteit. 

Zoals we zullen zien, is de levenshouding die Py-
thagoras wenselijk achtte, vrijwel identiek aan de 
Middenweg van het boeddhisme. 

Van Pythagoras zelf is niet één stukje tekst over-
geleverd. Al tegen het einde van de 5e eeuw voor 
onze jaartelling weefde zich een legendarisch waas 
rond zijn figuur. In de eerste eeuw v.C. kreeg de 
herinnering aan zijn persoon en leer een nieuwe im-
puls door het neo-pythagorisme, dat zich van 
Alexandrië uit verbreidde en evenals het neoplato-
nisme zijn invloed deed gelden door de hele Mid-
deleeuwen heen. Pythagoras' beeltenis vinden wij 
bijvoorbeeld aan de kathedraal van Ulm. Hij staat 
er afgebeeld met de lier: hij stelde zich de zon en de 
maan met de toen bekende vijf planeten voor als 
een zevensnarige lier. 

Heel direct is zijn invloed geweest op de ge-
dachtenwereld van de astronoom Kepler (ca. i600). 
Uitgaande van de idee van de harmonie der sferen 
ontdekte Kepler de wet over de baan die de plane-
ten beschrijven rond de zon. 

Zijn er opnieuw parallellen met het boeddhisme? 
Laten we beginnen met de idee van metem-

psychose, zielsverhuizing, naast de Indische, in het 
Westen ook vertrouwd geworden idee van het kar-
ma te leggen. 

Karma betekent daad en staat voor het totaal van 
onze 'daden', ook het spreken en denken en ver-
dere innerlijke roerselen, door het ganse mensen-
bestaan heen. Evenals bij de zielsverhuizing van Py-
thagoras, bepaalt bij wedergeboorte het in vroege- 

re levens vergaarde karma plaats en lot: de 'ziel', in 
Indische (hindoeïstische) termen het Zelf, bewerkt 
zijn eigen bestemming. 

Anders dan in het hindoeïsme echter, staat in het 
boeddhisme niet het Zelf centraal, maar het karma. 
De boeddhistische leer verwerpt het Zelf als bruik-
bare hypothese. Er is niets in de mens te vinden wat 
niet ontstaat en vergaat, de persoon is een coeipe-
ratie van lichamelijke gegevens en van psychische 
`voorvallen' als wilsuitingen, gevoelens, waarne-
mingen en bewustzijn. Deze aspecten zijn allemaal 
onderling afhankelijk, ook zelf weer samengesteld 
en onophoudelijk bezig zich te veranderen of te 
ontwikkelen; waar zou dan een onveranderlijk, en-
kelvoudig, onafhankelijk Zelf te vinden zijn? 

Wat de verbindende draad weeft door de hele 
bestaanscyclus heen is voor de boeddhist dus het 
karma der mensen. Strikt gesproken is het dan ook 
alleen het karma dat zich aan het einde van een le-
ven een nieuwe basis zal zoeken. Daarmee krijgt 
het begrip de klank van iets abstracts en onper-
soonlijks, en de werking wordt onnaspeurlijk: het 
karma is de dragende zee van de golven van het 
bestaande. De ganse wereld, het stoffelijke en het 
onstoffelijke, bloeit weer en weer op, en loopt 
weer en weer uit in het Lege; maar dit is hier een 
ander begrip en met meer associaties dan de Leeg-
te waarin voor Pythagoras het wereldbestaan aan-
ving. 

Omdat Pythagoras waarschijnlijk geloofde in 
een zielesubstraat, verwijst zijn idee van metem-
psychose bovendien naar een concreter gebeuren 
dan de idee van wedergeboorte in het boeddhisme. 
In het boeddhisme heeft de idee iets heel ijls. Juist 
daarom echter ook iets onverjaagbaars. 

Inmiddels blijft de circulaire lijn een heel be-
langrijke overeenkomst tussen beide visies op het 
wereldgebeuren. Dit in scherpe tegenstelling met 
het lineaire denken van het christendom, waarin het 
leven eenmalig is en afhankelijk is gesteld van het 
goddelijke heilsplan. (Terwijl ons in de natuur -en 
zelfs wel in de cultuur, in de `noi5sfeer' — toch over-
al het circulaire gebeuren wordt voorgehouden!) 

ti,en volgende overeenkomst tussen de beide we-
I   reldvisies is de idee dat de mens in zijn aardse 

bestaan niet het einde en hoogste zou zijn van al 
het bestaande, maar dat hij wel tot hogere sferen 
kan opgaan, in een proces van zuivering en ver- 
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geestelijking. In dit opzicht geldt wat we hierbo-
ven ontmoetten als hypothese van Pythagoras ook 
voor het boeddhisme. In onze vorige bijdrage za-
gen wij al dat het proces van opklimming (we zet-
ten de gebruikelijke ruimtelijke metafoor maar 
voort) voor de Boeddha begint in het bewustzijn. 

Het bewustzijn is het enige dat kan snakken 
naar verlossing en uiteindelijk tot het Zijnde, het 
nirvana, kan ingaan. Vanuit onze levenssfeer, de 
sfeer van zintuigen, eigendunk en verlangens, is dat 
uiterst moeilijk; net als bij Pythagoras moet het 'la-
gere' worden afgelegd. Zo kent het boeddhisme 
een sfeer waarin alleen de zintuigen van oog en oor 
nog werkzaam zijn (de sfeer van schoonheid, zegt 
men wel) en waar dus ook de lagere behoeften 
zwijgen. 

Nog daarboven is de lichaamloze sfeer waar het 
bestaan geheel spiritueel is. In de hoogste hemel van 
de boeddhistische kosmologische hiërarchie bij-
voorbeeld, voeden de goden zich met vreugde en 
stralen zelf licht uit: er is licht zonder donker, 'zon 
noch maan', tegengestelden worden niet gesigna-
leerd. Toch heerst ook hier nog altijd niet het on-
eindige, ondefinieerbare, van de kwalen van de we-
reld bevrijde bewustzijn. 

Bij de bespreking van Pythagoras heb ik 
 

onder-
streept dat ook in zijn leer het typisch Griek-

se respect voor harmonie tussen ziel en lichaam, en 
voor beider schoonheid, duidelijk naar voren treedt. 
In het oude India daarentegen, bestond — en bestaat 
ook nu nog wel — de neiging om alles wat met het 
lichaam had te maken, te verachten; en dat leidde 
geregeld tot overdreven en afstotende beoefening 
van ascese. Het is echter een van de grote verdien-
sten van de Boeddha geweest dat hij de zwakte 
daarvan heeft ingezien en in zijn leer er stelling te-
gen heeft genomen. 

