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D E STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME, uitgever van dit blad, stelt zich ten doel be-
kendheid te geven aan het boeddhisme zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stro-

ming. De stichting stelt zich open voor iedereen die op enigerlei wijze belang stelt in het boed-
dhisme. Geregeld houdt de stichting thema-bijeenkomsten met de nadruk op het hedendaagse 
boeddhisme, in het bijzonder in de westerse samenleving. 
Donateurs zijn van harte welkom. De minimum-donatie bedraagt f 45,- per jaar, waarin begrepen 
een abonnement op het Kwartaalblad Boeddhisme. Aanmelding bij het secretariaat van de Stich-
ting Vrienden van het Boeddhisme (zie hiernaast) of door overmaking van de donatie op de post-
girorekening van de Stichting. 



Ten geleide 
Sociaal 

s0 CIALE ACTIVITEITEN van boeddhisten krijgen in dit nummer van ons blad veel 
ruimte. De tijd is er rijp voor, zo lijkt het. Het boeddhisme in het Westen heeft zich 
heel lang uitsluitend gericht op wat wel innerlijke groei wordt genoemd. De ont-

wikkeling van de geest van de individuele mens is voor het boeddhisme nummer één. 
Een kenmerk van de boeddhistische training is echter ook de nadruk op de ethiek, het 
juiste handelen. De Boeddha liet hierover in zijn Edele Waarheden, en in het bijzonder 
het Achtvoudige Pad, geen misverstand bestaan. Hij specificeerde bijvoorbeeld de juis-
te wijze van levensonderhoud. 

Het centrale punt bij dit alles is de aandacht voor compassie — medelijden, sym-
pathiserend medeleven — met andere wezens, in de eerste plaats onze medemensen. Er 
is dus geen sprake van dat er een tegenstelling zou bestaan tussen enerzijds de ontwik-
keling van de geest door meditatie en anderzijds activiteiten in de samenleving. De Boed-
dha heeft zijn leer niet alleen bedoeld voor mediterende monniken in hun kloosters of 
kluizenarijen. 

In deze geest beklemtoont de sociale activist Sulak Sivaraksa het belang van de juis-
te innerlijke houding bij activiteiten in het maatschappelijk leven. Een vreedzame in-
stelling, compassie met 'tegenstanders', overigens zonder halfzacht te zijn, is nodig om 
op den duur een werkelijke verbetering van de samenleving in boeddhistische zin te be-
reiken. De spiegel die hij de milieu-activisten en maatschappijcritici — zo men wil: we-
reldverbeteraars — van de Groene partijen voorhoudt (zie het interview in dit blad) laat 
een waarschuwend beeld zien. 

Sulak geeft nog enkele andere aanwijzingen voor praktisch gebruik, hoewel min-
der expliciet. Hij is begonnen in eigen land, het eerst in zijn eigen leven, en als uitvloei-
sel daarvan richtte hij zijn aandacht pas op de buurlanden. De les is: begin bij jezelf en 
de naaste omgeving. Sulaks activisme schuwt ook centralisme. De sociale activiteiten 
worden lokaal, hooguit regionaal, geïnitieerd en uitgevoerd. Inspiratie kan worden ge-
put uit een los netwerk van gelijkgestemden. Zijn voorbeeld is de sangha uit de tijd van 
de Boeddha. Vertaald naar onze eeuw: 'Smalt is beautiful.' 

Voor Nederlandse boeddhisten is het sociale activisme een uitbreiding van het aan-
dachtsgebied, dat nu eigenlijk is beperkt tot de meditatie. Het is verstandig de welover-
wogen, beproefde werkwijze van Sulak Sivaraksa als richtsnoer te nemen voor geënga-
geerd boeddhisme in ons land.  

:,-- Door een technische fout is de afbeelding op de voorkant van het vorige nummer van ons blad te flets 
afgedrukt. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan. Bij dit nummer voegen wij alsnog een correct exem-
plaar van het zomernummer. 

De redactie is uitgebreid met drs, Wanda Sluyter. Zij studeerde filosofie in Nijmegen en is Internet-re-
dacteur bij een grote uitgeverij van vaktijdschriften. Wanda Sluyter heeft de meeste affiniteit met de Vrien-
den van de Westerse Boeddhisten Orde. 
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Leer van de Boeddha 
als basis voor 
sociaal activisme 
De zienswijze van Sulak Sivaraksa 

Sociale bewogenheid heeft een solide 
basis in de leer van de Boeddha. 
Op dit fundament heeft de Thaise 
boeddhistische activist en maatschappij-
criticus Sulak Sivaraksa de afgelopen 
dertig jaar talloze praktische projecten 
op poten gezet om de levensomstandig-
heden in zijn eigen land en andere 
landen van Zuid- en Zuidoost-Azië te 
verbeteren en sociale rechtvaardigheid 
na te streven. Hij stond aan de wieg van 
het International Network of Engaged 
Buddhists (Ineb) dat lokale en regionale 
actiegroepen in 33 landen omvat. 
Sociaal boeddhisme wil de praktijk van 
de boeddhistische leer integreren met 
maatschappelijke activiteiten voor 
een gezonde, rechtvaardige en 
vreedzame wereld. 

C  NEB HOOPT LOKALE gemeenschappen te 
inspireren hun eigen problemen op te lossen 
en sterke, gezonde samenlevingen te vor-

men,' zei Sulak Sivaraksa in december vorig jaar, 
toen hem in het Zweedse parlement de Right Li-
velihood Award werd uitgereikt, een onderschei-
ding die soms wordt beschouwd als de alternatie-
ve Nobelprijs voor de Vrede. Ineb was behalve in 
Thailand vooral actief in Sri Lanka, Cambodja, Bir-
ma, Nepal en Bhoetan. 

`In de Thaise samenleving is het mijn taak de be-
volking erop te wijzen dat zij de waarde van haar 
eigen culturele wortels moet beseffen, zodat zij niet 
blindelings de westerse ontwikkelingsmodellen 
volgt die consumentisme, geweld, materialisme en 
overcentralisatie stimuleren.' 

`In mijn internationale werk moedig ik wester-
lingen aan meer aandacht te schenken aan innerlij-
ke ontwikkeling, aan het ontwikkelen van innerlij-
ke vrede om te komen tot een persoonlijke trans-
formatie die leidt tot sociale transformatie.' 

`Voor westerse boeddhisten is mijn boodschap, 
met het oog op het voeren van doeltreffende socia-
le actie, de keerzijde van de noodzaak voor innerlij-
ke transformatie , namelijk dat meditatie alleen niet 
voldoende is. Zij moeten ook het lijden in de maat-
schappij onder ogen zien en tot zich laten door-
dringen, en zich keren tegen onrechtvaardige socia-
le structuren. Anders is hun boeddhistische praktijk 
misschien alleen maar een vorm van escapisme. Zin-
vol boeddhisme moet onder de huidige omstandig-
heden toepasbaar zijn op de problemen van de in-
dustriële en post-industriële samenleving en een ant-
woord kunnen geven op mondiale vraagstukken.' 
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Soda& boeddhisme 

In het tijdschrift Seeds of Peace schreef hij onlangs: 
`Vanuit boeddhistisch perspectief moeten vrij-

heid en geluk worden gezocht op drie niveaus. De 
eerste vrijheid is vrij te kunnen leven met de natuur 
en de omgeving rondom ons. We kunnen dit de fy-
sieke vrijheid noemen. Het betekent vrijwaring van 
gebrek en armoede, dat wil zeggen voldoende voor-
zieningen voor de vier basisbehoeften van het le-
ven: voedsel, kleding, onderdak en medische ver-
zorging. Deze vrijheid omvat ook de vrijwaring van 
gevaren die ons 
van nature be-
dreigen en de 
mogelijkheid 
zulke gevaren 
het hoofd te 
bieden als ze 
zich voordoen. 

De tweede 
vrijheid betreft 
de relatie met 
onze mede-
mensen. Wij 
moeten sociale 
vrijheid hebben zodat we veilig kunnen samenle-
ven zonder door anderen te worden uitgebuit, ook 
niet door de overheid of de staat. 

Maar deze twee vrijheden zullen niet echt doel-
treffend zijn tenzij ze zijn verbonden met innerlij-
ke vrijheid. Dit is vrijheid op het persoonlijke ni-
veau. Mensen moeten, ook als ze fysieke en socia-
le vrijheid hebben, leren hoe ze zelfstandig kunnen 
leven, gelukkig en tevreden met zichzelf. De be-
langrijkste vorm van ontwikkeling voor de mens is 
een persoonlijke ontwikkeling die leidt tot inner-
lijke vrijheid. 

Dit betekent geluk dat onafhankelijk is van om-
standigheden buiten ons. Dan zijn we niet meer af-
hankelijk van de uitbuiting van de natuur en van 
onze medemensen. Wij kunnen dan tevredenheid 
in onszelf en door onszelf vinden, door onze eigen 
geest en onze eigen wijsheid. 

Dit kan worden aangeduid als de kunde om te-
vreden te zijn, onafhankelijk van natuurlijke en so-
ciale omstandigheden. Met een onafhankelijker soort 
geluk worden de sociale en fysieke vrijheid in stand 
gehouden en versterkt. Op deze wijze hebben men-
sen de best mogelijke relatie met zowel de natuur-
lijke omgeving als de menselijke samenleving.' (...) 

`Op het ogenblik is, speciaal in het Westen, de 
voornaamste benadering van de maatschappelijke 
kwalen de toepassing van "social engineering". 
Deze vorm van pseudo-wetenschap werkt op een 
zuiver intellectuele basis. In tegenstelling daarmee, 
op een boeddhistische basis, laten wij onze hoof-
den en harten gelijkop gaan: we ontwikkelen in-
nerlijke vrede, planten zaden van vrede, en gebrui-
ken kritisch zelfbewustzijn om sociale problemen 
geweldloos aan te pakken. Het boeddhisme heeft 

door zijn na-
druk op de on-
derlinge ver-
bondenheid 
van alle leven, 
zijn leer van 
mededogen 
voor alle we-
zens, zijn be-
trokkenheid bij 
het hele be-
staan, ook een 
aantal wester-
lingen gebracht 

tot een bredere en diepere opvatting over de rela-
tie tussen vrede en rechtvaardigheid op sociaal, ra-
ciaal, sexueel en milieugebied.' (...) `De voornaam-
ste bijdrage van het boeddhisme aan de kwestie van 
mensenrechten en ethiek is de nadruk die het legt 
op de psychologische factoren van menselijk han-
delen. De eerw. P.A. Payutto, een vooraanstaand 
Siamees commentator over boeddhisme en sociale 
onderwerpen, zegt bijvoorbeeld dat goed ontwik-
kelde mensen vrij zijn van de vijf soorten "maccha-
riya" — begeerte, bezitsdrang, zelfzuchtigheid. 
t. Macchariya wat betreft de woonplaats en het ei-

gen land. 
2. Macchariya jegens het gezin of de (sociale) groep, 

inclusief de etnische of religieuze groep waartoe 
men behoort. 

3. Macchariya voor materieel bezit. 
4. Macchariya ten opzichte van sociale klasse of kas-

te, inclusief ras, huidskleur enz. 
S. Macchariya ten aanzien van kennis, opleiding, in-

clusief intellectuele prestaties. 
De ware menselijke ontwikkeling leidt volgens de 
eerw. Payutto tot de volledige uitroeiing van deze 
vijf soorten macchariya. In onze tijd ziet hij echter 
het tegendeel gebeuren.'  0 
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Sociaal boeddhisme 

Sociaar boedhisme ook 
onder vlag van Ineb 

door Hans van Willenswaard 

DE BIJEENKOMSTEN MET Sulak Sivaraksa. 
in het Shambala Centrum in Leiden en het 
Trans National Institute in Amsterdam 

deze zomer lijken de oprichting van een afdeling 
van het International Network of Engaged Bud-
dhism (Ineb) in Nederland te hebben bespoedigd. 
Ook voor Sulaks project Alternatives to Consu-
merism en zijn Spirit in Education Movement is 
veel belangstelling. Binnenkort wordt de eerste bij-
eenkomst gehouden waarop de mogelijkheden van 
samenwerking onder de vlag van Ineb worden 
geïnventariseerd. Het model voor een Nederland-
se groep kan worden ontleend aan de huidige trend 
in Ineb: een platform vormen voor de uitwisseling 
van ervaringen en samenwerking van de reeds be-
staande boeddhistische en aanverwante groepen. 

Het International Network of Engaged Bud-
dhists werd opgericht in februari 1989 in Thailand. 
Aan de oprichtingsvergadering namen 36 monni-
ken en leken deel uit 11 landen en van zeer ver-
schillende denominaties. De doelstellingen van de 
organisatie luiden: 
1. Het bevorderen van begrip en samenwerking 

tussen boeddhistische landen, stromingen en so-
ciaal bewuste boeddhistische groepen. 

2. Het stimuleren van het vinden en verwezenlij-
ken van oplossingen voor de vele problemen 
waar onze omgeving, onze samenleving en de 
wereld als geheel mee worden geconfronteerd. 

3. Het perspectief van cengaged Buddhism', sociaal 
boeddhisme, in relatie tot deze problemen ver-
der uitwerken en vanuit dit perspectief boed-
dhistische activisten trainen. 

4. Te dienen als centrum van informatie over be-
staande groepen en initiatieven betreffende soci-
aal boeddhisme.. 

S. Samen te werken met activisten uit andere spiri-
tuele tradities. 

In het kader van 
in Nederland 
 

Ineb wordt ge- 
werkt aan vraag- 
stukken met be- 
trekking tot o.a. 

alternatief onderwijs, spirituele training voor ge-
weldloze actievoering, mensenrechten, de positie 
van vrouwen en kinderen, gezondheidszorg, eco-
logie en ontwikkelingssamenwerking. 

In Europa zijn er Ineb-groepen in o.a. Engeland, 
Duitsland, Frankrijk en Italië, en individuele leden 
in de andere landen. Ineb is geaffilieerd met de Bud-
dhist Peace Fellowship in de Verenigde Staten. Sa- 
men met de Thai Inter-Reli-
gious Commission for Deve-
lopment geeft Ineb het kwar-
taalblad Seeds of Peace uit. 

Inspirators en bescherm- 
heren van Ineb zijn Bud-
dhadhasa Bhikkhu uit Thai-
land (overleden in 1993), de 
Dalai Lama, Thich Nhat 
Hanh uit Vietnam en Maha 
Ghosananda uit Cambodja. 
Mede-oprichter Sulak Siva-
raksa was in juli 1996 in Ne-
derland op uitnodiging van de 
stichting Innovatie Network Wongsanit Ashram Foto 
International in Amsterdam. 
Hij bezocht Nederland eerder ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van International Fellowship 
of Reconciliation en voor het conges van UNPO, 
de Unrepresented Nations and People Organisa- 
tion, in Den Haag. 

Na de eerste zeven jaar van haar bestaan is Ineb 
begonnen aan een heroriëntatie. In de beginjaren 
heeft Ineb veel projecten zelf ondernomen, bij-
voorbeeld voor steun aan de `social' activiste en 
winnares van de Nobelprijs Aung San Suu Kyi in 
Birma. Nu ligt de nadruk op de acties van de le-
dengroepen en dienen de jaarlijkse vergaderingen 
meer als platform voor uitwisseling en beleidsaf-
stemming. Het volgende jaarcongres zal waar-
schijnlijk in 1997 worden gehouden in Japan. Het 
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Sociaal boeddhisme 

secretariaat is onlangs verhuisd van de Wongsanit 
Ashram, ongeveer vijftig kilometer van Bangkok, 
naar de Thaise hoofdstad. Het wordt sinds kort be-
mand door Martin Petrich uit Duitsland. 