Zijn eerste prediking hield de Boeddha in het 
hertenpark van Varanasi (Benares), toen hij 'het 
Wiel van de Dharma' in beweging zette. Hij opent 
met zijn uiteenzetting van de 'Middenweg' (Tatha-
gata, 'Hij die zo gegaan is', is een toenaam van de 
Boeddha): 

`Deze twee uitersten, monniken, moeten door 
iemand die de wereld verlaten heeft, vermeden wor-
den. Welke twee? Het in lusten zich toeleggen op 
genietingen is minderwaardig, platvloers, onedel en 
zinloos; en het zich toeleggen op afmatting van het  

eigen lichaam is pijnlijk, onedel en eveneens zin-
loos. Deze beide uitersten vermijdend, monniken, 
leidt de Middenweg, die door de Tathagata klaar 
erkend is, die visie en wijsheid schenkt, tot geeste-
lijk evenwicht, inzicht, verlichting, nirvana.' 

Boeddha's gehoor bij deze eerste prediking was 
een vijftal kameraden met wie hij zes jaar lang in de 
wildernis een uiterst streng ascetisch leven had ge-
deeld. Bevrijding en verlichting had hij echter pas 
gevonden nadat hij deze levenswijze had verlaten; 
het lag dus voor de hand dat hij zijn prediking juist 
met dit deel van zijn boodschap aanving. 

In de lange rede die volgt, keert dezelfde uit-
spraak nog enige malen terug en de aandrang de 
Middenweg te volgen is tot de dag van vandaag een 
van de kernpunten van de boeddhistische leer. 
Dank zij de Boeddha waren het niet alleen de Grie-
ken, aan wie maat-houden hoogst wenselijk voor-
kwam! Ook in de Dharma is het ongeveer het abc 
van alle levenskunst. 

Zoals gezegd bestaat een essentieel verschil tus-
sen Grieks en boeddhistisch filosoferen daarin dat 
de vroege (en ook latere) boeddhisten streefden 
naar verlossing van het aardse tekort; hun doel was 
niet kennisvermeerdering, maar wijs inzicht, en uit-
eindelijk: kunnen loslaten. De Grieken daarente-
gen werden gedreven door onderzoeksdrift. In het 
algemeen waardeerden de Grieken het leven zoals 
het was, met inbegrip van zichzelf en lotsbestem-
ming. 

Bij Pythagoras, die immers ook een 'geloofsge-
meenschap' stichtte en zijn wetenschapsbeoefening 
daarbinnen fundeerde, smelt dit verschil evenwel 
ten dele weg; en zeker in hun ideeënstelsel zijn Py-
thagoras en zijn Indische tijdgenoot de Boeddha 
heel na aan elkaar verwant geweest. Hetzelfde heb-
ben we de vorige keer gevonden bij Anaximander, 
en het zal niet bij deze twee blijven. En dit alles in 
die glorieuze zesde eeuw voor onze jaartelling, toen 
er alom rond de Middellandse Zee en oostwaarts 
tot aan de Indische Oceaan een ware explosie is ge-
weest van nieuwe denkbeelden, in essentie gelijk-
waardig aan het gedachtengoed van latere eeuwen, 
maar nog met de tinteling van het voor het eerst 
geëxploreerde eraan.  (Wordt vervolgd) 
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Groeimarkt 
`Er worden geen godheden aan-
beden; er is geen goeroe, er zijn 
geen kerken, tempels of andere 
gebedshuizen. Zen is een kus-
sentje waarop je plaats neemt 
om in stilte je ademhaling te tel-
len. En om leren goed te doen, 
wat je goed wilt doen'. 
`Inmiddels vlijen naar schatting 
2 5 .000 Nederlanders zich dage-
lijks neer op hun meditatiekus-
sen of foeton (yogamat) en daar-
mee ontpopt zen zich in Neder-
land tot een bescheiden groei-
markt.' 

Zen is geen haarlemmerolie', 
NRC Handelsblad, 4 januari 
1996 

Therapie 
`Ik was afhankelijk van God de 
Vader. Daarna ben ik een poos-
je in therapie geweest. Heel spi-
ritueel gericht. Ik maakte ken-
nis met zen-training. Zen heeft 
geen persoonlijke ver- of gebie-
dende God. Het leven, het ge-
heim, staat in het middelpunt. 
Dat wat is. De mens hoeft al-
leen maar te worden die hij of 
zij in wezen al is.' 

Beatrijs van Achten, in de serie 
'Godsdienst: geen', Algemeen 
Dagblad, 5 december 1995 

Mysterie 
`In de woorden van een eigen-
tijds zenmeester: "Het mysterie 
kan niet worden gekend; je kunt 
je er alleen aan overgeven." Het 
mysterie — God voor de christe-
nen en de Leegte voor de boed-
dhisten — is onkenbaar: dat laat 
geen ruimte voor uitgesproken, 

dus kenbare universele Waarhe-
den die, omdat ze uitgesproken 
zijn, en omdat ze het eigendom 
vormen van deze of gene groep 
die zich daardoor uitverkoren 
voelt, een bron van verdeeldheid 
en oorlog vormen.' 

Jan Bor, in zijn column 'Filoso-
fie', Algemeen Dagblad, 
2 januari 1996 

Kleuter 
`De vierjarige kleuter Sonam 
Wangdu uit Seattle (VS) is net 
met zijn moeder afgereisd naar 
Kathmandu, waar hij zijn intrek 
heeft genomen in het Tharlam- 

Zeedijk 

klooster aan de voet van de Hi-
malaya. De Tibetaanse monni-
ken daar weten het zeker. So-
nam die vooralsnog veel aan-
dacht heeft voor een video van 
Batman, is de reïncarnatie van 
hun geestelijk leider Deshung 
Rinpoche III. (...) Nu al merk ik 
aan alles dat hij hier de baas is,' 
zegt zijn moeder, Caroline 
Lama. 'Mijn zoontje wordt hier 
door de monniken (van de Sa-
kya-traditie) als een heilige ver-
eerd. (...) Hij heeft zelf in zijn 
vorige leven de meeste monni-
ken hier ingewijd.' 

De Telegraaf, 'Een kleine 
Boeddha', 17 februari 1996 

Over twee jaar zal tussen de sobere Amsterdamse monumentenpandjes 
aan de Zeedijk de imposante gevel van een Chinese tempel naar voren 
springen,' aldus het ochtendblad Trouw. In opdracht van de stichting 
Buddha's Light International ontwierp architect Fred Greven een gebouw dat 
voldoet aan Chinees-boeddhistische regels én aan de Amsterdamse bouw-
voorschriften. Er komen een royale gebeds- en meditatieruimte en 
ondergronds een openbare eetzaal en een zaal voor grote bijeenkomsten. 
Viji nonnen, o.a. uit Taiwan, zullen de tempel beheren. 
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Ontmoetingen met 
meesters en dwazen 

AOW do schaffen 
ma da poule rlir 
saaritonliwt 

Boeken 
Redactie Boeken en Tijdschriften: Dirk Bakkes 

 
Erik Bruijn 
Ontmoetingen met meesters en 
dwazen; achter de schermen van 
de oosterse spiritualiteit 
Ankh-Hermes, 1996 
ISBN 90-202-8079-1, f 39,50 

De auteur verstaat de kunst om 
op aantrekkelijke wijze te ver-
halen over zijn ontmoetingen 
met spirituele meesters in landen 
als Japan, Korea en India. Door 
zijn uitgebreide ervaring met 
verschillende boeddhistische 
trainingsmethoden is hij in staat 
om vaak op redelijk diepgaand 
niveau achter de meditatie-
methoden te komen van een 
aantal soms wat excentrieke 
leermeesters. Hierdoor ontstaat 
een treffend beeld van de wij ze 
waarop in de gebieden die Erik 
Bruijn heeft bezocht, het Ma-
hayana-boeddhisme (en Zen in 
het bijzonder), maar ook de 
yoga-beoefening in het heden-
daagse hindoeïsme wordt be- 

leefd. Met zijn eerder verschenen 
boek Tantra, yoga en meditatie 
toonde de auteur reeds aan een 
boeiend en ook leerzaam vertel-
ler te zijn. In dit nieuwe boek 
blijkt dat opnieuw. 
De lezer die belangstelt in de he-
dendaagse beleving van het Ma-
hayana-boeddhisme in enkele 
Aziatische landen wordt in deze 
reportages een kijkje gegund in 
de keuken van enkele spirituele 
centra, wat hem kan inspireren 
tot verdieping van zijn eigen er-
varingen. 

Kaloe Rinpochee 
De Dharma 
Kunchab Publikaties 
ISBN 90-748 5 -04-9, f 35,00  

Kaloe Rinpochee (1904-1989) 
was een van de grote leermees-
ters van het Tibetaans boeddhis-
me. In dit boek spreekt hij on-
dermeer over de Vier Edele 
Waarheden, de bardo van de 
dood, de droom en de praktijk 
van het Tibetaans boeddhisme. 
Ook gaat Kaloe Rinpochee die-
per in op de mandala, geloften, 
Mahamudra en vrouwelijke le-
raren. 

Lama Karta 
Inleiding tot het Boeddhisme 
Kunchab Publikaties 
ISBN 90-74815-06-5, f 27,00 

Een inleiding waarin Lama Kar-
ta met veel enthousiasme ge-
schiedenis, filosofie, psychologie 
en ethiek van het Tibetaans 

boeddhisme beschrijft. Het boek 
is voorzien van een verklarende 
lijst met de meest voorkomende 
begrippen. Lama Karta is actief 
als spiritueel directeur van de Ti-
betaanse instituten in België en 
Frankrijk. Ook in Nederland 
geeft hij onderricht in het Tibe-
taans boeddhisme. 

Bokar Rinpochee 
Meditatie voor beginners 
Kunchab Publikaties 
ISBN 90-748I5-02-2, f 23,50 

Dit boekje biedt een tegenwicht 
tot de eenzijdige intellectuele 
westerse weg naar kennis en in-
zicht. Het uitgangspunt is dat ie-
dereen die dat echt wil, kan le-
ren mediteren. Bokar Rinpochee 
is hoofd van de Shampa Kagyu-
traditie, een van de hoofdstro-
mingen in het Tibetaans boed-
dhisme. 

Kaloe Rinpochee 
Tibetaanse Yoga 
Kunchab Publikaties 
ISBN 90-74815-07-3, f 21,00 

Tibetaanse yoga is voornamelijk 
naar binnen gericht. Het har-
monische geheel van dynami-
sche oefeningen voor lichaam, 
spraak en geest leidt tot begrip 
van de natuur van de geest. Ook 
is er in deze vorm van yoga aan-
dacht voor ontspannings- en 
massagetechnieken, het reciteren 
van mantra's en het ontwikkelen 
van mededogen. 
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Boeken 

Boeddhisme. Een bloemlezing 
Jubileumpocket Nr. 
Servire, 1995 
ISBN 90-632-5492—X, f io,00 

Een bloemlezing van teksten, 
met uitzondering van enkele 
fragmenten uit het Dhammapa-
da, verder alle betrekking heb-
bend op het Mahayana-boed-
dhisme. Een handzaam boekje, 
met name geschikt voor lezers 
die in een kort bestek voor de 
eerste keer kennis willen maken 
met enkele belangrijke aspecten 
van de leer van de Boeddha. In 
het tweede deel wordt de he-
dendaagse beleving van het 
boeddhisme behandeld. 

Hélène van Hoorn 
Een kaarsvlam in de tocht; over-
denkingen over dood en ver-
gankelijkheid uit het Tibetaans 
boeddhisme 
Met een woord vooraf van Gelek Rin-
poche. SUN, 1994 
ISBN 90-6168-411-0, f 24,50 

Dit rijk geannoteerde boek be-
vat drie klassieke uit het Tibe-
taans vertaalde teksten, voorzien 
van een uitgebreide inleiding. 
Het thema over dood en sterven 
heeft zowel in Oost en West bij 
spirituele tradities altijd een 
voorname rol gespeeld. In de 
dharma is meditatie over de ei- 

gen dood, het overdenken van 
's mensen sterfelijkheid be-
schouwd als een mogelijkheid 
tot transformatie van het leven. 
In Tibet is deze innerlijke trans-
formatie in de loop van eeuwen 
op systematische wijze verder 
uitgewerkt. 
De drie hier opgenomen teksten 
zijn: Tsongkapa's 'Het overwe-
gen van het feit dat men beperk-
te tijd in deze wereld verblijft: de 
dood indachtig zijn'; Panchen 
Lama Lozang Yeshe's 'Medita-
tie op dood en vergankelijkheid', 
en Pabongka Rinpoche's 'De 
dood indachtig zijn'. 
Ter afsluiting een hoofdstuk 
over de, helaas te vroeg overle-
den, schrijfster/vertaalster. Dit 
bijzondere en van harte aanbe-
volen werk is als zodanig mede 
bedoeld als posthume eer aan de 
filosofe Hélène van Hoorn. 

Een linar,,.4:it, i n <10.,..11, 

m.i.,. 1.M.L...nr 
9.1 eccp,n1rribr 4.1,[1. tilde 

SU, 

Thich Nhat Hanh 
Vrede aanraken; de kunst om in 
aandacht te leven 
Vert.: Anna Bol, Eveline J. Beumkes, 
Jina van Hengel. Karnak, 1996 
ISBN 90-6350 —074-2, f 24,50 

Voor het aanstaande bezoek 
van Thich Nhat Hanh aan ons 
land, verschijnt dit boek, waar-
in deze Vietnamese monnik op 
eenvoudige en gemakkelijk aan-
spreekbare manier de lezer een 

reeks simpele oefeningen aan-
biedt. Hoe kunnen wij het best 
open staan voor onszelf, alsook 
in gemeenschap met geliefde, 
gezin, samenleving, met de na-
tuur en met de wereld, in een 
tijdperk als het onze, waarin we 
dagelijks worden bestormd 
door angsten, onzekerheden en 
grote gevaren? 