Loverendale 

Sulak Sivaraksa is ook de oprichter van de Wongsa-
nit Ashram, de Spirit in Education Movement (SEM) 
en het project Alternatives to Consumerism. Aan dit 
laatste project wordt ook uit Nederland een bijdra-
ge geleverd met een studie over het ontwikkelings-
proces (verleden, heden en toekomst) van de boer-
derij Loverendale op Walcheren, in Zeeland. Dit be-
drijf was de eerste biologisch-dynamische boerderij 
in ons land. Het initiatief ervoor ontstond begin deze 
eeuw uit de kunstenaarskring rond Piet Mondriaan, 
Jan Toorop en Jacoba van Heemskerk. Later deed 

Roel van Duijn er 
inspiratie op voor de 
Kabouterbeweging 
van de jaren zestig. 
Tegenwoordig 
werkt het bedrijf 
met een consumen-
tenkring en abonne-
mentsystemen. 

De actiegroep 
Strohalm in Utrecht 
heeft in relatie tot 
het project Alterna-
tives de internatio-
nalisering van het 
zogenaamde LETS-

systeem, een ruileconomie zonder geld, onder de 
aandacht gebracht. 

Om een nadere inventarisatie te maken van in 
Nederland levende initiatieven wordt op woens-
dag 2 oktober een eerste uitwisselingsavond geor-
ganiseerd waarop iedereen van harte welkom is. De 
bijeenkomst begint om 20 uur in het Trans Na-
tional Institute (TNI), Paulus Potterstraat 20 in 
Amsterdam. Voor informatie kunt u terecht bij de 
Stichting IN/I, Lindengracht 83, 1015 KD Am-
sterdam, tel. 020-625 8294, fax. 020-624 0503. 0 

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Peter 
Lievense. 

Shambala 
en geëngageerd boeddhisme 

door Han de Wit 

De traditie waaraan de boeddhistische Sham-
bala-centra in Europa hun naam ontlenen, gaat 
terug tot een 2500 jaar oude Aziatische legen-
de over een 'verlichte samenleving'. Daarmee 
wordt niet bedoeld dat de mensen die in het ko-
ninkrijk van Shambala leefden allen verlicht wa-
ren, maar dat dit rijk sociaal en economisch zó 
was ingericht dat spiritualiteit en de ontwikke-
ling van waarachtige menselijkheid werden on-
dersteund en bevorderd. 

Volgens de legende nodigde de koning van 
Shambala de Boeddha uit om er meditatie-on-
derricht te geven. Hoewel dit rijk zelf is ver-
dwenen, zijn de inzichten waarop deze samen-
leving was gebaseerd, van generatie op genera-
tie doorgegeven in nauwe samenhang met in-
zichten over de persoonlijke beoefening van 
meditatie als middel voor het cultiveren van 
waarachtige menselijkheid. 

Deze inzichten zijn rond 1976 door de boed-
dhistische meditatiemeester Chd,gyam Trung-
pa, houder van de Shambala-traditie, naar het 
Westen overgebracht. Wat later, in 1989, werd 
het Internationale Netwerk van Geëngageerde 
Boeddhisten (Ineb) opgericht, dat een zelfde vi-
sie en doelstelling heeft als de Shambala-centra: 
het cultiveren van onze persoonlijke humani-
teit en spiritualiteit en deze maatschappelijk 
vorm geven. En zoals de Boeddha destijds naar 
Shambala ging, zo bezocht Sulak Sivaraksa on-
langs het Shambala-centrum in Oegstgeest. 

Dit bezoek is het startpunt geworden voor 
de vorming van een Shambala-studiegroep 
Geëngageerd Boeddhisme. Deze groep, die 
openstaat voor geïnteresseerden, wil zich ver-
diepen in de visie van het geëngageerd boed-
dhisme en in de meditatiebeoefening waardoor 
die visie wordt gedragen. (Zie Agenda) 
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Boeddhistisch activist 
Sulak Sivaraksa: 

Sulak Sivaraksa (63) is een sociaal 

bewogen boeddhist, scherp en 

onverschrokken criticus van het 

autoritaire regime in zijn land - dat hij 

liever Siam dan Thailand noemt. Maar 

even scherp keert hij zich tegen het 

westerse maatschappelijk-economische 

model, het 'consumentisme'. En tegen 

zelfgenoegzame boeddhistische 

monniken. Hij schreef ongeveer honderd 

boeken en is oprichter van zeven 

tijdschriften en een aantal organisaties 

voor sociale hervorming. Hij is mede-

oprichter van het International Network 

of Engaged Buddhists. Vorig jaar werd 

hem in het Zweedse parlement de Right 

Livelihood Award uitgereikt, de 

alternatieve Nobelprijs voor de vrede. 

S
ULAK SIVARAKSA, meestal eenvoudig Sulak 
genoemd, een korte, stevige man met een wan-
delstok, gaat principieel gekleed in een Thais 

blauw boerenhemd en een ruime vissersbroek. Zo 
wandelt hij ook door Den Haag, op weg naar het 
Chinese restaurant The Golden Ship, waar wij zul-
len eten en praten. 'De westerse kleding werd ons 
opgelegd door dictatoriale machten, die de naam 
van Siam veranderden in Thailand terwijl er er niet 
alleen mensen van Thaise, maar bijvoorbeeld ook 
van Chinese afkomst wonen.' Het tekent de man: 
rechtvaardig, strijdbaar en de consequenties trek-
ken uit je principes. 

Zijn grootvaders kwamen uit China. Sulak werd 
geboren in Bangkok, waar zijn vader `chief ac-
countant' van de British Tobacco Company was. 
In de Tweede Wereldoorlog, toen Bangkok werd 
gebombardeerd, werd hij als jongen van een jaar of 
tien naar een boeddhistisch klooster gestuurd 'om 
de Thaise cultuur echt te leren kennen'. Hij bleef 
er anderhalf jaar, maakte zijn middelbare school af, 
en ging, zoals bij gegoede families in Bangkok ge-
bruikelijk was, in Engeland studeren. Sulak werd 
advocaat in Londen, medewerker van de BBC voor 
het Verre Oosten en docent aan de School of 
Oriental and African Studies van de Universiteit 
van Londen. 

In Londen werden zijn ogen geopend voor de 
sociale kant van het boeddhisme. `Christmas 
Humphreys, de oprichter van The Buddhist So-
ciety, zei eens waar ik bij was: "Boeddhisme is iets 
persoonlijks. Boeddhist zijn is mediteren. Het heeft 
niets te maken met het maatschappelijk leven. Laat 
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sociale actie over aan christenen en politici." Ik was 
enorm geschokt. Ik probeerde er met hem over te 
praten, maar dat hielp niet. Later ontdekte ik in 
Amerika dezelfde houding, en ook in Japan. 

`Ik heb tegen de Japanse boeddhisten gezegd: 
"Jullie boeddhisme is prachtig, geweldig, maar het 
sterft in schoonheid. Want jullie hebben er geen be-
sef van dat jullie land andere landen uitbuit zonder 
dat jullie, als boeddhisten, er iets tegen doen." In 
Amerika is uit die gedachte in de jaren zeventig de 
Buddhist Peace Fellowship ontstaan.' 

Na acht jaar, in 1961, keerde Sulak terug naar 
zijn eigen land, met als voorbeeld de methode van 
Mahatma Gandhi, ook een advocaat die in Londen 
had gestudeerd: geweldloze actie om het onrecht 
en het lijden van de armen te verlichten, gedreven 
door de kracht van de geest. 
Korte tijd later ontmoette Su-
lak de man die hij als zijn le-
raar beschouwt: de Vietna-
mese vredesactivist en zen-
monnik Thich Nhat Hanh. 
Inspiratie vond hij ook in ei-
gen land. 

`In Siam was er een be-
roemde monnik, Buddhada-
sa. Hij bepleitte dhammistisch 
socialisme (dhammic socia-
lism). Hij vond het westerse 
model van het socialisme 
/marxisme te agressief, te dic-
tatoriaal en te egoïstisch. 
Dhammistisch socialisme is: 
je deelt met elkaar, de rijken 
met de armen, de armen zor-
gen voor de rijken en wij allemaal zorgen voor el-
kaar, voor de hele gemeenschap en voor de natuur 
om ons heen. 

<De samenleving is veranderd sinds de tijd van 
de Boeddha; zij is ingewikkelder, meer cosmopoli-
tisch en industrieel geworden. Het boeddhisme 
heeft zich daar niet bij aangepast. Neem het eerste 
van de vijf voornemens: niet doden. In onze maat-
schappij moeten we beseffen dat dit ook betekent: 
moeten wij wel belastinggeld uitgeven aan wapens? 
En het tweede voornemen, niet stelen: hoe verhoudt 
zich dat met het gedrag van banken? Of het derde 
voornemen, geen sexueel misbruik maken: strookt 
dat met reclame waarin de lichamen van vrouwen  

worden gebruikt om ons tot kopen te verleiden?' 
Sulak koos de intellectuele weg om het boed-

dhisme meer relevant te maken voor de moderne 
wereld. Hij richtte de eerste universitaire uitgeve-
rij van Thailand op en een tijdschrift, Social Science 
Review. 'Het was een Amerikaans idee. Ik had in 
het buitenland de president van de Vereniging voor 
sociale wetenschappen in Siam ontmoet. Hij was 
toevallig ook plaatsvervangend premier en van ko-
ninklijken bloede, prins Wan Waithayakom. Hij 
steunde mij. Zo kon ik min of meer schrijven wat 
ik wilde.' 

Sulak schreef onpartijdig, kritisch, over maat-
schappij en (dictatoriale) regering. Zijn blad werd 
een spreekbuis van sociale kritiek en activisme. Met 
groepjes studenten zette Sulak buiten de steden klei-

ne ontwikkelingsprojecten op. 
`Ik geloof in kalyánamitta, 
goede vriendschappen, in het 
bijzonder met jonge mensen, 
om dingen te veranderen.' 

Hij activeerde de boed-
dhistische sangha. 'De Thera-
vada-praktijk is erg binnen-
waarts gericht. Als een mon-
nik eet, mediteert hij: "Ik eet 
voedsel. Wees aandachtig. 
Wees niet egoïstisch." Maar 
dat is niet genoeg. Denk aan 
de mensen en dieren die heb-
ben geleden om te zorgen dat 
je dat voedsel hebt. Denk aan 
de kippen in legbatterijen, in 
mijn land onderdeel van een 
grote internationale business. 

En denk aan de halve wereld die niet voldoende 
voedsel heeft. Richt ook daar je aandacht op. 

`Het echte boeddhisme houdt in: jezelf kennen 
door meditatie — hoe je vredig kunt leven, harmo-
nisch — en tegelijkertijd hoe je het lijden in de sa-
menleving kunt overwinnen: door aandachtig te 
zijn. De mensen moeten beseffen dat zij worden 
onderdrukt, maar in tegenstelling tot de marxisten 
moeten wij de onderdrukker niet haten. Wij moe-
ten compassie met hem hebben. Wij moeten de 
structuren veranderen die onderdrukkend zijn.' 

De opeenvolgende dictatoriale regimes in Bang-
kok volgden Sulaks activiteiten met grote argwaan. 
Nu eens werd hij gebrandmerkt als een commu- 
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nistenvriend, onder een volgend regime heette hij 
een CIA-agent. Tijdens de bloedige coup van 1976 
werden zijn huis en een boekhandel (geleid door 
zijn vrouw) geplunderd en duizenden boeken ver-
brand. Sulak ontliep de gevangenis of erger door-
dat hij toevallig in Engeland was. Zijn ballingschap 
duurde twee jaar. In die jaren gaf hij lezingen in de 
Verenigde Staten en Europa. 

In het jaar van de coup had hij met progressieve 
boeddhisten, moslims en christenen de Coordina-
ting Group for 
Religion in So-
ciety opgericht, 
als een geweld-
loos alternatief 
tegen links en 
rechts extremis-
me. De groep 
ging nauw sa-
menwerken 
met de christe-
lijke Quakers 
in Amerika en 
Canada. Van-
uit de sangha, 
waarmee hij 
een trainings-
programma had opgezet om monniken te betrek-
ken bij de dorpsontwikkeling en bij vreedzaam ver-
zet tegen het kappen van de bossen, ontstond na zijn 
terugkeer de Thai Inter-Religious Commission for 
Development. Honderden monniken en hun tem-
pels vervullen nu een activistische sociale functie. 

`De meeste boeddhisten zijn erg conservatief. 
De Sangharaja (hoofd van de sangha) begrijpt onze 
benadering wel. Maar hij moet voorzichtig zijn. Hij 
wordt nauwlettend in de gaten gehouden, door de 
autoriteiten, de monniken, de leken. 

`Wij steunen mensen die de landbouw zonder 
chemische middelen doen herleven. Zij halen de os 
terug in de plaats van de tractor. Er zijn 'ossen-
banken' bij tempels: als de os zich vermenigvuldigt, 
houd je er eentje en je geeft de ander aan de bank. 
Als je rijst nodig hebt, krijg je dat gratis van de 
bank. Zo verwerven mensen verdienste en ze hoe-
ven geen geld meer te lenen. Ook de traditionele 
kruidengeneeskunde herleeft. Twintig jaar geleden 
vond men dat ouderwets. Nu nodigen ziekenhui-
zen zelfs traditionele, ayurvedische genezers uit om  

patiënten te behandelen.' 
Zijn boek Ontmaskering van de Thaise maat-

schappij bezorgde hem in 1984 een politiek geïnsti-
geerde aanklacht wegens majesteitsschennis, die 
door tussenkomst van de koning zelf werd inge-
trokken. Maar in 1991 werd opnieuw zo'n aan-
klacht ingediend nadat hij zich in een toespraak aan 
de Thammasat-universiteit scherp had gekeerd te-
gen de terugval van de democratische ontwikkelin-
gen in Thailand. Hij ging weer in ballingschap, maar 

keerde het vol-
gende jaar te-
rug toen de mi-
litaire junta was 
vervangen door 
een burgerre-
gering. In april 
vorig jaar werd 
hij  tenslotte 
volledig vrijge-
sproken. 

Zijn kritiek 
op de domi-
nante tenden-
sen in de mo-
derne tijd heeft 
zich geleidelijk 

verdiept en verbreed. Sulak richtte in 1988 het San-
ti Pracha Dhamma Institute op om het denken over 
vrede, geweldloosheid, democratie en rechtvaar-
digheid in de Thaise samenleving te bevorderen en 
deze principes in praktijk te brengen. 

Sulak, die rustig en vriendelijk overkomt, kan 
zijn standpunten vlijmscherp formuleren. Zoals in 
een interview met het Amerikaanse weekblad 
Newsweek, afgelopen januari, op de vraag waarom 
hij zich tegen het 'consumentisme' keert. 'Er is niets 
mis met consumeren. We doen het allemaal. Ik ben 
geen puritein. Maar consumentisme is een nieuwe, 
duivelse religie die mensen ertoe drijft meer te wil-
len dan ze werkelijk nodig hebben, zoals twee au-
to's en twee tv's. En de tv wakkert de begeerte naar 
allerlei dingen aan door sluwe reclame die zelfs de 
rechten van de vrouw aantast door ze in sexy kle-
ren de verkoop van auto's, shampoo en 'junk food' 
te laten promoten. Thailand gaat er prat op dat het 
nooit politiek is gekoloniseerd. Maar nu worden we 
intellectueel gekoloniseerd door het consumentis-
me. We volgen slaafs de westerse levenswijze.' 
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Hij zegt: 'Ik ben ook steeds duidelijker gaan in-
zien dat mijn land, net als Japan, zijn buurlanden 
uitbuit. Daarom ben ik ook de Birmanen, Cam-
bodjanen en Laotianen gaan helpen bij hun ont-
wikkeling. Eerst leren wij ze de boeddhistische me-
thode: aandachtig zijn, kritisch zelfbesef, en dan de 
geweldloze aanpak van problemen om het lijden te 
verlichten. Als zij geestelijk krachtiger worden, door 
meditatie, zijn ze niet bang meer voor de bovenba-
zen, en dat is prachtig. Ik zeg steeds: "Jullie moeten 
samenwerken en tegelijkertijd geduldig zijn, ge-
weldloos; als je vriendelijk blijft, kun je ze verslaan".' 