Opnieuw heeft Thich Nhat 
Hanh op zijn onnavolgbare ma-
nier ons geloodst door al die 
vraagstukken en ogenschijnlijk 
voor de hand liggende adviezen 
aangeboden. Zijn zienswijze ge-
tuigt van een groot mededogen 
met de mensen van onze tijd. 
Het is een boek dat zeker niet 
uitsluitend is bedoeld voor boed-
dhisten, maar in zijn alomvat-
tendheid elke man en vrouw, al 
dan niet religieus, ontegenzeglijk 
zal aanspreken en ontroeren. ti 
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Buddhistische MonatsbUtter 
1996 — XLII 1/2 
Beisserstra6e 23, D-22337 Hamburg 

Uit een interview met de Dalai 
Lama: D.L.: "Als mij gevraagd 
wordt het Tibetaanse boeddhis-
me te beschrijven, verklaar ik 
gewoonlijk dat het zowel een re-
ligie alsook een filosofie is, een 
wetenschap van de geest en (...) 
een levenskunst. De aantrek-
kingskracht van het boeddhisme 
in het Westen berust naar mijn 
mening vermoedelijk daarop, 
dat het boeddhisme antwoorden 
op een breed spectrum van vra-
gen gereed houdt. Het geeft ver-
klaringen over de geest en be-
trekkingen tussen lichaam en 
geest, en ook de verschillende 
technieken en methoden om 
vrede in de geest te vinden.(...) 
Zo leg ik de mensen meestal uit 
dat ze dit deel van de boeddhis-
tische leer niet als religie moeten 
beschouwen, maar eerder als een 
wetenschap van de geest en een 
techniek, met behulp waarvan 
men de gezondheid en de vrede 
des geestes kan versterken." 

Ekó 
Dec. 1995, nr. 67 

Pretoriastraat 68, B-z600 Antwerpen 

Bevat een opmerkelijke Bood-
schap van Go-Monshu Koshin 
Ohtani, Hoofdabt van Nishi-
Honganji. '...de Leer (heeft) zich 
steeds verder verspreid. (...) We 
zijn heden dan ook aanbeland in 
een tijdperk waarin de nadruk 
niet zozeer meer gelegd dient te 
worden op de geografische ver- 

spreiding van de Leer, alswel op 
de innerlijke integratie, de aan-
passing en groei ervan binnen 
elk van deze afzonderlijke ver-
spreidingsgebieden.' 

The Link 
Newsletter of Nen-Butsu Followers 
in Europe 
P.O.Box as, CH-moo Yverdon-Ies-Bains 

Het redactionele deel van 'The 
Link' bevat de verkorte tekst van 
een voordracht, gehouden ter 
gelegenheid van een in oktober 
vorig jaar gehouden interreligi-
euze bijeenkomst in Yverdon-
les-Bains. Daarin wordt een kor-
te uiteenzetting gepresenteerd 
van een aantal grondbeginselen 
van het Shin Boeddhisme, een 
stroming binnen het Mahayana 
Boeddhisme, gegrondvest door 
Shinran (1173-1263). 

Lotusbltter 
Nr. 4, 1995 
Amalienstrafk 71, D-8o799 München 

Thema is dit keer het lijden, dat 
de Boeddha zelf tot de hoek-
steen van zijn leer heeft gemaakt. 
In tegenstelling tot wat met 
name in het Westen gedacht 
wordt, is het boeddhisme geens- 

zins een pessimistische, vreug-
deloze en deprimerende filoso-
fie, uiteengezet door een afwij-
zende wereldverachter, aldus de 
inleiding. Dit boeiende nummer 
bevat o.m. een interview met de 
Vietnam oorlogsveteraan, nu 
zen-meester Claude An Shin 
Thomas, waarin de transforma-
tie wordt uiteengezet van een 
beroepssoldaat naar meditatie-
meester met nadruk op hoe men 
het best lijden kan 'omarmen'; 
voorts een tweetal bijdragen 
over de 'vier edele waarheden'; 
een bijdrage over 'angst' gezien 
vanuit de psychotherapie, mee 
aan de hand van het levensrad 
(bhavachakra); een tekst van 
Sogyal Rinpoche, getiteld: `Zur 
Wille mit dem Leiden!', en nog 
meer vaak boeiende bijdragen 
waarin het lijden en hoe ons 
daarvan te bevrijden, centraal 
staat. 

Buddhist Studies Review 
Vol 12, No.2,1995 
31 Russell Chambers, Bury Place, 
London WC' A 2.1X England 

Vijitha Rajapakse besluit de 
tweedelige bijdrage over de 
`Therigatha'. Deze oude bloem-
lezing van Pali verzen is een 
unieke verzameling, samenge- 
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steld door individuele vrouwen 
en draagt een duidelijk vrouwe-
lijk stempel. Het werk bevat ook 
een duidelijk aanwijsbare filoso-
fische dimensie. Opvallend daar-
bij is de beschrijving van ervaren 
veranderingen in het bewustzijn, 
zoals dit zich vanuit een alle-
daagse staat ontwikkelt, tot aan 
de hoogste potenties. 

Step by Step 
Publications of The Buddharama 
Temple 
Loeffstraat 26-28, 5142 ER Waalwijk 

Dit deels in Thai, deels in het 
Nederlands samengestelde tijd-
schriftje bevat een door Peter 
van Loosbroek gemaakte verta-
ling van de Sammaparibbaja-
niya Sutta uit de Sutta Nipata. 
Uit deze tekst: 'Iemand die 
overtuigd is, geleerd, die het pad 
ziet dat naar Nibbana leidt, een 
wijs man die geen deel neemt 
aan geredetwist met sektes; die 
hebzucht, boosheid en kwade 
wil verwijderd heeft: hij is dege-
ne die een goed, thuisloos leven 
leidt.' 

Wissen und Wandel 
1995, 41.Jg. 11/12 en 1996 42. Jg. 1/2 
Katzeneichen 6, D-95463 Bindlach-Benk 

Uit het werk van Paul Debes is 
door Ingetraut Anders-Debes 
een reeks korte verhandelingen 
in beide nummers opgenomen, 
die uitvoerig ingaan op de to 
`verstrikkingen' (samyojana; 
Buddhist Dict.: "fetters"). 'Op-
heffing van die verstrikkingen 

begint met het losmaken van de 
banden van het waandenken 
(avijja-bandhana) en daarmee 
van geloof aan persoonlijkheid 
in de geest, met het door onder-
richt gewonnen inzicht dat er 
geen "ik" is, daar waar dit aan-
wezig schijnt te zijn.' 