Sulak zaait 'zaden van vrede', Seeds of Peace, zo-
als het tijdschrift heet dat hij twaalf jaar geleden be-
gon. Hij strooit de zaden nu wereldwijd uit. Met 
het etiket dat Thich Nhat Hanh had bedacht, sticht-
te hij acht jaar geleden het International Network 
of Engaged Buddhists (Ineb). 

`Voor ons in het Oosten is boeddhisme altijd 
geëngageerd, sociaal betrokken, geweest. Het 
woord boeddhisme is trouwens een westers woord; 
wij zeggen sásana, de leer, die zowel persoonlijk als 
sociaal is. Dus "Engaged Buddhism" herinnert de 
mensen er alleen aan dat het niet enkel gaat om 
wijsheid, maar dat je ook compassie moet hebben 
voor de samenleving. 

Wij willen geen haat aanwakkeren. Ik sprak pas 
in Duitsland met de Groenen aldaar. Ik heb ze ge-
zegd: "Tenzij je vreedzaam bent, zullen jullie mis-
lukken, zoals de socialisten mislukt zijn — door haat. 
Jullie hebben goede doelstelllingen, maar je moet 
binnenin veranderen." Daar kan het boeddhisme 
bij helpen, denk ik: leren jezelf te veranderen en het 
lijden met mensen te delen, in aandacht. Daarom is 
bijvoorbeeld de Dalai Lama zo'n prachtige man. 

`Maar je moet wel oppassen: het boeddhisme 
kan ook worden misbruikt. Tijdens de Golfoorlog 
stuurden de Japanners een roshi naar Amerika. 
Boeddhisten daar vroegen zich af of zij aan de oor-
log moesten deelnemen of dienst weigeren. De ro-
shi zei: "Als je land je roept, moet je gaan." Dat was 
erg Japans, maar niet boeddhistisch. 

`Ik onderscheid boeddhisme met een hoofdlet-
ter B en met een kleine letter b. Boeddhisme met 
een hoofdletter verklaart de onderdrukking van de 
kleine boeren en de rijkdom van de grondeigena-
ren als het gevolg van karma uit vorige levens; al-
lebei worden ze aangemoedigd om de heersende 
religie te steunen. 

`Boeddhisme met een kleine b is tegen deze ver-
keerde uitleg van de leer. Het dhammistische socia-
lisme van Buddhadasa Bhikkhu beklemtoonde dat 
ook de grondeigenaren niet meer behoren te nemen 
dan nodig is; geen 7o procent van de opbrengst, zo-
als vaak heel gewoon is. Dat is dána, vrijgevigheid. 
En zij moeten het overschot delen met de gemeen-
schap, in metta, liefdevolle vriendelijkheid.' 

Sulak heeft, als Theravada-boeddhist, een begrij-
pelijke voorkeur voor het Metta Sutta. 'Maar Ma-
hayana-boeddhisten kunnen het Hart Sutra gebrui-
ken. Alleen, ik vind dat maar moeilijk te begrijpen: 
"Leegte is vorm"... Hij volgt de meditatiemethode 
van Thich Nhat Hanh, bewuste ademhaling. 

`Het Westen is gericht op het hoofd, sinds Des-
cartes met zijn "Cogito ergo sum", ik denk dus ik 
ben. Het consumentisme verdraait dat nu tot: "Ik 
koop, dus ik ben." Ik gebruik de woorden van de 
Boeddha: "Ik adem, dus ik ben." En wie het er niet 
mee eens is, moet maar eens vijf minuten stoppen 
met ademhalen.' Twaalf jaar geleden heeft hij de 
Wongsanit Ashram gesticht, een meditatiecentrum 
op vijftig kilometer van Bangkok, waar hijzelf en 
vele anderen zich van tijd tot tijd geestelijk opladen. 

Alternatieven 

Tegenwoordig concentreert Sulak zich naar buiten 
toe op twee dingen. Allereerst de Alternatieven 
voor het Consumentisme. Medewerkers van Ineb 
verzamelen verhalen over dergelijke alternatieven 
in een groot aantal landen. Door uitwisseling van 
ideeën hoopt hij alternatieven te zaaien daar waar 
de grond het vruchtbaarst is. 

Het andere project is de Spirit in Education Mo-
vement (SEM), waarin hij samenwerkt met Engel-
se en Duitse instituten. De beweging moet een al-
ternatief bieden voor de nu gebruikelijke opvoe-
ding en scholing waarbij het verstand alles is, en die 
opleiden tot zakelijkheid, wedijver en agressie. 

Wat vinden zijn kinderen (zoons van 3 t en 27 
en een dochter van t7) van dit alles? '0, die varen 
met de grote stroom mee. Ik heb ze vrijgelaten en 
ze begrijpen wel waar ik — en ook mijn vrouw in 
de boekhandel — mee bezig ben. Maar mijn zoons 
werken allebei bij een groot concern! Ik begrijp 
dat wel als je ouders niet veel geld hebben...' Een 
wijs man.  0 
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Dit ene 
Teisho, 5 mei 1991, door Harada Tangen Roshi 

JE ZIT VASTGEKLONKEN aan dit 
`zelf' en zet het altijd weer op 
een voetstuk. Je zegt dat je 

het wilt loslaten, maar omdat het 
een vastgeroeste gewoonte is, is 
dit loslaten niet gemakkelijk. Het 
is alsof je door de vitrage voor 
het raam een glimp van iets 
vreemds opvangt, iets spookach-
tigs, een verschijning in de wind. 
Dat is je eerste indruk, maar als 
je beter kijkt zie je dat het een wit 
nachthemd is dat aan de lijn te 
drogen hangt. Het wappert in de 
wind. Wat dacht ik?... 

Het zijn niet meer dan je mis-
leidende gedachten, je mislei-
dende inzicht en je onjuiste ge-
hoor. Verkeerde indrukken. 

Verkeerde indrukken waarnaar we leven, en 
waaronder we gebukt gaan. Als je kon zien hoe je 
er op dit moment naast zit, hoe je verkeerd han-
delt, dan zou je door de grond willen zakken. Het 
zou op z'n minst beschamend zijn. En het groot-
ste misverstand, de bron van je misvatting, is het 
beeld dat je van jezelf hebt. Ik denk, ik zie, ik hoor, 
ik doe. Je houdt het vast en laat het niet los. Dat-
gene wat gelukkig wordt, bedroefd, huilt en lacht, 
daarvan denk je dat jij dat bent? 

Dit klein onaanzienlijk ikje. Omdat je dit gelooft, 
ben je er met handen en voeten aan gebonden, niet 
vrij, je bent niet langer vriendelijk. Als je gebonden 
bent, ben je niet vriendelijk. Vriendelijk betekent: 
zonder hardheid. Zoals water de vorm aanneemt  

van het omhulsel waar het in zit, 
rond in een kopje, vierkant in de 
afwasbak. Dit is zoals het wer-
kelijk is, dit is wat je bent, van 
nature, vriendelijk zonder hard-
heid. Er bestaat niet zo iets als 
vast ( hard, onbeweeglijk). Over-
al waar je kijkt, vind je het bewijs 
dat er geen soliditeit bestaat. Al-
les om je heen is een staaltje van 
grote vrijheid. Maar als je ernaar 
kijkt met ogen van onbegrip, dan 
rijst de berg hoog op en lijkt al-
les sterk en solide. De regen 
striemt neer, de wind blaast hard, 
en een grote boom valt als de 
berg begint te schuiven. Er be-
staat geen bestendigheid. 

Ontvang alles open en zon-
der vooroordelen. En er bestaat een manier van 
openheid waarmee je alles accepteert, een gesteld-
heid waarin je onvoorwaardelijk 'JA' zegt. 

En als je werkelijk onvoorwaardelijk leeg bent, 
is alles wat opkomt, alles wat verschijnt, een mani-
festatie van het absolute. Dan accepteer je alles als 
een perfecte manifestatie van de waarheid zelf. Het 
komt alleen maar doordat je manier van ontvangen 
onvolledig is, dat hetgene dat verschijnt onvolledig 
en eenzijdig ontvangen wordt. Als je eerlijk reflec-
teert, accepteer en ontvang je alles volledig. Maar 
dat is nog niet genoeg, stop hier niet. Er verschijnt 
altijd weer dit ene heldere 'doen', dit heldere tel-
kens nieuwe één met dit zijn. 

Je leraar, je Dharma-leraar, pakt dat van je af waar 

Sterf voor een keer totaal ... 

en kom tot leven. 

Snij de wortels van het 

discriminerend intellect 

resoluut af. 

Het 'zelf' instandhouden 

betekent 

dat je het kleine zelf, 

dat wat je denkt 

te zijn, 

als hoogste 

prioriteit stelt. 
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Dharma 

je je aan vast tracht te houden. Daarom moet je eer-
lijk en leeg zijn, bescheiden, om het mogelijk te ma-
ken dat er afgenomen kan worden. Als je wat strikt 
behandeld wordt, en je voelt je ongemakkelijk en je 
spartelt nog tegen onder deze behandeling, dan is 
de tijd nog niet rijp dat er iets van je afgenomen 
wordt. Gooi dat wat je denkt te zijn af, verlies je-
zelf, word leeg, wees als een pasgeboren baby. 

Dit pure 'JIJ' springt als vanzelfsprekend uit je 
oefening naar voren. Maar zovelen van jullie staan 
erop om dat kleine discriminerende intellectje te 
behouden. Het ene na het andere boek lezend. De 
ene na de andere lezing volgend. Hier wat oppik-
kend, daar wat oppikkend — en daar tracht je ver-
trouwen uit te putten. 

Raak niet verstrikt in woorden. Laat los, laat 
gaan, en bovenop het loslaten, laat nog meer los. 

Er waren drie Dharmabroers, Seppo, Ganto, en 
Ginzan. Ze hadden allemaal hun sterke kant. Gan-
to diepte zijn samadhi-krachten uit. Ganto stu-
deerde onder Tokusan. Tokusan was een groot-
meester in het Diamantsutra. Je kent het verhaal 
wel hoe hij met zijn rug tegen de muur kwam te 
staan, zodat hij wel ontwaken moest. Hoe hij op 
zijn intellect vertrouwde bij het oude vrouwtje van 
het theehuis. Hoe zij aan hem vroeg: 'In het Dia-
mantsutra staat: Het hartsgemoed uit het verleden 
is niet vast te houden, het hartsgemoed van het he-
den is niet vast te houden en het hartsgemoed van 
de toekomst is niet vast te houden. Met welk hans- 

gemoed neem je dit gebakje aan?' Tokusan werd 
door deze oude vrouw in een hoek gedreven. Hij 
ging daarop naar Ryutan Roshi, die het laatste rest-
je houvast van Tokusan weggriste. Daarna wijdde 
hij zijn leven aan het aanmoedigen van zenstuden-
ten in de Dharma. 

We vertellen deze oude zenverhalen niet om ze 
te leren of te onthouden. Het zou veel beter zijn als 
je niets wist, gewoon blanco was, dan te proberen 
de waarheid te ontmoeten door middel van wat je 
gehoord en geleerd hebt met je hoofd. 

Deze drie Dharmabroers, Ganto, Seppo en Gin-
zan, maakten samen een pelgrimstocht door Chi-
na. Ze kwamen bij een hut in de bergen en Ginzan 
zei met de onschuld van een baby: 'Ik ben moe', en 
viel onmiddellijk in de hoek van de hut in slaap. 

Seppo was nog niet tot verlichting gekomen en 
hij worstelde met dit probleem, net zoals jullie nu. 
Hij had geen vrede met zijn geest, hij had zelfs geen 
rust genoeg om in slaap te komen. Hij ging in za-
zen met zijn gezicht naar de muur zitten. Ganto 
keek er naar vanuit de ervaring dat de hele wereld 
zijn buik was. Hij zag dat zijn kleine Dharma-
broertje van inspanning er zijn botten bijna op 
brak. Hierop begon Ganto luide snurkgeluiden te 
produceren, en het hele tafereel dat hij opvoerde 
zag er vredig uit. 

Seppo moet haast wel gedacht hebben: 'Ik wou 
dat ik zo vredig kon slapen.' Na verloop van tijd 
voerde Ganto een staaltje theater van wakker wor- 

HARADA TANGEN ROSHI IS 
een Japanse zenmeester, die het 

klooster Bukkoku-ji in het dorpje 
Obama leidt. Obama is een kust-
plaatsje aan de Japanse Zee ten noor-
den van Kyoto, qua grootte verge-
lijkbaar met Katwijk aan Zee. 
Harada Tangen Roshi deed rond zijn 
twintigste, aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog, zijn intrede 
in het klooster Hosshin-ji, vijfhon-
derd meter van zijn huidige klooster. 
In die tijd werd Hosshin-ji geleid 
door Daiun Sogaku Harada Daiosho, 
een voor Japanse begrippen nogal re-
volutionaire abt. Hij maakte een mix 
van de twee bekendste zenstromin-
gen, Rinzai en Soto-zen, en behoor-
de tot de kleine groep zenmeesters 
die buitenlanders in hun klooster toe- 

lieten. Zo kreeg in 1953 de Ameri-
kaan Philip Kapleau, schrijver van het 
bekende boek The Three Pillars of 
Zen, onderricht in Hosshin-ji. 
Toen Daiun Sogaku Harada Daio-
sho op 12 december 1961 overleed, 
liet Harada Tangen Roshi het kloos-
ter Hosshin-ji voor wat het was. Hij 
vestigde zich in een tempeltje, een 
halve kilometer verderop. Waar-
schijnlijk was het zijn bedoeling om 
er als priester zijn dagen te slijten. 
Het was hem niet gegund. 
Een paar maanden later stond er ie-
mand bij hem op de stoep die om 
onderricht vroeg. Die bezoeker bleef 
ongeveer tien jaar onder zijn hoede. 
Ingewijden kennen hem als Hogen 
Daido Osho. Hij heeft meermalen 
sesshins in Nederland geleid. 

Harada Tangen Roshi heeft de tra-
ditie van zijn leermeester voortgezet 
door ook buitenlanders in zijn 
klooster toe te laten. Een van hen is 
Zeshin van der Plas van het Soto-
zencentrum Suiren-ji in Leiden. Hij 
nam de hier afgedrukte teisho op de 
band op tijdens een verblijf in Buk-
koku-ji. 
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Dharma 

den op. Luid geeuwend rekte hij zich uit, draaide 
zich nog een keer om, rekte zich na een poosje weer 
uit, ging zitten en schurkte zijn rug tegen de muur 
van de hut. 

Ganto rekte zich nog eens uit en zei: 'Waarom 
zit je je in godsnaam zo uit te sloven? Als je de kans 
krijgt om te slapen, slaap dan!' Seppo antwoordde 
dat hij zich niet zat uit te sloven, maar dat hij zich 
te onrustig voelde om te slapen: 'Ik kan geen vre-
de vinden. Hoe kan ik dan slapen?' Ganto keek 
vanuit zijn ooghoeken naar Seppo en zei: Wat krij-
gen we nou? Ik dacht dat jij satori had, tenminste, 
dat was mij verteld.' En Seppo antwoordde dat hij 
een ervaring zus had gehad en dat hij een ervaring 
zó had gehad en dáár een dát gevoeld had, op zo'n 
heel speciale manier. 

Hij somde eerlijk op wat voor ervaringen hij al-
lemaal had gehad, terwijl Ganto geduldig luisterde 
en af en toe 'Hum,"Ah!' en 'Zo zo' zei. 

Als Seppo klaar is zegt Ganto: 'Niets van wat door 
de poort binnenkomt, is de familie-schat. Alles wat 
van buitenaf komt, is niet de werkelijke schat.' 

Van de gelegenheid gebruik makend vraagt Sep-
po: 'Hoe zou ik dan moeten praktiseren?' Ganto 
antwoordt: 'Als je deze grote waarheid wilt ken-
nen en verbreiden, grijp dit: "Het vloeit voort uit 
je eigen hart", laat het me zien, nu!' 

Het verrijst niet uit de diepte, uit de diepte van 
het leven. Het brengt je geen rust, het stilt niet je 
honger naar rust. Gooi het af laat het los, breek er 
doorheen, niets dragend, niets met je mee brengend. 
Het is nog maar een wandje van papier waar je voor 
staat. Ga door, blijf doorgaan met alleen dit 'ene' 
doen. En wat er ook gezegd wordt: dit is het enige 
wat je te doen hebt. 

Seppo was met deze oefening doorgegaan, en 
met deze woorden 'Grijp dit, het vloeit voort uit je 
eigen hart' barstte het papieren wandje. En hij zei: 
`Nu pas, hier op deze berg, nu pas heb ik het.' La-
ter oefenden onder zijn leiding zo'n i000 tot t 500 
monniken. Toen Seppo van tempel naar tempel 
zwierf had hij altijd een grote houten lepel bij zich. 
En in welke tempel hij ook aankwam, hij vroeg al-
tijd een baantje in de keuken. Hij drong zichzelf al-
tijd in een positie waar hij anderen van dienst kon 
zijn. Altijd zichzelf vergetend, altijd zijn gehecht-
heden achter zich latend, zichzelf en zijn lichaam 
vergetend. Hoe meer je loslaat, des te opener en 
ontvangender je wordt. Het is als een schaaldier;  

als je het vlees eruit haalt, kun je de schaal als kom 
gebruiken om water op te scheppen. 

Een kikker die energiek in de vijver duikt, 
springt met dezelfde energie weer op de kant. Prak-
tiseer met deze energie. Breng deze kracht naar vo-
ren. Gooi je lichaam af, laat los, snijd je gehecht-
heid aan dit lichaam door. Zij die het losgelaten, af-
gegooid, doorgesneden hebben, zij zijn grote per-
soonlijkheden, en dit is wat ik jullie toewens. 

Het is alleen maar een zaak van loslaten, afwer-
pen. Een zaak van zelfverheerlijking loslaten. Zelf-
verheerlijking overkomt je en je laat het weer los, 
keer op keer op keer, altijd weer fris en nieuw. 
Niets met je meebrengend, niets vasthoudend — en 
dat betekent niet lui achterover zitten. 

Niet iets buiten jezelf zoeken. Niets wat door de 
poort binnenkomt, is de familieschat. 

Je krijgt hier de kans dit ene te doen, je bent hier 
en het is je toegestaan dit ene doen te doen. Je 
ademhaling volgen, je ademhaling tellen, of shi-
kantaza doen. Als je aan de koan Mu werkt is er 
geen tijd voor iets anders, je doet alleen maar wat 
je opgedragen is. Je koan tussen je tanden klem-
mend, zonder je af te vragen waarom. Er is nie-
mand hier die zegt dat hij de hele dag slaapt en he-
lemaal niks aan zazen doet. Maar misschien is er ie-
mand die hier niet ver van af is. Schop je zelf voor 
je kont, je moet op je tenen staand praktiseren. 

Al deze woorden betekenen simpelweg: gooi 
jezelf totaal in dit 'ene' doen, zoals Seppo. Als je op 
je kussen zit met een rustig en verfrist gezicht, dan 
ben je nog steeds aan de voet van de berg. Sommi-
gen van jullie zitten met uitgestoken kin, jullie zijn 
op weg naar het dal. Hou je centrum laag. We na-
deren het einde van de sesshin en het is alsof je een 
berg beklimt waar je plat tegenaan ligt. Je komt 
maar voetje voor voetje vooruit en je moet alle mo-
gelijke moeite doen om niet omlaag te storten . 

Gooi je er helemaal in. De oefening van ieder-
een die hier zit, weerklinkt door het hele univer-
sum. De oefening van iedereen die hier zit, heeft 
absoluut invloed en is een samenhangend geheel 
met de oefening van iedereen. Het is niet mogelijk 
dat iemand van jullie hier buiten valt. Leg hier je le-
ven voor af. Je leven hier voor afleggen betekent: 
alleen bezig zijn met dit ene doen. Alleen dit ene 
doen, dat is alles wat we te doen hebben, gewoon 
doorgaan met dit ene doen.  0 

(Vertaling: Zeshin van der Plas) 
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HET HARTSUTRA 

Uit het Sanskriet vertaald en van commentaar voorzien door Rob Janssen 

VERERING AAN DE ALWETENDE! 

Toen de edele bodhisattva Avalokiteshvara zich in de diepe Perfectie van Inzicht oefende, bestu-
deerde hij de vijf componenten (skandhas) en hij zag deze als leeg van eigennatuur. 

2  Hier, Sáriputra, is zichtbare vorm leegte, en leegte is zichtbare vorm, leegte is niet verschillend van 
zichtbare vorm, zichtbare vorm is niet verschillend van leegte, wat leegte is, dat is zichtbare vorm. 
Hetzelfde geldt voor gevoelens, apperceptie (cognitie), disposities en perceptie. 

3  Hier, Sáriputra, hebben alle dingen het kenmerk van leegte, ze ontstaan niet en ze vergaan niet, ze 
zijn niet bevlekt (en ook) niet vlekkeloos noch gebrekkig noch perfect. 

4  Daarom, Sáriputra, bestaat er in de leegte geen zichtbare vorm, bestaan er geen gevoelens, bestaat 
er geen apperceptie (cognitie), bestaan er geen disposities, bestaat er geen perceptie. 

5  Er bestaat geen oog, oor, neus, tong, lichaam, denkorgaan. 

6  Er bestaat geen zichtbare vorm, geluid, geur, smaak, niets tastbaars, geen gedachtenobjecten. 

7  Er bestaat geen element van het oog tot en met element van de geest. 

8  Er bestaat noch kennis noch onwetendheid, noch vernietiging van kennis noch vernietiging van 
onwetendheid tot en met ouder worden en dood; noch het lijden, zijn oorsprong, zijn ophouden 
en de weg daartoe. 

9  Noch bestaat er kennis noch bereiken (noch niet bereiken). 

IO  Als men steunt op de Perfectie van Inzicht van de bodhisattva leeft men zonder verhulling van 
geest. Wanneer deze verhulling niet meer bestaat, is men onbevreesd, is men alle dwalingen te bo-
ven gekomen, rust men in het Nirvána. 

Alle Boeddha's in de drie verschillende tijden zijn, steunend op de Perfectie van Inzicht, ontwaakt 
tot de onovertroffen volledige Verlichting. 

12  Daarom moet men de grote mantra van de Perfectie van Inzicht kennen, de mantra die tot grote 
kennis leidt, de onovertroffen mantra, de ongeëvenaarde mantra die alle leed tot rust brengt, die 
waar is door niet vals te zijn, verkondigd in de Perfectie van Inzicht, namelijk: 

GIJ DIE GEGAAN ZIJT, GEGAAN ZIJT, NAAR DE ANDERE OEVER GEGAAN, 
VOLLEDIG NAAR DE ANDERE OEVER GEGAAN ZIJT - VERLICHTING - SVAHA 

Aldus eindigt het Hart van de Perfectie van Inzicht. 
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Commentaar 

HET HARTSUTRA BEHOORT tot de bekendste 
sfura's van het Maháyána. Er bestaan twee 

versies van, een korte en een lange. De korte versie 
is ouder dan de lange. Beide zijn meermalen in het 
Engels en andere westerse talen vertaald. De Japans-
Chinese versie van het kleine sfitra wordt vaak tij-
dens zenbijeenkomsten, ook hier in Nederland, ge-
reciteerd. 

Het sara maakt deel uit van de Perfectie van In-
zicht-literatuur (Prajriápárarnitd). Dit is een grote 
verzameling sfura's, variërend van heel grote tot 
heel kleine, waarvan de oudste waarschijnlijk uit de 
eerste eeuw v. Chr. stamt. Ze hebben alle hetzelf-
de thema: de bevrijding van de geest door middel 
van inzicht (prajfiá) in de leegte; dat wil zeggen, dat 
mens en wereld leeg zijn van een blijvende sub-
stantie, een vaste kern, een ziel. De beide Hart-
sfitra's behoren tot de kleinste Perfectie van Inzicht-
siátra's. 

De spreker in het stitra is de bodhisattva Ava-
lokiteshvara, die merkwaardigerwijs alleen in dit 
Perfectie van Inzicht-sfitra voorkomt. Dit is te meer 
opvallend omdat de titel suggereert dat het hier gaat 
om een samenvatting, een weergave van de essen-
tie van de gehele Perfectie van Inzicht-literatuur. 
Men vermoedt daarom dat dit sfitra van vrij late da-
tum is. Het moet niettemin in ieder geval voor 450 
n. Chr. geschreven zijn, toen de eerste Chinese ver-
taling tot stand kwam. 

Nu een korte bespreking van de inhoud, die ta-
melijk duister is en tot velerlei interpretaties aan-
leiding heeft gegeven. Uw vertaler en commenta-
tor pretendeert in genen dele het licht in dezen ge-
zien te hebben. Bovendien is de hier beschikbare 
ruimte ontoereikend voor een gedetailleerde be-
handeling. 

Avalokiteshvara onderricht in (2) Sáriputra over 
de leegte. Sáriputra, een van de eerste leerlingen 
van de Boeddha, wordt in de Perfectie van Inzicht-
literatuur vaak voorgesteld als een weliswaar in-
telligente, maar net de benodigde diepgang mis-
sende leerling, iemand die vastgelopen is in logisch 
denken. Normaliter, in de andere slátra's, wordt 
hij door Sublmiti onderwezen in de leegte. De rol 
van laatstgenoemde is hier overgenomen door 
Avalokiteshvara, die begint met de beschrijving 
van de vijf componenten (skandhas), die de men- 

selijke persoonlijkheid samenvatten, als leeg (in bo-
ven beschreven zin). Met 'zichtbare vorm' wordt 
het menselijk lichaam bedoeld. De vier overige 
componenten zijn aspecten van de menselijke 
geest. 

Vervolgens wordt in (3) van 'alle dingen' (sar-
va-dharrn) gezegd dat ze het kenmerk van leegte 
hebben. Daaraan wordt toegevoegd dat ze zelfs niet 
ontstaan zijn en niet vergaan. Daarom is er in de 
leegte geen persoonlijkheid aan te treffen (4), of an-
ders geformuleerd: de persoonlijkheid is leeg (van 
enige essentie). In uiteindelijke zin bestaan noch 
mens noch wereld als substanties. Deze waarheid 
wordt tot uitdrukking gebracht in een aantal nega-
ties. Het werkelijk bestaan van de zintuigen, de ob-
jecten daarvan en de bijbehorende percepties, wordt 
ontkend in (5), (6) en (7). 

Ook de schakels van de bekende Keten van 
Voorwaardelijk Ontstaan (pratityasamutpáda) (en 
de omkering ervan) worden in (8) ontkend, name-
lijk onwetendheid, conditioneringen, bewustzijn, 
naam-en-vorm, de zes zintuigen, contact, gevoel, 
verlangen, hechting, worden, geboorte, ouder wor-
den en sterven. Zelfs van de gegevenheden die in 
de Vier Edele Waarheden — de kern van de boed-
dhistische Leer — worden genoemd, zoals het lij-
den, de oorzaak ervan etc., wordt het bestaan ont-
kend. Evenzo wordt in (9) de mogelijkheid ont-
kend het Nirvána te bereiken, maar ook — volgens 
sommige versies — de mogelijkheid het niet te be-
reiken! Zelfs bestaat er geen verlossende kennis! 

Dit alles klinkt zeer blasfemisch in de oren van 
een boeddhist die is opgevoed in de traditie van de 
Pali-canon en het zal ook wel de bedoeling van de 
schrijver zijn geweest de aanhangers van de oude 
boeddhistische scholen te choqueren. In sommige 
maháyána-teksten worden de bodhisattva's ge-
waarschuwd niet flauw te vallen bij het horen van 
de nieuwe leer! 

De intentie van het stkra is, zoals we zagen, de 
toehoorders te wijzen op het leeg zijn van alle dhar-
ma's en omdat de elementen van de leer ook dhar-
ma's zijn, moeten ook zij leeg zijn van iedere sub-
stantie en daarom in uiteindelijke zin niet bestaan. 
Als men dit inziet, is men vrij van alle 'verhullin-
gen van de geest', van alle obstakels die de bevrij-
ding in de weg staan, van alle blinde vlekken. Dan 
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heeft men de Perfectie van Inzicht bereikt en dan 
pas rust men in Nirvána (io). 

In het laatste gedeelte van het stitra wordt de me-
thode genoemd die men moet toepassen om de Per-
fectie van Inzicht te bereiken, namelijk het recite-
ren en uiteindelijk realiseren van de mantra die de 
gehele Prajfiápáramitá-literatuur samenvat. In het 
Sanskriet luidt deze: 

GATE GATE PARAGATE 

PARASAGATE 

BODHI 

SViiHA 

De mantra is geformuleerd als een `vocativus vrou-
welijk' en zou dan een aanroep kunnen zijn van de 
als vrouwelijk voorgestelde Prajfiápáramitá (als 
beeld aanwezig in het Volkenkundig Museum in 
Leiden). Het is, zoals vele andere mantra's, een 
duistere tekst, waarvan de betekenis alleen bekend 
is aan ingewijden. Het gaat hier in ieder geval niet 
om rationele kennis, maar om een door ervaring 
gewonnen inzicht. 

D.T. Suzuki wijdt in zijn Essays in Zen Bud-
dhism (third series) een interessante beschouwing 
aan dit stitra en aan de mantra. Naar zijn mening is 
de mantra de uitroep van Avalokiteshvara, die hij 
slaakte toen hij de hele reeks van negaties meerma-
len had doorlopen, inzicht (prajriá) bereikt had en 
daarmee de Verlichting. Het was de laatste sprong 
die hij, emotioneel en intellectueel uitgeput door 
het ronddraaien in de cirkel van ontkenningen, 
maakte en waardoor hij terecht kwam aan de 'an-
dere oever', sedert de oudste tijden het symbool 
voor de verlossing van het werelds bestaan, de 
kringloop der wedergeboorten (samsára). 

In de praktijk van het Vajrayána wordt van deze 
mantra eveneens uitgebreid gebruik gemaakt tij- 
dens eredienst (pij á) en meditatie.  0 

VIPASSANA MEDITATIE CENTRUM 
GRONINGEN 

De Stichting Vipassana Meditatie Groningen 
(SVMG), opgericht .1-11988 op initiatief van de 

Thaise boeddhistische monnik en meditatieleraar eeres. 
P.K.K. Mettavihari, heeft tot doel: bevorderen van de 
beoefening van vipassana-meditatie; deelnemen aan 
studie, in praktijk brengen en bekendmaken van de 
leer van de Boeddha; ondersteunen van werk van 
boeddhistische monniken, met name in Groningen. 

Vipassana- of inzichtmeditatie is een methode af-
komstig uit het boeddhisme zoals dat vooral in Zuid-
oost-Azië veel beoefend wordt. Centraal in die me-
ditatiemethode staat het ontwikkelen van opmerk-
zaamheid, leren observeren wat hier-en-nu gebeurt, 
zonder direct over te gaan tot be- of veroordelen of 
rationele analyse van wat wordt waargenomen. Je 
kunt het beschouwen als een fysiek en mentaal be-
wustwordingsproces, waarbij je op eenvoudige wij-
ze de kracht van opmerkzaamheid ontwikkelt. Zo 
kun je leren om vaardiger om te gaan met de ervarin-
gen in het dagelijkse leven en je minder te laten bepa-
len door gedachten en emoties. Inzicht en innerlijke 
vrijheid zijn dan het resultaat. 