Yána 
Zeitschri ft fnr Buddhismus und religin-
se Kultur auf buddhistischer Grundlage 
Heft 6/1995 Nov./Dez. 48. Jg. 
Alt-buddhistische Gemeinde, Zur Ludwigs-
hae 30, D-86917 Utting am Ammersee 

Opvallend is Sigurd Schoen-
werth's bijdrage `Bewltigung 
der Vergangenheit'. Uit de tekst: 
`Bij veel oude mensen kan men 
zien, dat ze nog steeds helemaal 
in het verleden verder leven en 
er niet meer van los kunnen ko-
men, met als gevolg een on-
vruchtbare verwaarlozing van 
het leven in het heden. Maar dat 
is toch, zoals Schopenhauer 
overtuigend beklemtoont, het 
"eigenlijk werkelijke", al is het 
maar voor het moment. Juist dat 
zou toch de positieve verdere 
ontwikkeling, de rijpende resp. 
rijp geworden vrucht van het 
verleden zijn. Maar aan een ver-
leden vast blijven kleven, dat 
door herinneringen op aantrek- 

kelijke wijze geretoucheerd is, is 
qua moraal waardeloos; dat is 
het symptoom van een innerlij-
ke ontwikkeling die berust op 
een psychische verarming, zoals 
bij een zieke boom waarvan de 
vruchten niet tot rijpheid komen 
en voortijdig afvallen.' 

Zen 
Nr.64, januari 1996 
Heerbaan 89, 6566 EE Millingen a/d Rijn 

In dit `Varia'-nummer een op-
vallend artikel van John C. Ma-
raldo: 'Zen en het kritisch den-
ken'. Hoe ziet het denken er 
vanuit zen gezien uit? Waar het 
om gaat is dat de waarheid niet 
kan worden teruggevoerd op het 
denken, op de bestudering van 
de sutra's. In het moderne taal-
gebruik is het denken gebaseerd 
op de rede, ofwel op de logos. 
De kracht van de rede berust op 
haar tweeledige vermogen tot 
het maken van onderscheid en 
het helder uitdrukken van din-
gen. Elke poging om de ondeel-
bare waarheid te denken, is ech-
ter tot mislukking gedoemd. 
Zo'n poging zal de waarheid im-
mers opsplitsen en daarmee 
houdt die op waarheid te zijn. 
Voorts komt in dit nummer een 
jonge Japanse studente, na lezing 
van Antoine de Saint-Exupéry's 
befaamde boek Le Petit Prince 
tot de conclusie, dat dit verhaal 
`door en door gevuld is met zen-
geest.' Eens temeer zaak om dit 
zo beroemd geworden verhaal 
met nieuwe ogen te gaan herle-
zen!  
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Van her 
en der 

`Paus heeft ongelijk' 

H ET ITALIAANSE DAGBLAD LA REPUBBLICA 
publiceerde in zijn kerstnummer op 24 de-

cember 1994 een paginagroot artikel met de kop 
`De paus heeft ongelijk wat de Boeddha aangaat'. 
Professor Raniero Gnoli legde uit waar het boed-
dhisme om draait. De paus had de leer van de 
Boeddha in zijn boek Over de drempel van de 
hoop een 'negatieve reddingsleer' genoemd en 
boeddhisten zouden zich 'onverschillig (moeten) 
maken voor de wereld'. Op 8 februari vorig jaar 
had de paus bij een ontmoeting met de president 
van de Unione Buddhisti Italiana, de Italiaanse 
bhikkhu Ajahn Thanaváro, al de Italiaanse vertaling 
van Walpola Rahula's klassieke werk What the 
Buddha Taught gekregen.  

Voortgang met boeddhistische 
omroep 

TV -PROGRAMMAMAKERS, JOURNALISTEN, 
mensen uit film-, theater- en muziekwe-

reld, voordien merendeels voor elkaar onbekend 
talent, kwamen op 3 februari j.l. in Amsterdam bij-
een op een Open dag over de oprichting van een 
boeddhistische omroep. De dag was voorbereid 
door een werkgroep van de Boeddhistische Unie 
van Nederland. 

Het resultaat is dat drie werkgroepen de vol-
gende stappen zetten. Een werkgroep werkt de 
grondslagen en doelstellingen van een boeddhisti-
sche omroep uit, een tweede bedenkt onderwerpen 
voor programma's en een derde zal proberen het 
aantal boeddhisten in ons land te tellen. De werk-
groep van de tellers kan nog versterking gebruiken, 
meldt de secretaresse, Joke van der Horst (tel. 0318- 
623265).  0 

Geboorteplek Boeddha bekend 

VOLGENS DE NEPALESE REGERING HEEFT een 
groep wetenschappers uit Nepal, India, Pa-

kistan, Sri Lanka en Japan de geboorteplek van 
de Boeddha gevonden. Vijf meter onder de Maya-
devi-tempel in Lumbini, vlakbij de grens van Ne-
pal met India, vonden zij een gedenksteen op ze-
ven lagen baksteen. De steen is geplaatst op ini-
tiatief van de boeddhistische keizer Ashoka, zo-
als blijkt uit een inscriptie in een zuil bij de tem-
pel. Ashoka regeerde van 268 tot 232 v.Chr. De 
Nepalese regering wil Lumbini al lang als een 
toeristische attractie ontwikkelen, tot dusver ver-
geefs.  

Naam Boeddha-bier taboe 

-01 OEDDHISTISCHE MONNIKEN VAN DE DA 
_LO) Fo-tempel in de Chinese provincie Zhejiang 
hebben met succes de rechter ingeschakeld om het 
gebruik van de naam 'Boeddha' als biermerk stop 
te zetten. De bierbrouwerij betaalde de monniken 
in een minnelijke schikking duizend gulden scha-
devergoeding voor de kosten van de rechtszaak. 
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Wie is de Panchen Lama? 

D E OPVOLGING VAN DE VORIGE PANCHEN 
Lama die in 1989 overleed, is nog steeds een 

twistpunt tussen de Dalai Lama en de Chinese re-
gering. Zij wees eind vorig jaar de zesjarige Gyai-
nain Norbu aan als incarnatie van de Panchen 
Lama, de tweede man van het Tibetaanse boed-
dhisme. Deze beslissing leidde tot demonstraties 
en hongerstakingen van Tibetaanse monniken in 
India. De Dalai Lama had in mei al de zesjarige 
Gedhun Choekyi Nyima als de nieuwe Panchen 
Lama aangewezen. 

Panchen Lama (`Leraar die een groot geleerde 
is') is de eretitel die de vijfde Dalai Lama in de 17de 
eeuw verleende aan zijn leermeester, de abt van het 
klooster Tashi Lhnpo, aldus het Lexikon der ,st-
lichen Weisheitslehren (Bern, 1986). De Dalai Lama 
werd sindsdien gezien als de belichaming van Ava-
lokiteshvara, de bodhisattva van het mededogen in 
het Mahayana-boeddhisme. Op zijn beurt be-
schouwde de Dalai Lama voortaan zijn leermees-
ter als een wedergeboorte van de Boeddha Amitá-
bha, 'het grenzeloze licht'. Als plaatsvervanger van 
de Dalai Lama nam de Panchen Lama uitsluitend 
een geestelijke positie in. Pas in de toste eeuw kreeg 
hij ook een politieke functie. 