Vanaf '91 beheert de stichting het pand Kamer-
lingh Onnesstraat 71 in Groningen. Daarin bevin-
den zich een grote meditatiezaal en een kleinere 
Boeddhazaal (waarin een 1,90 m. groot aan de stich-
ting geschonken Boeddhabeeld), een flinke keuken 
en gezelschapsruimte, enkele logeerkamers en een bi-
bliotheek. Het pand ligt nabij het hoofdstation en is 
per auto goed bereikbaar. In dit pand worden avon-
den georganiseerd, weekends en korte retraites met 
gerichte meditatie-oefeningen en -instructies, stilte-
periodes incl. mogelijkheid in te gaan op individuele 
ervaringen van de deelnemers. De activiteiten wor-
den begeleid door Frits Koster en/of andere ervaren 
mediterenden. Daarnaast worden regelmatig gastle-
raren/essen uitgenodigd die onderricht of lezingen 
over meditatie geven, en dia/video-avonden georga-
niseerd over boeddhisme of spirituele onderwerpen 
in het algemeen. De stichting verhuurt ook ruimte 
aan aanverwante groepen, zoals enkele yoga- en Ti-
betaans boeddhistische meditatiegroepen. 
De stichting heeft een boekje gepubliceerd met ba-
sisadviezen voor beoefening van vipassana-meditatie 
(Engels en Nederlands) en verzorgt een rondbrief met 
een maandelijks programma-aanbod. Voor meer in-
formatie: Karina Rol 050-577.5562 (opgave rondbrief) 
en Sandra van Aubel 050-541.7184 (verhuur) of: 

VIPASSANA MEDITATIE CENTRUM 

Kamerlingh Onnesstraat 71 
9727 HG Groningen 

Tel. 050-527.6051 
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Een pot vol 
manuscripten 

Karel R. van Kooij 

DE OUDSTE INDTSCHE handschriften niet 
boeddhistische teksten, zo dacht men tot 
voor kort, dateren uit het begin van de ze 

eeuw van onze jaartelling. Deze handschriften wer-
den in Kyzil, gevonden, gelegen langs de voorma-
lige Zijderoute, in het huidige China. Bij de oase-
stad Kyzil lag ooit een boeddhistisch klooster dat 
reeds meer dan duizend jaar geleden werd verlaten. 
De palmbladfragmenten, waarvan enkele op bij-
gaande foto zijn afgebeeld, zijn afkomstig van een 
oude kloosterbibliotheek die in een van deze grot-
kloosters in het begin van deze eeuw werd ontdekt. 

De eerste onderzoekers die zich met deze hand-
schriften. bezighielden, stelden vast dat ze oor-
spronkelijk uit Noord-India afkomstig moesten 
zijn en wel uit Mathurá. De handschriften zouden 
meegenomen moeten zijn door Indische monni-
ken die langs de Zijderoute naar China trokken. De 
Talipatpalm waarvan het blad als schrijfmateriaal 
kan dienen komt immers in het Tarim-gebied niet 
voor, alleen. ten zuiden van de Himalaya. De hoog-
te van zo'n palmblad stelt niet veel voor en was in 
dit geval niet meer dan vijf centimeter, maar de 
lengte van een compleet palmblad moet meer dan 
vijftig centimeter zijn geweest. Het blad werd eerst 
gepolijst en van een witte laag voorzien alvorens 
het als schrijfmateriaal kon worden gebruikt. Men 
schreef met zwarte inkt en een rietpen. 

Enkele fragmenten zijn nog min of meer te le-
zen. Het schrift is Brámá, de naam van het be-
kendste oud-Indische schrift, en de taal is Sanskriet. 
In 1911 publiceerde de Duitse geleerde Heinrich 

Lijders deze fragmenten. Hij wist uit het beschik-
bare materiaal op te maken dat er sprake is van ten-
minste twee boeddhistische toneelstukken. Het zijn 
de oudste toneelstukken die ons uit India bekend 
zijn. Het is verrassend dat de fragmenten aantonen 
dat boeddhistisch toneel in deze tijd al bestond en 
dat deze toneeltraditie reeds toen via Centraal Azië 
naar Oost-Azië werd overgebracht. 

Hiermee hielden de verrassingen nog niet op. 
Eén van de twee drama's, aldus Lijders, is een ech-
te allegorie, waarin abstracte begrippen als perso-
nages optreden.. Wijsheid (buddhi), Standvastigheid 
(dhrti) en Roem (kirti) worden sprekend ten tone-
le gevoerd. Zij spreken over "het Licht dat de naam 
Mens draagt" en over de "Dharma in menselijke 
gestalte", waarmee de Boeddha wordt bedoeld. 
Dan komt de Boeddha zelf op, omgeven door een 
lichtschijnsel. De Boeddha zelf kon dus zonder be-
zwaar in die tijd gespeeld worden door een acteur 
op het toneel. 

Het bestaan van allegorische toneelstukken met 
bewuste personificaties, al in de tweede eeuw van 
onze jaartelling, werpt een ander licht op de beel-
dende kunst uit die tijd, waarin de Boeddha ook, 
voor het eerst, in menselijke gestalte optrad. De 
mogelijkheid dat een scene afgebeeld op een reliëf 
als een allegorie kan worden opgevat, en het beeld 
van de Boeddha als een personificatie van de Dhar-
ma, kan niet worden uitgesloten.. Me:n was boven-
dien vertrouwd met toneelvoorstellingen over het 
leven van de Boeddha. Auteurs schroomden niet 
om de Boeddha met zijn monniken in authentie- 
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Manuscripten op palmblad, begin 2e eeuw. 
Uit: H. Li ders (Hersg.), BruchstUcke Buddhistischer Dramen. Kleinere Sanskrit-Texte, Heft 1, Tafel 1. Berlijn 1911. 

ke kostuums op het toneel te laten verschijnen. 
Het belang van deze handschriften, die in het 

begin van deze eeuw werden gevonden, kan niet 
hoog genoeg worden geschat. Het is dan ook ver-
wonderlijk dat de kunsthistorische interpretatie tot 
nu toe zo weinig rekening heeft gehouden met deze 
bronnen. Het is bekend hoezeer de beeldende kun-
stenaars zich door het toneel hebben laten inspire-
ren. 

Sinds kort zijn deze fragmenten niet meer de 
oudste boeddhistische handschriften die nog over-
gebleven zijn. Anderhalf jaar geleden kocht de Brit-
ish Library een pot vol met wat men de stoffelijke 
resten van de oudste overgebleven boeddhistische 
canon zou kunnen noemen. Berichten in de kran-
ten spreken over 'boekrollen' waarvan de beteke-
nis voor het vroege boeddhisme te vergelijken is 
met die van de Dode- Zeerollen voor het vroege 
christendom. Deze boeddhistische rollen dateren 
uit het einde van de eerste eeuw of het begin van de 
tweede na Chr., en zijn hiermee enkele decennia 
ouder dan de Kyzil-fragmenten. 

Over de herkomst van deze pot met hand-
schriften is niet meer bekend dan dat deze moge-
lijk uit het huidige Afghanistan afkomstig is. De 
Amerikaan Richard Salomon houdt zich op het 
ogenblik met het onderzoek van deze manuscrip-
ten bezig. Aan zijn voorlopig verslag ontleen ik on-
derstaande gegevens. 

Het materiaal waarvan de handschriften zijn ge-
maakt is berkenschors, dat in het zuidelijke Hima-
layagebied, Gandhara en Kashmir, als schrijfmate- 

riaal voorkomt. Het schrift waarin de teksten zijn 
geschreven, is het Kharosthi, dat vooral in het 
noordwesten en in Centraal-Azië werd gebruikt. 
De taal van de teksten is het Gandhari, een dialect 
uit Gandhara. 

De handschriften zijn aangetroffen in een of 
meer aardewerken kruiken, die zijn voorzien van 
inscripties. Sommige van deze inscripties noemen 
de orde van de Sarvástivádins, een monnikenorde 
die in het Gandhara-gebied veel aanhang had. Mo-
gelijk betreft het afgedankte manuscripten van een 
bibliotheek van deze kloosterorde die 'opgeslagen' 
zijn in kruiken, denkt Salomon, omdat sommige 
fragmenten 'glossen', woorden tussen de regels, be-
vatten. 

Toch zou men kunnen vermoeden dat de pot, 
of potten, met opgerolde manuscripten ook in een 
reliekkamer van een stoepa terecht kunnen zijn ge-
komen die in het Gandhara-gebied is gebouwd. 
Het was niet ongewoon om, in plaats van de stof-
felijke resten van het fysieke lichaam van de Boed-
dha, geschreven teksten in een stoepa bij te zetten. 
De teksten werden dan opgevat als delen van het 
Dharma-lichaam, dat is de leer van de Boeddha, die 
gold als het niet-fysieke lichaam van de Boeddha. 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat deze prak-
tijk ook inderdaad omstreeks die tijd moet zijn op-
gekomen, en wel in kringen van het Maháyána-
bo eddhis me. 

Schatgravers en andere dieven zijn altijd op zoek 
geweest naar de kern van een stoepa waar de relie-
ken te vinden zijn. De kans is groot dat men hier 
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Kunst 

gouden voorwerpen kan aantreffen, zoals munten, 
juwelen of de kostbare reliekhouders zelf. Het Brit-
ish Museum bezit een aantal van deze voorwerpen 
afkomstig uit reliekkamers van stoepa's in het 
Gandhara-gebied, die indertijd door Britse officie-
ren werden 'opgegraven'. Nog niet zo lang geleden 
werd een hele serie aardewerken reliekhouders uit 
Gandhara op een veiling in Amsterdam aangebo-
den. De kans is niet denkbeeldig dat de pot met ma-
nuscripten bij een dergelijke illegale actie werd ge-
vonden en vervolgens is verhandeld, totdat deze 
door een gelukkig toeval uiteindelijk in de British 
Library belandde. Gezien de oorlog in Afghanistan 
en de ontoegankelijkheid van het gebied lijkt het 
vrijwel uitgesloten dat de werkelijke omstandighe-
den waaronder de vondst is gedaan, ooit aan het 
licht zullen komen. 

Als de hypothese juist is dat de handschriften als 
relieken kunnen worden opgevat, dan zou de 
vondst het vroegste archeologische gegeven zijn  

voor de praktijk om in plaats van relieken tekst-
fragmenten in een stoepa bij te zetten, met andere 
woorden voor de 'cultus van het boek' in het boed-
dhisme. 

Dat de boeddhistische leer opgevat kan worden 
als gelijkwaardig aan het fysieke lichaam van de 
Boeddha, en geschreven teksten gelijk werden ge-
steld aan lichamelijke relieken is ook uit andere 
bronnen bekend, en past in een tijd waarin de 
Boeddha als personificatie van de Dharma licha-
melijk op het toneel kon verschijnen. 

Een deel van de teksten op de berkenschors-
handschriften is nu geïdentificeerd, waaronder een 
aantal siitra- en abhidharma-teksten, en ook enke-
le avadána-verhalen. Maar het staat wel vast dat de 
pot met manuscripten nog veel verrassingen voor 
ons in het vat heeft.  0 

Prof. dr. K.R. van Kooij is hoogleraar Kunstgeschiede-
nis van Zuid-Azië in Leiden. 
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Dorje Shugden Foto: The Guardian, London. 

Shugden- 
aanhangers 

bestrijden 
Dalai Lama 

EEN GROEP WESTERSE 
boeddhisten, verenigd in 
de Shugden Supporters 

Community, voert internatio-
naal actie tegen het streven van 
de Dalai Lama om een einde te 
maken aan de verering van de 
godheid Dorje Shugden, ook 
Dolgyal genoemd. Bij een de-
monstratie van driehonderd 
mensen in Londen, in juni, 
waarbij de Dalai Lama een 'mee-
dogenloze onderdrukker' werd 
genoemd, stond op spandoeken: 
'Your smiles charm, your act-
ions harm.' 

De groep zegt dat zij opkomt 
voor vier miljoen vereerders van 
de wijsheidsboeddha Dorje 
Shugden en wordt gesteund 
door Geshe Kelsang Gyatso, 
geestelijk leider van de Nieuwe 
Kadampa Traditie, een stroming 
binnen de Gelugpa-richting van 
het Tibetaanse boeddhisme. De 
NKT heeft grote aanhang in 
Engeland, waar Geshe Kelsang 
al vele jaren woont. 

Volgens de SSC heeft de Da-
lai Lama de Shugden-traditie  

eenzijdig en zonder gegronde re-
denen in de ban gedaan en een 
vervolging van de Tibetaanse 
volgelingen van Shugden inge-
steld. De groep beschuldigt hem 
van 'ondemocratisch en hypo-
criet gedrag', 'smaad en desin-
formatie', het voeren van een 
`campagne van religieuze into-
lerantie' en schending van de 
mensenrechten, in het bijzonder 
de godsdienstvrijheid. 

Op instigatie van de Dalai 
Lama zouden Tibetaanse mon-
niken in India schriftelijk de ver-
ering van Shugden moeten af-
zweren. Huizen van vereerders 
zouden zijn binnengevallen, 
beelden van de godheid vernie-
tigd en de bewoners bedreigd en 
afgetuigd. Kinderen van vereer-
ders zouden van school zijn ver-
wijderd en Tibetaanse functio-
narissen in India zouden wegens 
hun verering van de godheid zijn 
ontslagen. 

De Tibetaanse regering in 
ballingschap, waarvan de Dalai 
Lama het hoofd is, noemt alle 
beschuldigingen volstrekt on- 

waar en zonder enige grond. In 
een verklaring van 12 juli jl. stelt 
zij dat de Dalai Lama aanvanke-
lijk ook Dolgyal vereerde. In 
1976 kwam hij echter, na twin-
tig jaar onderzoek, tot de con-
clusie dat Dolgyal 'een geest van 
de duistere krachten is'. 

Verering van geesten dateert 
in Tibet uit pre-boeddhistische 
tijd. De legendarische Padma-
sambhava (8e eeuw) lijfde gees-
ten bij het Tibetaanse boeddhis-
me in om de geestelijke beoefe-
ning te ondersteunen. 'In de 
loop der eeuwen is de verering 
van geesten wijd verbreid ge-
raakt als middel om roem, for-
tuin en algemeen welzijn in dit 
bestaan te verwerven, doelein-
den die tegengesteld zijn aan de 
algemene boeddhistische ziens-
wijze.' 

Dolgyal wordt beschouwd 
als de geest van Tulku Dragpa 
Gyaltsen. Deze Tulku had des-
tijds een meningsverschil met de 
Grote Vijfde Dalai Lama (1617-
168z), zoals blijkt uit diens ge-
schriften. Op basis daarvan heeft 
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Dorje Shugden 

dei 3de Dalai Lama de verering 
van Dolgyal ingeperkt en zijn 
opvolger heeft nu deze lijn door-
getrokken: 'Dat is mijn plicht, in 
het belang van de Tibetaanse na-
tie en haar religie.' 

De verering van Dolgyal 
heeft volgens de verklaring 
`schade toegebracht aan de hei-
lige relatie tussen het volk van 
Tibet en zijn beschermgodhe-
den. Vandaag is dit een van de 
grootste gevaren voor de Tibe-
taanse zaak en het leven van Zij-
ne Heiligheid de Dalai Lama.' 
Hijzelf heeft daaraan toege-
voegd: 'Gevaar voor mijn leven  

kan ontstaan als mijn advies 
voortdurend wordt genegeerd, 
waardoor ik mij moedeloos ga 
voelen en geen noodzaak meer 
zie om verder te leven.' 