Verklaring 

DE DALAI LAMA GAF OP 29 
november 1995 in zijn woon-

plaats Dharamsala (India) de vol-
gende verklaring uit. 

Het zoeken naar en het erkennen van de reïncar-
natie van de Panchen Lama is een religieuze zaak. 
Vanwege de unieke historische en traditionele re-
latie tussen de Dalai Lama's en de Panchen Lama's 
heb ik alle noodzakelijke religieuze procedures met 
grote zorgvuldigheid geleid en heb ik vervolgens 
vastgesteld dat Gedhun Choekyi Nyima de reïn-
carnatie is van de overleden Panchen Lama. Mijn 
erkenning van de reïncarnatie van de Panchen 
Lama kan derhalve niet worden veranderd. 

Bij verscheidene gelegenheden heb ik in de af-
gelopen jaren de Chinese regering zonder succes in 
deze zaak benaderd. Vorige maand richtte ik mij 
rechtstreeks tot de Chinese president, Jiang Zemin,  

met het verzoek om zijn regering de jonge Panchen 
Lama te laten erkennen. Ik had gehoopt dat een 
persoonlijk, ernstig verzoek van mijn kant een ge-
baar van goede wil van de Chinese regering zou 
vergemakkelijken. 

Helaas heeft de Chinese regering verkozen deze 
zaak te politiseren en een concurrerende Panchen 
Lama te benoemen. Teneinde dit de schijn van een 
religieuze legitimatie te geven heeft zij vooraan-
staande Tibetaanse lama's en monniken gedwon-
gen deel te nemen aan een conferentie, die onder 
strenge controle en strikte geheimhouding in Pe-
king is gehouden. Het bedroeft mij dat daardoor 
opnieuw de religieuze gevoelens van mijn volk diep 
werden beledigd en ernstig werden beschadigd. 

Op dit moment is de veiligheid van Gedhun 
Choekyi Nyima en de religieuze opleiding die hij 
moet volgen, een bijzondere zorg voor mij. Enkele 
maanden reeds wordt hij niet meer in het openbaar 
gezien en er gaan geruchten dat hij ergens in Peking 
wordt vastgehouden. Ik doe daarom een beroep op 
alle regeringen, religieuze organisaties en organisa-
ties op het gebied van de mensenrechten om tussen-
beide te komen teneinde de veiligheid en vrijheid 
van de jonge Panchen Lama te waarborgen.  0 

Bloedoffer 

"Het boeddhisme heeft terecht de naam een vredes-
religie te zijn. Boeddha heeft zich enorm geweerd 
tegen het rituele mensen- en dierenoffer van zijn da-
gen,' aldus Hans Feddema in Geweldloos aktief, jrg. 
3o, nr. 2. 'Op Sri Lanka, waar het boeddhisme een 
door de staat gekoesterde religie is, gaan de Singale-
zen er dan ook prat op dat in het boeddhistische ge-
deelte van hun land reeds zoon jaar geen mensen- en 
dierenoffers meer plaatsvinden. Ten dele terecht, ten 
dele ook niet. In een recent onderzoek ontdekte ik 
dat tot op vandaag, in naam van Boeddha en ook 
met diens sanctie, volgens een oud mythisch charter 
bij het uitdrijvingsritueel van de demonen Mahasone 
en Riri Yaka sprake is van het dierenoffer (een haan). 
Het neemt de plaats in van de mens, waarvan de de-
monen bezit hebben genomen en op wiens leven zij 
het hebben gemunt.' Het singalees-boeddhisme on-
derscheidt zich van het Theravada-boeddhisme van 
de monniken op Sri Lanka o.a. door geloof in go- 
den van hindoeïstische herkomst.  0 
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Agenda 
Boeddhistisch Centrum Amster-
dam. 
Vrienden van de Westerse Boed-
dhisten Orde (VWBO). Palmstraat 
63, tors H.P Amsterdam. Tel. 020-
.420.7097/02o-632.7795. 
Meditatie-avond: elke wo.avond. 
Dharma-avond: elke do.av. 
.8eginnerscarsas net acht dinsdag-
avonden op 2, 9, 16, 23 en 3o apr., 7, 
14 en 21: mei. Vollernaanavond 4 
apr., retraite met tai. ai in Opende 
418 apr. Introductiedag 20 apr. Me-
ditatiedag 21. apr. Retraite intensie-
ve meditatie: t 5-19 mei in Poppel 
(België). 

Buddhavihara 
St. Pieterspoortsteeg 29, 1012 HM 
Amsterdam, Tel. 020-626.4984 
(joke Hermsen). Vipassanacentrum 
o.l.v. eerw. Mettavihari. Wekelijk-
se rneditatiebijecnkomst: nla t 8-20 
u. in. Amsterdam. Tien daagse re-
traite in de Buddhavihara, D-en Ilp, 
26 apr. t/m 5 mei, o.l..v. eerw. Met-
tavihari. Inl. eerw. Kiran.0, 020-
482.688 3* 

Centrum voor Shin-Boeddhisme 
Jijoki, Pretoriastraat 68, B-2600 
Antwerpen-Berchem. Tel. 00-32-
03-218.73.63. Reine Land, Wasan-
Verhalen. over Myokonins 29 mrt. 
Hedendaagse auteurs en boeddhis-
me 19 apr. 

Kanzeon Zen Centrum Amsterdam 
Kraijenhofstraat 151, 1018 RG 

Amsterdam. Tra 020-627.6493/ 
618.7922. 
Boeddhistisch Studiecentrum: De 
toekomst van de spiritualiteit. Acht 
discussieavonden, ingeleid door 
Maurice Knegtel en Nico Tydeman. 
Vanaf ma 22 apr. 20-22 11. 

Kanzeon Zen Centrum Amster-
dam: Zazen-weekend 23-24 mrt., 
27-28 apr. en 22-23 jun. Zomer City-
sesshin o.l.v. Nico Tydeman 4-7 juli. 

Maha Karu na (België/Nederland) 
Secr.: Betty de Wit, Bellemansheide 
78, Genezi.ns-Rode. Tel. (0032) (02-
380.5486. 
Wekelijkse zaten-bijeenkomsten in 
diverse Belgische plaatsen. 

Nyingm a Centrum. 
Reguliersgracht 25, 1017 :IJ AM-
sterdam. Tel. 020-620.5207, fax 020-
622.7143. 
Selectie uit de activiteiten; bijeen-
komsten in Centrum, Amsterdam, 
tenzij anders vernield. 1)barma-le-
zingen: maandelijks elke eerste zo 
16.30-17.15 ti. 
Wekelijkse Kam Nye-cursussen 
Amsterdam, Charaka Jurgens, 020-
620.5207. Den Haag, Co" lumbus-
straat .13i', do 9.30-21.3011.j0leen 
de Vries 020-620.5207. Eindhoven, 
Aquamarijn, Stranunsedijk 57, wo. 
20.45-22.45 11. Bep van Hazendonk 
040-212.2593. Groningen., Bodhi-
manda, jacobsstraat 17, m.a. 20-22 U. 
Yvonne Engelman, 020-620.5207. 