De kern van zijn advies is dat 
de verering volstrekt ongepast is 
voor de Gelugpa-traditie en alle 
andere Tibetaanse instellingen. 
Het publiek moet er grondig 
over worden voorgelicht zodat 
het zelf een oordeel kan vormen. 

`Iedereen is echter volkomen 
vrij om te zeggen: "Als de Tibe-
taanse zaak en het leven van de 
Dalai Lama worden onder-
mijnd, het zij zo. Wij hebben re- 

ligieuze vrijheid. Wij leven in een 
democratie. Wij zijn vrij om te 
doen wat we willen. Wij zullen 
onze verering van Dolgyal niet 
veranderen." De overweldigen-
de meerderheid van het Tibe-
taanse volk zal standvastig blij-
ven in de gedachte aan het gro-
tere goed van de Tibetaanse zaak 
en zo goed mogelijk de wensen 
van Zijne Heiligheid de Dalai 
Lama willen vervullen. Niette-
min is het duidelijk dat, verre 
van de godsdienstvrijheid te be-
perken, de keuze wordt overge-
laten aan het betrokken indivi- 
du.'  JdB 0 

BOEDDHAYÁNA 
Boeddhayána 
Nederlandstalig maandblad over het 
Therawáda Boeddhisme - sinds 1978! 

Boeddhayána Nieuwsblad 
Naast informatie over de gemeenschap 
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van de Boeddhistische wereld. 

Boeddhayána Publikaties 
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Parmenides 
de verstandsreus 
door Tonny Kurpershoek-Scherft 

wE VERPLAATSEN ONS, in dit vierde arti-
kel in de reeks over oude Grieken en 
vroege boeddhisten, nogmaals naar het 

westen van het Griekse machtsgebied, naar Magna 
Graecia, Zuid-Italië. Nog altijd ligt het culturele 
zwaartepunt van de Helleense wereld aan de peri-
ferie; pas de volgende eeuw zal de Gouden Eeuw 
van Athene worden. Nog weer m de 6e eeuw v.C., 
ontstond hier aan de Italiaanse kust, in de stad Elea, 
de school van de Eleaten. 

De Eleaten stelden dat de veelheid in de natuur 
schijn was. Voor hen was alles één. Niet alleen het 
onderliggende, niet alleen datgene waaruit de be-
weging ontspringt, maar de natuur in haar geheel 
wordt opgevat als één en onbeweeglijk. Het is een 
conclusie uit een kritisch doordenken van de wer-
kelijkheid die een groot abstractievermogen vereist. 
Maar ook een conclusie die lijnrecht tegenover de 
zienswijze van Heraldeitos in het Ionische Efeze 
staat. 

De stichter van de school van Elea was Par-
menides. Hij werd geboren circa 5 zo v.C., dus met 
zijn leer stappen we over de drempel naar de 5e 
eeuw. Voorzover bekend, was hij de eerste in het 
Westen die nadacht over het denken zelf en over 
de vraag hoe kennis mogelijk was. Een antwoord 
vond hij in de correlatie tussen bewustzijn, speci-
aal het denkaspect ervan, en zijn; denken en zijn 
waren voor hem identiek. Voor Parmenides ligt in 
de Logos begin en einde van de waarheid. 

Denken is gericht op een zijnde, dus is het niet-
zijnde ondenkbaar zowel als onbestaanbaar. Het 
zijnde is, gelijksoortig, onwrikbaar, één doorlo-
pende eenheid. Verandering is illusie, schijn. Hij 
poogt die schijn wel te verklaren, maar noemt dat 
`slechts sterfelijke mening.' 

Het zijnde is en het niet-zijnde is niet. Maar dan  

is het zijnde volstrekt zelfgenoegzaam; immers, een 
toevoeging zou uit het niet-zijnde moeten komen, 
dat niet is. Dus kan verandering niet bestaan, want 
verandering is een overgang van zijn in niet-zijn en 
omgekeerd. Als er een rups is, is er geen vlinder; als 
er een vlinder is, geen rups. Hoe kan de één dan 
voortkomen uit de ander? Aristoteles zal later een 
antwoord geven in zijn axioma van de entelechie, 
de doelgerichtheid van al het levende. Wij zouden 
in ons antwoord gaan spreken over erfelijkheid en 
het genoom. De boeddhist zou het karma noemen 
en bedoelen: de oorzaak van deze vlinder was de 
vorige vlinder. Maar het blijft bij al deze antwoor-
den toch onloochenbaar dat het probleem van: wat 
is tijd? en de secundaire vraag: wat is verandering? 
er niet tot in de diepte mee zijn opgelost. 

Op zijn wijze stelt Parmenides dus aan bloot 
denken ontleend inzicht tegenover zintuiglijke er-
varing. Alleen, de vraag blijft hangen: wat is de re-
latie tussen deze immanente orde en de wisselende 
fenomenen? We kunnen er iets verrassends aan toe-
voegen: komen we niet in de buurt van de 'impli-
cate order' van de atoomfysicus en Nobelprijs-
winnaar David Bohm? Voor wie de tijdsorde, ver-
lopend langs de causale leiband, direct geschraagd 
wordt door een dimensie waarin alles tegelijk en 
nu aanwezig is? 

Denker en dichter 

In een in hexameters geschreven dichtwerk, waar-
van aanzienlijke fragmenten zijn overgeleverd, ont-
vouwt Parmenides zijn zijnsleer en poogt hij tevens 
de waargenomen verandering te verklaren. Als een 
waar beleefd visioen beschrijft hij zijn opgang naar 
de godin die woont achter de poorten van vuur en 
duisternis (waar dag en nacht nog één zijn). De we- 

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 2 - NR 1 HERFST 1996 



Van Ionië tot Bodh-Gaya (4) 

reld van de verschijnselen ontstaat — en een lange 
boeddhistische allegorie tekent een gelijksoortige 
kosmogenese -, zodra de polen goed en kwaad, of 
licht en donker, worden onderscheiden. 

Van de godin zegt Parmenides dat zij als eerste 
van alle goden Eros tot aanzijn riep: het is het ver-
langen naar het eigene, naar een 'ik' tegenover of 
aangetrokken tot het 'andere', dat zich eerst van al 
gaat roeren en tot geboorte en dood zal leiden. Al-
weer zijn we, niet alleen dicht bij de Boeddha, maar 
ook terug bij Anaximander. Ook voor Parmenides 
is individualisatie, en de drang daartoe, een vergis-
sing van kosmische reikwijdte. 

Hier volgen enige in proza vertaalde zinsneden 
uit de tekst: 

Denken en zijn is één en hetzelfde. 
Want nooit zal dit kunnen worden afgedwon-

gen: dat dingen die niet zijn, bestaan. 
Er zijn vele tekenen op deze weg: Zijn is niet 

voortgebracht en kan niet vernietigd worden, het 
is geheel, uniek, onbeweeglijk en volledig. Het was 
er niet ooit vroeger noch zal het zijn, omdat het nu 
is, één, en continu. 

Want, welk begin zoudt ge er voor kunnen zoe-
ken? Hoe en waaruit groeide het dan? Ik zal u niet 
toestaan te zeggen of denken: uit niet-Zijn, want 
het is onmogelijk te zeggen of te denken: het is niet. 
Welke noodzaak zou het hebben doen groeien, be-
ginnend uit niet-Zijn, vroeger of later? Daarom is 
het noodzakelijk dat of alles in alles bestaat of he-
lemaal niet. 

Ook vermag de kracht van de overreding niet 
iets tot aanzijn te laten komen boven zichzelf uit. 

Hier eindig ik de betrouwbare rekenschap die ik 
afleg en mijn gedachten over de Waarheid. Van nu 
af aan echter, luister naar het geloof der stervelin-
gen (...); want zij besloten te gaan spreken over twee 
vormen (...) en verdeelden vorm in tegengestelden. 
(..). Want de ene is het etherische vuur, zachtmoe-
dig en heel licht, (...) en de andere is de duistere 
nacht, een dichte, zware massa. 

Maar sinds alle dingen Nacht en Dag zijn ge-
noemd en deze overeenkomstig hun betekenis aan 
deze en gene dingen zijn toebedeeld, is alles tezelf-
der tijd vol van Licht en Nacht, van beide gelijke-
lijk (...). 

Als eerste van alle goden verzon zij (de godin) 
Eros. 

Wat is waarneming? 

Parmenides kiest dus voor een kritische opstelling 
ten opzichte van de bedrieglijke zintuiglijke ver-
mogens en de beleving van de daagse realiteit. Niet 
de waargenomen wereld — zoals de Ionische na-
tuurfilosofen deden — maar de waarneming zelf on-
derwerpt hij aan een, in beginsel al op wetten van 
logica gebaseerd, onderzoek. Dat hij daarbij wei-
nig twijfel koestert aan de geldigheid van het den-
ken, is wel een keuze uit noodzaak, nadat hij had 
vastgesteld dat zijn en bewustzijn identiek waren: 
ontologie, zijnsleer, en kennisleer (van beide kan 
hij worden beschouwd als de grondlegger) blijven 
ongescheiden. 

Zo kwam hij aan de uiterste grens te staan, waar-
achter de massaliteit van het raadsel van de wereld 
begint. Verder vragen had geen zin meer. De ver-
wevenheid van denken en taal en de achterliggen-
de problemen, die zich in ons tijdsbestek vaak zo 
ontmoedigend opdringen, heeft hij terzijde laten 
liggen in zijn nogal monomane stormloop op de 
paradoxen van het bestaan, waarvoor de grondre-
gel van zijn theorie hem plaatste. 

Wat hem immers bovenal bezighield, is het pro-
bleem van zijn en niet-zijn en de vermenging van 
beide in de door ons waargenomen beweging, die 
zich afspeelt congruent aan tijdsverloop. Dat er 
eerst een rups is en dan de vlinder niét is, en later 
andersom, stuit op een ongerijmdheid, waar hij zich 
alleen uit kan redden door tijd en wereld zoals ze 
zich aan ons voordoen, tot misleidende schijn te 
verklaren. Hoe dan deze schijn-wereld toch ook in 
het zijnde verankerd kon raken, blijft voor ons ver-
borgen in schaduwen en schemer, zoals later voor 
Plato de ideeënwereld. 

Zeno de Eleaat 

Parmenides maakte school en zijn beroemdste leer-
ling was Zeno de Eleaat. Algemeen bekend en vaak 
aangehaald zijn van Zeno de gedachtenexperimen-
ten gebleven, waarmee hij de onmogelijkheid van 
beweging poogde aan te tonen. Wat bijvoorbeeld 
te doen met de begrippen ruimte en tijd? Volgens 
Parmenides was het zijnde een allesomvattende bol 
en de aarde een centrale bol daarbinnen. Maar een 
begrensde ruimte kan niet doorlopen, hoe steek je 
daarbuiten je hand uit? (Voor de oplossing van deze 
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vraag had Zeno weet moeten hebben van het tege-
lijk eindige èn onbegrensde ruimte-tijd continuum 
van Einstein!) En is een afgeschoten pijl niet elk 
moment van zijn vlucht in rust? Dan moet de som 
van alle rustpunten ook steeds weer een rustpunt 
zijn. Hoe kan de pijl dan een object in beweging 
zijn? Of hoe kan, zo gezien, Achilles een schildpad 
inhalen? 

Maar Herakleitos zou als oplossing van dit soort 
ongerijmdheden hebben kunnen aanreiken 
(eventjes aannemend dat Herakleitos 
van Pythagoras geweten heeft): zo-
als Pythagoras gedwongen werd 
aan te nemen dat het kleinst 
deelbare getal niet bestaat, 
zo komt er ook geen eind 
aan de opsplitsing van het 
moment. Met andere 
woorden, het moment 
nadert eindeloos tot nul, 
ofwel, het bestaat niet. 
Het gaat helemaal op in 
de beweging. 

De Boeddha — wij 
hebben het al meermalen 
gezien — stelde deze idee 
in het hart van zijn leer. 

Op het ontologische vraag-
stuk — de obsessie van Parmen-
ides — moet het antwoord van de 
Boeddha verscholen liggen in het be-
grip nirvana. Wij vinden daarvan on-
der meer de volgende omschrijving: 
`Het nirvana is als de ruimte: het is niet ontstaan, 
het veroudert niet, het sterft niet. (...) Het is onaf-
hankelijk, een weg voor vogels, zonder hinderpa-
len en zonder einde. Het is als de oceaan zo oever-
loos, en hoevele wezens het ook herbergt, het zal 
niet overstromen. (...) Het is als een bergtop: hoog, 
onwankelbaar, moeilijk te bestijgen en vrij.' 

Maar op de vraag of de Boeddha zelf, vrij als hij 
is van persoonlijk karma en dus van de bestaans-
factoren (zie het vorige artikel: Herakleitos' echo 
van de Boeddha), nog wel bestaan zal na zijn dood, 
komt het volgende antwoord (`Tathagata'=de 
Boeddha): 

`Waarlijk, de Tathagata, zo geheel en al bevrijd 
van neigingen, van gevoelens, van waarnemingen,  

van bewustzijn, is diep geworden, onmeetbaar, on-
peilbaar als de oceaan. Te zeggen dat hij wordt we-
dergeboren of niet wordt wedergeboren, zowel 
wordt wedergeboren als niet wordt wedergeboren 
of zowel niet wordt wedergeboren als niet-niet 
wordt wedergeboren, gaat niet aan.' 

Let op met hoe een fijndradige, logisch volledi-
ge formulering hier de onmogelijkheid van een de-
finitie wordt toegelicht. De taal nadert de staat van 

de Tathagata na zijn heengaan zo dicht 
mogelijk, maar haar vermogens be-

zwijken onder de opdracht. En 
dat zet meteen de betrouw-

baarheid van het denken op 
de helling. Hoe grote ogen 
zou Parmenides hebben 
opgezet als hij dit gele-
zen had? Zou het in zijn 
ideeën een wissel heb-
ben omgezet? De on-
toereikendheid en be-
drieglijkheid van de 
taal, waarmee wij onze 
werkelijkheid van alle-
dag hanteerbaar maken, 
is in het vroege boed-

dhisme ook elders wel 
degelijk geregistreerd. 
De idee nirvana — het 

Zijnde van Parmenides — is 
hier anders aangepakt: met aan-

duidingen, zie hierboven, aan de 
hand van metaforen. Parmenides 
gaat onbesuisder te werk als hij het 

Zijnde concreet verkiest te omschrijven als een im-
mense, gesloten bol; zelfs zijn leerling Zeno pakte 
deze definitie al niet zonder sarcasme aan. De 
Boeddha daarentegen maakt in zijn bewoordingen 
het nirvana tot een bovenzinnelijke droom, tot poë-
zie, en voorkomt daarmee weerlegging. 

Als men echter vraagt: 'Is het nirvana dan niet 
iets onvindbaars, zoals de hoorn van een haas?', dan 
luidt het krachtige antwoord: 'Neen, want er is een 
middel waarmee men het vinden kan. Immers, het 
wordt gevonden door wat geldt als de daartoe lei-
dende weg (...). Daarom gaat het niet aan, te zeg-
gen dat er geen nirvana is omdat het onvindbaar 
zou zijn. Want men mag niet zeggen dat iets niet 
bestaat omdat het dwazen verborgen blijft.' 