Leiden, Sterrewacht 8, do. 9.45-11.45 
u. en 19.45-21.45 u.. Wil van de Hulst 
071-513.1192. Nijmegen, De 

Ubbergseweg 74, di. 20-22 u. 
Ch.araka Jurgens 02o-62o-5207. 
Utrecht, Centrum voor Spirituele 
Wegen., Oudegracht 243, vrij. 10-12 
ti. Joken de Vries 030-231.0924. Ven-
ray, Henseniusyilein 14, di. 20-22 u. 
Jan Houwen 0478-587.364. Zoeter-
meer, W2Z0eill, Van. Beeckstraat 64, 
di. 9.3o-11.15 u. e11. CiO. 2 1-22.45 u. 
Ewalda Buiting 079-351.3480. 
Weekeindprogramma Ruimte, Tijd 
en Kennis: N yi ngma Centrum AM-
sterdam 3o mrt. 'Spelen met tijd', I 
mei 'Verschijning en substantie'. 
;Retraite: Nyingma Centrum Am-
sterdam. 'Intens leven, bewust ster-
ven': do I S apr. i 0 tor ZO. 21 apr. 14 
u. Begeleiding .Robert Hartz em.a. 
Voorjaarsretraite: Nyi n gin a Cen-
trum .Amsterdam. 'The Naa:al 
:Freedom of Mind' 2 en 3 mn. 'Being 
and Creative Imagination' 4 t/m 7 
mrt. Door Jack Petranker. 

International Zen Institute (IZI) —
afd. Nederland 
Secr.: Tijnitui n 5, 2353 PH Leider-
dorp. Tel. 071-541.0998 Wekelijkse 
zen-bijeenkomsten (ook voor be-
ginners): Amsterdam, ma 20-21.30 
u. Maurits Kavi Dicnske, 020- 
679.9126. Delft, za 8-toU. Annelies 
Mani Hendriks, 071-541.0998. 
Heerenveen, za 9-1 1 u. Cees Pala de 
Wit, 0513-620.268. Krimpen a/d IJs-
sel, vrij 19-22 u. Janny Mudita de 
Wolf, 0180-517.649. Leiden (Kapel 
Ve.rbuin Dei), di 20.15-22 U. Anne-
lies Mani. Hendriks, 071-541.0998. 
Utrecht, wei 20-21.30 tl. MariOlán 
J hana Verboom, 030-254.5197 en 
Annelies Mani Hendriks, 071- 

Kwartaalblad 
BOEDDHISME a 

 

Abonnement: 1 jaar (4 nummers) 

ic 35,- / BF 650,- / buitenland f 55,- 

   

Ja, ik abonneer mij met ingang van het eerstkomende nummer. Ik betaal na ontvangst van een acceptgirokaart. 
Bovendien bestel ik de volgende reeds verschenen nummers à f 5,- per exemplaar:   

(in blokletters invullen a.u.b.) 

Naam   

Adres   

Postcode/plaatsnaam   

Datum   

Handtekening   

Inzenden aan: 

Administratie Kwartaalblad BOEDDHISME 
Postbus 336 
2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel 



Agenda 

541.0998. Zwolle, (Dominicaner-
klooster), di 20-22 u., Ben Rata 
Oosterman, 038-454.0135. 
Intensieve zen-ochtend: Krimpen 
a/d IJssel, maandelijkse za 6- 14 u. 
Janny Mudita de Wolf, 0180-
517.649. 
Vollemaan-ceremonie: Amsterdam, 
maandelijkse woensdagavond. Info 
Maurits Kavi Dienske, 020-
679.9126. 

Stichting Leven in Aandacht 
Postbus 10989, 1001 EZ Amster-
dam. 
Lezing door Thich Nhát Hanh: The 
Buddhist Teachings of Love, Grote 
Zaal RAI Congrescentrum, Am-
sterdam 5 apr. 19.3o u. Meditatie-
weekend, Congrescentrum 'De Blije 
Werelt', Lunteren za. 6 apr. 19.00 u. 
t/m ma. 8 apr. 17.00 u. 

Leven in Aandacht in België 
Memlingstraat 11, 2018 Antwerpen 
Lezing door Thich Nhát Hanh, in 
het Frans, met Nederlandse ver-
taling, in Kerk H. Geest, Mechelse 
Straatweg 133, Antwerpen 9 apr. 
19.3o-21.30 U. Nadere informatie tel. 
(0032)-(0)3-231.179.32. 

Shambalacentra 
Open meditatie-avonden: Amster-
dam, ie Jacob van Campenstraat 4, 
tel. 020-679.4753, elke wo 19-22 U. 
Studieweekend 'Gedachten en emo-
ties': 23-24 mrt o.l.v. Ringu Tulku 
Rinpoche. Arnhem: Dharma-Stu-
diegroep, Rijnkade 65, tel. 026-
442.8890, elke wo zo u. Groningen: 
Dharma Studiegroep, De Koper-
wick 35, tel. o50- 531.6996, elke ma 
19.30-22 u. Oegstgeest: Shamba-
lacentrum, Geversstraat 48, tel. 071-
541.0928, elke do 20-22 U. 

Stichting Zen als Leefwijze 
Postbus 1134, 1000 BC Amsterdam. 
Informatie: Stan Schaap, tel. 020-
420.2308 over tao-zen groepen in 
Nederland en België. 

Tao-Zen groepen in Nederland en 
België 
Stichting Zen als Leefwijze, postbus 
1134, 1000 BC Amsterdam. Tel. 
020-420.2308. 
Bijeenkomsten: wekelijks in Am- 

sterdam (Kanzeon Zendo), Stan 
Schaap, 020-420.2308. Voorts: Arn-
hem, Ad Vergage, 3 3 4.165 4. Cu-
lemborg en Utrecht, Jet Leopold, 
03o-656.4295. Gent, Michel Trefois, 
(0032) (0)9-282.6443. Groningen, 
Eva Wolf, 050-542.2659. Harden-
berg, Mayke de Klerk, 0523-
216.302. Venlo, Jacques Peeters, 
077-354.6763. 

Vipassana (S.N.Goenka) 
Tiendaagse meditatiecursus: 17-28 
mrt, Heusden-Zolder (België). Inl.: 
Petra van Domburg, Blasiusstraat 
79a, 1091 CM Amsterdam, tel. 020-
692,7244. 
Algemene info: Mirjam en Joshua 
van der Berg, Bargerkempke 6, 7103 
DZ Winterswij k, tel. 0543-523.353. 

Vipassana (SJBN) 
Stichting Jonge Boeddhisten Ne-
derland, Postbus 1519, 3500 BM 
Utrecht. 
Vaste meditatie-activiteiten: Gro-
ningen, Kamerlingh Onnesstraat 
781, Frits Koster 050-527.605i, Ka-
rina Rol 050-577.5562 (9-10 u.).: 
elke di en do 19.30-21.30 U. (di zon-
der, do met begeleiding). 's-Heao-
genbosch, elke wo 19.30-21.30 U. 
Emiel Smulders, 0523-612.821, Ly-
selle Swinkels 073-621.5408. Leiden 
(Faljerilstraat 8) elke di 19.30-21.30 
u. Nel 071-515.4862, Han 071-
549.1724. Leeuwarden (a/b de Stre-
am-Winner, Emmakade 208) elke di 
19-21 u. Anne en Michel o58-
216.o382. Maastricht (Hoekweg 15, 
Meerssen) elke di 19.30-21.3o u. 
Marjan Bouhuijs 043-364.4180, Els 
Niessen 043-604.0345. Rotterdam 
(Kapel Familiekerk, Nootdorp-
straat) elke wo 20-22 u. Martin 
Arends o10-477.0151, Margje 
Schuur 010-467.2952. Tilburg (Post-
weg 7A) elke do 19.30-21.30 U. Ank 
013-571.0787, Koen 013-543.6190. 
Utrecht (Sterrenbosch 9bis) elke do 
19.21 u. Henk 030-252.0435, Ad 
030-288.8655. 
Klankmeditatie met Renée Stahn en 
Klaas Bil: is mrt. 
Meditatieweekend o.l.v. Frits Kos-
ter i.s.m. eerw. Mettavihari: 3o-31 
mrt; Vipassanacentrum Groningen. 
Dharmastudie-discussieavond: t apr. 
Vipassanacentrum Groningen. 

Boeddhisme en boeddhistische psy-
chologie: zes ma.avonden vanaf 
mrt, door Frits Koster en Jolanda 
Hennekam, Volksuniversiteit, Gro-
ningen, tel. 050-512.6555. 
Studie-meditatieweekend o.l.v. lama 
Lobsang Yeshi Rinpoche, 26-28 
april. Inl. tel. 050-527.6051. 
Mini-retraite o.l.v. Marjo Ooster-
hoff en Frits Koster: 16-19 mei. Inl. 
tel. 050-527.6051. 

Zen op de Tiltenberg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vo-
gelenzang. Tel. 0252-517.044. 
Zen-weekends onder begeleiding 
van Christa Anbeek en Adine 
Manshok: 22/24 mrt, aankomst vrij 
zo u., vertrek zo t 8.30 u. Zen-sesshin 
9 t/m 13 en 14 t/m 18 aug., met 
AMA Samy en Gen-Un-Ken. 

Zengroep Oshida 
Heyendaalseweg 121, 6526 AJ Nij-
megen. Tel. 024-322.9844. 
Zazen-bijeenkomsten: Han Fort-
mann Centrum, René Descartes-
dreef 21, 6525 GL Nijmegen, 023-
361.9010: ma-vrij 8-9.3o 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 Domini-
cuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, 
6524 RN Nijmegen: ma 17.30-19 u. 
1111. Wim den Biesen, 024-641.2984; 
wo 17.30-19 u, inl. Henk Hessel-
man, 024-323.2843 en Willem 
Scheepers, 024-323.6932; do 19.30-
21.30 u, Kanzeon Sangha, inl. Frans 
Kampshoff, 024-358.1507. Studen-
tenkapel, Erasmuslaan 15, 6525 GE 
Nijmegen: za 9-12 u, o.l.v. Chris 
Smoorenburg, Wim den Biesen e.a. 

Zenkluizen in de Eifel 
Huffertsheck 2, D-54619 Lautze-
rath. Informatie: Ttel. (0049)-
6559.467, fax (0049)-6559-1342, 
o.l.v. Adelheid Meutes-Wilsing en 
Judith Bossert. 

Zentrum 
Oudegracht 297, Werf, Utrecht. Tel. 
030-288.2528. Voor informatie over 
cursussen in Den Haag, 070- 
346.7977. 

KWARTA A 1.BLAD B0E1DI-1 ISME AAR(;ANG 1 NR 3 VOORJAAR 1996 



PSYCHOTHERAPIE EN DE WEG TOT BEVRIJDING 
Amsterdam — 20 april 1996 

`Psychotherapie en de weg tot bevrijding' 
is het thema van de voorjaarsbijeenkomst 
van de Stichting Vrienden van het Boed-
dhisme, op zaterdag 20 april a.s. in Am-
sterdam. Is het boeddhisme eigenlijk al-
leen een manier om geestelijk gezond te le-
ven of heeft de Dharma meer te bieden? 
Er zijn drie inleiders. 

Prof. dr. Rob Janssen is psycholoog-psychothe-
rapeut, emeritus hoogleraar Klinische psychologie 
en persoonlijkheidsleer aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Sinds 1974 beoefent hij meditatie in 
de traditie van Lama Anagarika Govinda. Hij zal 
ingaan op de invloed van het boeddhisme op mo-
derne vormen van psychotherapie, o.m. in de trans-
persoonlijke psychologie. Ook zal hij huidige psy-
chotherapeutische methoden, zoals de psychoana-
lyse van Freud, de gedragstherapie en de cognitie-
ve psychotherapie vergelijken met het doel dat door 
meditatie wordt nagestreefd. 

Prof. dr. Henk Barendregt is hoogleraar Grond-
slagen van de wiskunde en informatica in Nijme-
gen. Hij begon in 1972 met zenmeditatie onder lei- 

ding van Kobun Chino Roshi. Hij verbleef gere- • 
geld in een zenklooster in Californië. Sinds 1980 
beoefent hij vipassana-meditatie onder leiding van 
de eerw. Mettavihari en Johan Tinge. Hij ontwik-
kelde op grond van zijn meditatiebeoefening een 
theoretisch model dat westerlingen begrijpelijker 
kan maken wat onder nirvana kan worden verstaan 
en vooral welke weg daarheen leidt. 

Drs. Johan Tinge is andragoog en werkt als thera-
peut in een eerste-lijns psychologische praktijk in 
Tilburg. Hij heeft onlangs een opleiding Gestalt en 
Psychosynthese afgerond met een scriptie over de 
relatie tussen meditatie en therapie. Hij is ook le-
raar vipassana-meditatie en assisteert de eerw. Met-
tavihari, de Thaise monnik die in Den Ilp een me-
ditatiecentrum leidt. Hij zal de mogelijkheid be-
spreken van therapie in een meditatieve omgeving 
en omgekeerd van meditatie in een therapeutische 
situatie. 

De bijeenkomst wordt op 20 april van 11.00 tot 
ca. 17.00 uur gehouden in het Centrum ter be-
vordering van de  Tibetaanse geneeskunde, Prin-
sengracht 200, Amsterdam. (Vanaf Amsterdam-
CS bereikbaar met tram 13 of 17, halte Wester-
toren.) Toegangsprijs f  35,-, donateurs SVB  f  25,- 

Het is lente 

zelfs de heuvels zonder naam 

zijn versierd 

met dunne lagen ochtendmist. 
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