Parmenides 
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Van Ionië tot Bodh-Gaya (4) 

Maar helaas, wie zal, en wil, zijn dwaasheid over-
winnen? De grondbetekenis van nirvana is 'uitdo-
ving', die pas kan volgen na het strippen van al je 
(persoonlijke) verlangens. En zit hier dan geen ni-
hilisme in? Wereldverzaking? In zekere zin wel, ja. 
In zoverre als uitbundige vreugde zowel als intens 
verdriet getemperd worden door een zekere dis-
tantie ten opzichte van 'wereldse' voorvallen, en in 
het algemeen zal er eerder enige terughoudendheid 
zijn. Maar dat betekent niet dat het emotionele le-
ven zou verschrompelen, integendeel, de emotio-
naliteit komt als het ware meer te zweven, men gaat 
vrijer, losser met zijn emoties om, en neemt ze te-
gelijk preciezer waar. Zowel de eigen als anderer 
`verschijnselen' vervluchtigen voortdurend èn wor-
den voortdurend vervangen; dat er 'vormen' zou-
den zijn is een illusie, maar er zijn wel vormingen, 
en dat gaat maar door en door. Er is geen opheffing 
van de eigenliefde, dat mag er zelfs niet zijn, alleen 
valt deze in het ideale geval samen met liefde voor 
alwat leeft, alwat leeft op deze wereld, de in al haar 
betrekkelijkheid toch steeds weer ontstaande we-
reld. In de these van de Middenweg worden zowel 
wijsgerige paradoxen als morele dilemma's bijna 
moeiteloos opgelost. 

Dharma 

Er is in het boeddhisme een niveau waarvoor de 
psychologie en filosofie slechts het fundament is, 
terwijl het bij Parmenides, en bij vele vroeg-Griek-
se wijsgeren met hem, grotendeels ontbreekt. In de 
boeddhistische Dharma gaat het om iets alomvat-
tends, om een levensleer, een heilsleer, om een 
troostrijke en zingevende wegwijzing, die alle le-
vensaspecten omvat. De Boeddha was de grote Ge-
neesheer, en de kwaal die hij bestreed was de wor-
tel van alle kwalen, het woeden van de bestaanswil, 
de eigenwilligheid, de 'dorst': het begeren of haten. 
Om zijn medemensen dit te laten inzien, moest wel 
eerst het bewustzijn (want alles hangt met alles sa-
men) 'soepel en toegankelijk' worden gemaakt; im-
mers, in onwetendheid volgden wij onze levens-
drift, ons karma, 'zoals een blinde wijfjeskameel 
haar gids'. 

Maar daar begint het pas, en de weg naar de be-
vrijding zal zich niet tonen uitsluitend met de hulp 
van het denken, ook al leidt dat tot de opperste  

waarheid voor de verstandsreus Parmenides. Het 
boeddhistische heilsmiddel daarentegen is de acht-
ledige weg, laten we deze hier even samenvatten als 
goed gedrag, culminerend in de juiste meditatie en 
daar ook weer uit voortvloeiend. En een beter en 
totaler middel dan meditatie is er bij mijn weten 
niet. 

Middenpositie 

Als we nu, uitgaande van dit en het vorige artikel, 
het Griekse en boeddhistische filosofische veld in 
verband met het zijnsvraagstuk overzien, dan blijkt 
dat Herakleitos zegt: het immer bewegende neemt 
meedogenloos alles en iedereen mee in zijn on-
stuitbare vaart. Parmenides zegt: alles is één en on-
veranderlijk, wij ervaren een valse voorstelling van 
de wereld. En de Boeddha, een tussenpositie inne-
mend, zegt: het Zijnde is ondefinieerbaar, in be-
ginsel wel te ervaren, maar slechts in samenhang 
met het besef dat al het bestaande, de hele feno-
menale wereld, 'leeg' aan substantie is, voortdurend 
voorbijgaat, voortdurend opkomt, een relatief niet-
zijnde, een relatief zijnde. 

En dat is een besef dat de knopen van geschei-
denheid en tweespalt losser legt en heel wat ruim- 
te vrijmaakt.  0 

Het volgende (slot)artikel heeft de jongere na-
tuurfilosofen, waaronder Protagoras, tot onderwerp 
en als basis der vergelijking. 
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De eerw. Mahinda Foto De Jong & Van Es 

Zwart op wit zwart op wit zwart op wit zwart op wit zwart op wit 

Mahinda 
`Vroeger mocht Maurits Breed-
veld van zijn ouders op zondag 
niet zwemmen en geen ijsjes 
eten. Tegenwoordig heet Mau-
rits, 27 jaar oud, Mahinda. Van 
hervormd werd hij boeddhist. 
Gisteren is hij in Den Haag tot 
monnik gewijd. Hij is daarmee 
de eerste Hollandse boeddhist 
die in Nederland monnik is ge-
worden. Mahinda is de tweede 
monnik in het Boeddhayana 
Centrum in Den Haag. Onge-
veer zeven uur per dag besteedt 
Mahinda aan "het werkelijke 
stilzitten en alleen letten op het 
rijzen en dalen van de buik." 
Daarnaast doet hij administratief 
en schoonmaakwerk. 
Hoewel hij radicaal afstand heeft 
genomen van zijn christelijke 
verleden, is Mahinda nog altijd 
welkom bij zijn ouders. "Voor 
hen is het emotioneel zwaar; 
vooral het feit dat ik niet meer in 
God geloof, kunnen ze niet be-
grijpen. Maar verstoten hebben 
ze me daarom nog niet. En zij 
vinden mijn huidige leefwijze 
prima".' 

Harriët Salm, Trouw, 17 juli 1996. 

Populair 
`Hoe populair het boeddhisme 
in Nederland aan het worden is, 
bleek woensdagavond uit de 
enorme belangstelling voor de 
openbare lezing die Khandro 
Rinpoche gaf in de Amsterdam-
se Amstelkerk. De 28-jarige 
Khandro Rinpoche, een van de 
meest vooraanstaande vrouwe-
lijke lama's (leraren) van het Ti-
betaanse boeddhisme van dit 
moment, bracht twee jaar gele-
den voor de eerste maal een be-
zoek aan Amsterdam. Haar ge- 

hoor is in die twee jaar verdub-
beld. 
Khandro Rinpoche is streng. Zij 
wijst haar gehoor bij voortdu-
ring op de valkuilen van een ver-
keerde interpretatie van wat 
boeddhisme is. "Als onze geest 
bezet is met alle dagelijkse pro-
blemen en bezigheden, zien we 
niet eens dat de zon schijnt. 
Door echter onze eigen geest te 
trainen en zo onze 84.000 emo-
ties te leren beheersen, ontstaat 
er steeds meer ruimte en flexibi-
liteit om interactie aan te gaan 
met de wereld om ons heen".' 

Cokky van Limpt, Trouw, 
9 augustus 1996 

Lotushouding 
`Door zich meer structureel in te 
zetten voor een humane samen-
leving, lijkt het 2oste-eeuwse 
boeddhisme aan de lotushou-
ding voorbij. Zal het effect sor-
teren? Ik vraag het me af. Chris-
tenen wordt al eeuwenlang ge-
boden humaan te zijn, maar de 
christelijke samenlevingen zijn 
niet humaner te noemen dan 
niet-christelijke. Ook al heet het 
christelijke gebod van goddelij- 

ke afkomst te zijn, het leidt blijk-
baar slechts in zeer beperkte 
mate tot meer meedogende en 
solidaire mensen. Zal het de 
boeddhistische meditatie anders 
vergaan?' 

Rex Brico, in zijn column Ge- 
loofsbrief, Algemeen Dagblad, 

5 augustus 1996 

Ethiek 
`Het boeddhisme kan een be-
langrijke bijdrage leveren aan 
de ethische discussie in Neder-
land. In het liberalisme en in 
het christendom staat de ethiek 
voorop, en volgt daarna het 
handelen. Een boeddhist begint 
bij zichzelf. Hij/zij vraagt zich 
af: "Bevordert deze handeling 
mijn zachtmoedigheid of niet? 
Word ik door deze handeling 
een meer waarachtig mens of 
juist minder?" In het boed-
dhisme vindt de ethiek haar ba-
sis dus in de beleving van de ei-
gen menselijkheid, de eigen au-
thenticiteit. Met regels of goed 
gedrag heeft dat niets te ma-
ken.' 

Han de Wit, Trouw, 
3 augustus 1996 
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OWEL IN DE uiterlijke ritu- 
elen als in de monastieke en 
contemplatieve traditie lijken 

boeddhisme en christendom erg op 
elkaar. Zelfs de relatie tussen kerk en 
staat heeft in boeddhistisch China tot 
ogenschijnlijk identieke problemen 

geleid als in 
christelijk Eu- 

Boeddhisme en christendom hebben ropa. Maar in 
hun theorie-
vorming zijn 
zij zo verschil-
lend dat iedere 
vergelijking a 
priori uitgeslo-
ten lijkt. 

Deze dub-
belheid is een 
grote uitdaging 
voor de dia- 
loog  tussen 
Oost en West. 
Recent ver-
schenen twee 
boeken  die 

zich in deze interreligieuze dialoog 
situeren: van christelijke zijde het 
oorspronkelijk in het Engels gepu-
bliceerde Ruusbroec in gesprek met 
het Oosten van Paul Mommaers en 
Jan Van Bragt, van boeddhistische 
zijde Living Buddha, Living Christ 

vanaf hun eerste ontmoetingen een 

ambivalente relatie gehad. Toen de eerste 

jezuïeten in China aankwamen, ontdekten 

zij in het boeddhisme een religie die in 

zoveel aspecten op het christendom leek 

dat hun maar één conclusie overbleef: dit 

was een zet van de duivel om de 

kerstening van China te bemoeilijken. 

Over Ruusbroec 
en de Boeddha 

Zoeken naarren dialoog van boeddhisme en christendom 

Edel Maex 

van Thich Nhat Hanh. 
Mommaers is jezuïet en een 
eminent kenner van de middel-
eeuwse liefdesmystiek, in het bij-
zonder van het werk van de Bra-
bantse mysticus Jan van Ruus-
broec. Van Bragt is opgeleid als 
missionaris en doceert in Japan, 
waar hij als christen leeft temid-
den van het boeddhisme. Het 
werk heeft een vreemde struc-
tuur. Mommaers schrijft een 
aantal hoofdstukken over Ruus-
broec. Deze hoofdstukken staan 
volledig op zichzelf en kunnen 
als een boeiende inleiding op 
Ruusbroec gelezen worden. 

Alleen de uitgebreide aandacht 
die wordt besteed aan het con-
cept eenheid versus vereniging en 
aan Ruusbroecs kritiek op de na-
tuurmystiek verraden zijn aan-
vankelijke vooroordelen over het 
boeddhisme, vooroordelen die hij 
met vele westerlingen deelt. Toch 
is hij verrast, zoals hij in het na-
woord schrijft, in het boeddhis-
me spirituele inzichten te ont-
dekken waarvan hij aannam dat 
ze het monopolie van het chris-
tendom waren en niet konden 
wortelen in vreemde religieuze en 
filosofische grond. 
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Dialoog 

Maar Mommaers gaat zelf de dialoog niet aan. Hij 
waagt zich niet buiten zijn vertrouwde domein. Het 
volle gewicht van de interreligieuze dialoog komt 
terecht bij Van Bragt. Ieder hoofdstuk over Ruus-
broec wordt gevolgd door een comparatieve be-
schouwing over Ruusbroec versus boeddhisme. En 
daar loopt het fout. 

Mommaers spreekt gepassioneerd over Ruus-
broec, hij houdt van Ruusbroec, hij wordt geraakt 
door Ruusbroec. Van Bragt is een christen die zich 
wel door het christendom geraakt weet, maar die 
over het boeddhisme spreekt met een afstandelijke 
verwondering. Mommaers weet bij zijn lezers 
geestdrift te wekken. Hij roept de lezer op Ruus-
broec zelf ter hand te nemen. De hoofdstukken van 
Van Bragt raken de lezer niet. 

Van Bragt houdt niet van het boeddhisme. Er 
komt pas sprankeling in zijn betoog in de passages 
waarin hij het christelijke standpunt vertolkt. Het 
boeddhisme stelt hij voor als een koele, rationele 
en cognitieve bedoening. Dit maakt het boek one-
venwichtig. Van Bragt geeft vooral uiting aan zijn 
onbegrip van het boeddhisme. 

Door zijn verblijf in Japan is hij het meest be-
kend met de Kyoto-school en hij loopt vast in de 
typische raadsels en paradoxen van deze door Zen 
geïnspireerde filosofische stroming. Hij beseft wel 
dat er meer in zit. Dit wordt duidelijk in zijn weer-
legging van de voor de hand liggende suggestie dat 
de boeddhistische mystiek valt onder wat Ruus-
broec beschrijft als natuurlijke mystiek buiten de 
goddelijke genade. 

Maar hij weet dit méér van het boeddhisme niet 
te benoemen, laat staan het over te brengen. Het 
lijkt wel of hij het boeddhisme ervaart als een on-
opgeloste koan en voor het antwoord bij Ruus-
broec te rade wil gaan. 

Waarnemer 

Daarbij maakt hij enkele fundamentele fouten. De 
eerste is filosofisch van aard. Het westerse denken 
heeft als bijzonderheid dat het er bij iedere uit-
spraak naar streeft te abstraheren van de waarne-
mer. De zwaartekracht bestaat niet alleen voor wie 
de appel op zijn hoofd krijgt. Als een christen zegt 
dat God bestaat, dan is dat geen uitspraak over zijn 
ervaring, maar dan bedoelt hij dat als een algemeen 
geldende uitspraak. De uitspraak kan waar of vals 

zijn, maar de uitspraak zelf houdt staande dat God 
bestaat, ook bij voorbeeld voor de atheïst die het 
bestaan van God in zijn leven niet erkent. Het be-
staan van God is van de spreker onafhankelijk. Dit 
is voor een westerling zo vanzelfsprekend dat we 
iedere uitspraak spontaan zo zullen opvatten, met 
alle misverstanden vandien. 

Typisch voor boeddhistische teksten is dat ze 
steeds de waarnemer incalculeren en geen ontolo-
gische veralgemening toelaten. De eerste van de 
Vier edele waarheden, in het Westen wellicht de 
meest bekende woorden van de Boeddha, wordt 
meestal weergegeven als: 'Alles is lijden.' In de oor-
spronkelijke teksten lezen we echter: 'Dit alles is 
lijden', waarbij de Boeddha wijst naar de hier en nu 
voor zijn toehoorders ervaarbare wereld. 

De Boeddha waarschuwt expliciet tegen iedere 
metafysische veralgemening. Het vasthouden aan 
opvattingen (ditthi-nissaya) is een dwaalspoor. Zelfs 
het verabsoluteren van de boeddhistische leer is een 
obstakel op de weg naar bevrijding. Daarom zul-
len boeddhistische auteurs principiële of algemene 
uitspraken meestal vermijden. 

Zo vroeg een specialist in kunstmatige intelli-
gentie aan de Dalai Lama of het mogelijk was dat 
iemand ooit in een computer zou reïncarneren. De 
Dalai Lama speelde even geamuseerd met het idee 
om dan te concluderen dat we dat wel zullen zien 
als het zover is. Voor de westerling lijkt dit een ont-
wijken van de vraag. Vanuit een boeddhistisch ge-
zichtspunt behoort deze vraag tot een klasse vra-
gen waarop een antwoord niet mogelijk en niet zin-
vol is. 

Van Bragt citeert de Dhammapada: 'Beschouw 
de wereld als een luchtbel, beschouw haar als een 
luchtspiegeling.' Hij beschouwt dit als radicaal in 
strijd met de christelijke positieve waardering van 
de schepping, en Mommaers neemt dit in zijn na-
woord op zijn gezag over. Deze uitspraak onto-
logisch opvatten reduceert de scheppingsact van 
God tot die van een zeepbellenblazer. Maar zoals 
hierboven aangetoond mag deze uitspraak niet on-
tologisch worden opgevat. Iedereen met enige le-
venservaring heeft momenten meegemaakt waar-
op voor iemand de wereld als een luchtbel uit el-
kaar spatte. Voor wie een kind aan wiegedood ver-
liest, spat de wereld uit elkaar. Wie zijn huis bouwt 
op de verwachtingen die hij koestert, bouwt op 
zand. De uitspraak van de Boeddha slaat op deze 
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ervaring en draagt geen enkel metafysisch statuut. 
Hiermee klapt ook het grootste deel van het be-

toog van Van Bragt in elkaar. Zeker daar waar hij 
stelt dat het boeddhisme de mens reduceert tot het 
cognitieve en dat het boeddhistische heil afhanke-
lijk is van het verstandelijk instemmen met een aan-
tal metafysische leerstellingen. Niets is on-boed-
dhistischer dan dat! 

Ruusbroec schreef als mysticus ook vanuit de 
ervaring, maar hij deed dat in een wereld waarin 
absolute metafysische dogma's gelden. Wat de mys-
ticus ook schrijft, zijn uitspraken zullen worden 
getoetst aan de geldende dogmatiek. Dit heeft een 
aantal van hen op de brandstapel doen belanden. 
Wat Mommaers zo mooi weet aan te tonen is dat 
de grootheid van Ruusbroec er mede in zit dat hij 
ervaring en theologie met elkaar weet te verzoenen. 
Opvallend is daarbij dat ook Ruusbroec betoogt 
dat uit de mystieke ervaring geen ontologische con-
clusies mogen getrokken worden, iets wat hij aan 
sommigen van zijn tijdgenoten verwijt. 

Leken 

Een tweede fout die Van Bragt maakt is dat hij 
voorbijgaat aan het feit dat de meeste boeddhisten 
leken zijn, zoals de meeste christenen. Vanaf zijn 
prille begin richtte het boeddhisme zich ook op de 
leek. In het Westen zijn onder invloed van de aca-
demische boeddhologie vooral de grote contem-
platieve geschriften bekend geraakt. 

Van Bragt houdt ons voor dat de boeddhistische 
weg, in tegenstelling tot de christelijke, als een con-
templatieve weg begint. Hij vergeet het feit dat het 
boeddhisme begint bij de drie toevluchten (tisara-
na: ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, de 
dharma en de sangha) en de vijf voornemens (pan-
ca-sila: niet doden, niet stelen, geen onwaarheid 
spreken, geen sexueel misbruik, geen misbruik van 
bedwelmende middelen). Daarmee mist hij ook de 
opvallende parallel tussen de driedeling: sila 
(deugd), samadhi (meditatie), prajna (wijsheid) in 
het boeddhisme en de driedeling: het werkende le-
ven, het innige leven, het schouwende leven die als 
een rode draad door het werk van Ruusbroec loopt. 

Het is merkwaardig hoe Van Bragt deze beide 
punten van kritiek aan het einde van het boek zelf 
noemt, maar er niet de consequentie uit trekt. Hij 
blijft hier ook heel eerlijk in. Hij stelt dat het boed- 

dhisme wellicht pas goed te begrijpen is vanuit de 
praktijk (marga), een praktijk die hij zelf niet be-
oefent. 

Dit alles maakt Ruusbroec in gesprek met het 
Oosten' tot een titel die een beter boek verdiend 
had. Mommaers weet duidelijk te maken dat het 
werk van Ruusbroec een schat aan inzichten in zich 
draagt. Dit boek doet dan ook hunkeren naar een 
echt gesprek waarin het boeddhisme zelf is verte-
genwoordigd. Anderzijds moeten we hier mis-
schien toch niet te streng zijn. Mommaers en Van 
Bragt zijn tot echte openheid bereid. Zij overstij-
gen het klassieke christelijk-westerse gezichtspunt 
dat het christendom begint, daar waar het boed-
dhisme ophoudt, en vinden in het boeddhisme een 
diepe verwantschap, ook al blijft deze verwantschap 
moeilijk te conceptualiseren. 

Van een heel andere opzet is Living Buddha, Li-
ving Christ van Thich Nhat Hanh. De schrijver is 
een Vietnamese boeddhistische monnik die sinds 
de vredesconferentie van Parijs in 1973 als banne-
ling in Frankrijk leeft. Wie dit boek leest na het vo-
rige zal in de eerste plaats verrast zijn een heel an-
der boeddhisme te ontdekken dan wat Van Bragt 
ons voorstelde. 

Alleen al het sociaal engagement van Thich Nhat 
Hanh tijdens de Vietnamoorlog, waarbij hij, in 
voortdurend levensgevaar, met een aantal volgelin-
gen de hoogste nood van de bevolking poogde te 
lenigen, spreekt het westers vooroordeel tegen, dat 
het boeddhisme louter op inkeer gericht zou zijn. 

Het kernwoord bij Thich Nhat Hanh is aan-
dacht (mindfulness, sati). Dit is in de eerste plaats 
op het dagelijkse leven gericht. Hij beschrijft een 
praktisch boeddhisme van samenleven in liefde en 
begrip, waarin meditatie als een onmisbaar hulp-
middel verschijnt. In tegenstelling tot het beeld dat 
Van Bragt schetst, begint en eindigt het boeddhis-
me niet bij de verlichtingservaring. De ethiek van 
het dagelijkse leven (sila), de meditatie (samadhi) 
en de wijsheid (prajna) zijn niet te scheiden. 
Thich Nhat Hanh's eerste contacten met het chris-
tendom waren uitgesproken negatief. Een al te ij-
verig christelijk proselitisme probeerde eeuwenlang 
het boeddhisme met alle mogelijk middelen uit te 
roeien. Toen president Diem, broer van de toen-
malige katholieke aartsbisschop, in 1963 bij decreet 
het vieren van de voornaamste boeddhistische feest-
dagen verbood, leidde dit tot de val van het regime. 
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Deze gebeurtenissen maakten deel uit van het sce-
nario dat uitmondde in de verschrikkingen van de 
Vietnamoorlog. 

Pas toen Thich Nhat Hanh naar Amerika trok 
om er te ijveren voor het beëindigen van de mili-
taire interventie in Vietnam, leerde hij tot zijn ver-
rassing een ander christendom kennen. Hij ont-
moette er mensen als Thomas Merton, met wie hij 
zich als monnik onmiddellijk verwant voelde. 

Portret Joannes Ruusbroec 

Ondanks de dogmatische onverenigbaarheid van 
boeddhisme en christendom was er een onmiddel-
lijke herkenning. Merton schreef over deze ontmoe-
ting: `Nhat Hanh is meer mijn broeder dan velen die 
dichter bij mij staan in ras of nationaliteit omdat hij 
en ik de dingen zien op exact dezelfde manier. De 
herkenning was wederzijds. Thich Nhat Hanh be-
schrijft hoe hij sindsdien ook Christus is gaan be-
schouwen als een van zijn spirituele voorouders. 

Thich Nhat Hanh vermijdt de ideologische val-
kuil. Hij doet geen moeite om boeddhistische en 
christelijke theorie aaneen te breien. Met een ont-
wapenende glimlach gebruikt hij boeddhistische en 
christelijke begrippen naast elkaar en toont zo hoe 
wat in woorden tegengesteld lijkt, in werkelijkheid 
dezelfde geest ademt. 

Zo zijn aandacht en liefde zeker geen synonie-
men, maar de boeddhistische aandacht (satz) is een  

niet ik-gericht tegemoettreden van de wereld, zon-
der gretigheid, zonder afkeer en zonder onver-
schilligheid. De ander verschijnt dan in zijn zo-
heid (tathata). Thich Nhat Hanh vertaalt prajna 
door begrip (understanding). Aandacht helpt ons 
de ander in zijn zo-heid te begrijpen. Dit brengt 
ons dicht bij de christelijke liefde, die de ander niet 
aan de eigen behoefte onderwerpt maar hem in zijn 
anders zijn erkent. 

Het is wellicht niet vreemd aan zijn contacten 
met de benedictijnse monastieke traditie dat hij ook 
grote nadruk legt op de triniteit. Christus is voor 
hem een mens die, zoals de Boeddha, ons heeft 
voorgeleefd hoe we kunnen leven. De heilige Geest 
is Gods aandacht die ons aanraakt. God de vader 
ontsnapt aan al onze voorstellingen zoals het ab-
solute in het boeddhisme ontsnapt aan alle con-
cepten. 

Living Buddha, Living Christ is een boek dat 
tot het hart spreekt. Het roept op, niet tot een theo-
retische discussie maar tot een dialoog van hart tot 
hart. Het toont dat theoretische tegenstellingen 
daarin overstegen kunnen worden. Alleen wie toch 
op theologische hardheid staat, kan er zich aan er-
geren. Thich Nhat Hanh toont hiermee een alter-
natief voor het recente conflict tussen de paus en 
het boeddhisme. 

Als boeddhisme en christendom erin zouden sla-
gen hun theoretische en culturele verschillen te 
overstijgen en hun bekommerd zijn om het welzijn 
van de mens te delen, dan zouden ze daarmee, in 
deze tijd van toenemende globalisering, een hoop- 
gevend voorbeeld op wereldschaal stellen.  0 

Mommaers P. en J. Van Bragt, Ruusbroec in gesprek met het 
Oosten. Mystiek in boeddhisme en christendom. Averbode/ 
Kok Kampen, 1995. Vertaling van: Mysticism Buddhist and 
Christian. Encounters with Jan van Ruusbroec. New York: 
Crossroad, 1995. 

Thich Nhat Hanh, Living Buddha, Living Christ. New York: 
Riverhead Books, 1995. 

Edel Maex is psychiater en werkt als hoofd counseling bij 
het Helen Dowling Instituut in Rotterdam. Hij is mede-
oprichter van de School voor Comparatieve Filosofie in 
Antwerpen. 
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Akong Tulku Rinpoche 
Het temmen van de tijger 
Tibetaanse Levenslessen 
Altamira, 1996 
ISBN 90-6963-3701 

Bevat de teksten van voordrach-
ten van deze meditatiemeester 
van de Tibetaanse Karma Kagyu-
traditie, waarin hij een heldere 
weg wijst naar het verkrijgen van 
meer geluk voor onszelf en voor 
dat van onze naasten. 
Biedt de auteur in het eerste deel 
een reeks raadgevingen voor het 
leven van alledag vanuit de op-
tiek van het boeddhisme, in het 
tweede deel presenteert hij een 
serie oefeningen. Die hebben 

voorna-
melijk tot 
doel het 
leren 
omgaan 
met aller-
lei pro-
blemen 
en situ-
aties. 
Men kan 

die oefeningen zowel beschou-
wen als meditaties, technieken 
tot ontspanning van lichaam en 
geest, alswel als bepaalde vor-
men van therapie. 
`... een toegewijde benadering 
(van het dagelijks leven) bevor-
dert de ontwikkeling van be-
wustzijn en schept ruimte, waar-
door we de wereld helderder 
waarnemen en waardoor we 
meer ontspannen en open te-
genover het leven staan. Op die 
manier kunnen we boven het 

ego — de ongetemde geest — uit-
stijgen, de werkelijkheid als 
droom doorzien en ons lijden 
doen afnemen.' 

Z.H. de Dalai Lama 
Verlichting van hart en geest 
Essenties van Tibetaans Boeddhisme, 
deel 2. Servire, 1996 
ISBN 90-6325-503-9, F137,50/750 BF 

In dit tweede boek van de acht-
delige serie 'Essenties van het Ti-
betaans Boeddhisme' zet de Da-
lai Lama op eenvoudig te begrij-
pen manier uiteen, hoe wij tot 
wijsheid en mededogen kunnen 
komen. Als grondslag voor deze 
`tweede stap op het pad naar 
verlichting' heeft de geestelijk 
leider een vijftiende eeuws boed-
dhistisch gedicht Zonnestralen 
van Hortein Nam-kha Pel, leer-
ling van de grote wijze Tsong-
kha-pa, als voorbeeld genomen. 
Dit tweede pad wordt bereikt 
door middel van een geestestrai-
ning volgens traditionele metho-
den, waarin het cultiveren van de 
ontwaakte geest in het middel-
punt staat. Uitgangspunt daarbij 
is, dat verlichting bereikt kan 

worden 
door de 
mede-
mens tot 
werkelij-
ke steun 
te  zijn. 
De essen-
tie van de 
leer van 
de Boed- 

dha ligt hieraan ten grondslag, zo 
stelt de Dalai Lama. 
De in dit boek gebruikte oude 
tekst heeft tot doel de negatieve 
aspecten van de geest, met name 
de op ons zelf, ons 'ik', gerichte 
levenshouding te doen verdwij-
nen. 'Zoals de stralen van de zon 
de duisternis verdrijven, zo ver-
drijft deze instructie de duister-
nis van de onwetendheid.' 

Justine Hardy 
De deur naar het Boeddhisme 
Een reis naar het hart van de zuiverheid 
BZZTóI-1, 1996 
ISBN 90-5501-281-5 

Dit boek is een reisverslag van 
vier westerse vrouwen en een 
man, vergezeld van een groep in-
heemse dragers, naar de afgele-

gen Spiti-
vallei in 
Himach-
al Pra-
desh, In-
dia, die 
begin ne-
gentiger 
jaren pas 
toegan-
kelijk 

werd voor bezoekers uit het 
Westen. 
De titel van de Nederlandse ver-
taling doet vermoeden dat het 
hier gaat om een voornamelijk 
aan het boeddhisme gewijde 
tekst. Weliswaar wordt de lezer 
geregeld op de hoogte gebracht 
van het Tibetaans boeddhisme 
zoals dat in die verre streken 

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 2 - NR 1 HERFST 1996 



Boeken 

wordt beleefd; een groot deel van 
het boek vormt echter een uit-
voerig verslag van de vaak zeer 
moeizame tocht, maar getuigend 
van openheid voor vaak verbijs-
terende en onbegrepen cultuur-
uitingen, die de onbevangen wes-
terling aldaar ondergaat. 
Het boeddhisme zoals hier is 
beschreven, is typerend voor 
dat van het oude moederland 
Tibet. De Spiti-vallei, met nog 
talrijke uiterlijke cultuurken-
merken van het vroegere Tibet, 
is met enkele aangrenzende ge-
bieden in de jaren vijftig ter-
nauwernood ontsnapt aan de 
Chinese dominantie, en vormt 
een deel van Noord-India. 
Daardoor is het thans mogelijk 
om zich een beeld te vormen 
van de manier waarop het Ti-
betaans boeddhisme, vooral in 
haar uiterlijke aspekten, nog he-
den ten dage ononderbroken 
wordt beleefd. 

Pema Chiádriin 
Dit is het begin 
Een leidraad voor het leven in overgave 
TARA-reeks, deel 6, Altamira, 1996 
ISBN 90-6963-339-6 

`Dit boek gaat over liet opwek-
ken van liefde in je hart. Als je 
je ooit hebt afgevraagd hoe je 
een werkelijk liefdevol mens 
kunt worden, kan dit boek je 
helpen.' Zo begint Pema 
Chëdra, boeddhistische non 
en leerling van. Chiigyam 

Trungpa Rinpoche, deze lei-
draad voor het proces van zelf-
acceptatie, waarbij de openheid 
en overgave naar de ander 
wordt gestimuleerd. 
Haar leringen in overgave fun-
deert zij op een reeks van S9 tra-
ditionele tibetaans-boeddhisti-
sche motto's. Het werken met 
die korte spreuken vormt de 

kern van 
dit boek. 
Deze les-
sen be-
horen tot 
de Ma-
hayana-
school 
van het 
boed-
dhisme, 

waarin — zo zet de auteur uiteen 
— de nadruk wordt gelegd op 
liefdevolle communicatie en lief-
devolle relaties met andere men-
sen. 
Door met die motto's te werk te 
gaan, samen met beoefening van 
meditatie, wordt inzicht en ener-
gie verkregen om te werken aan 
het eigen verdriet en pijn, wat 
leidt tot vreugde, vertrouwen en 
ontspanning. 

Dr. Thynn Thynn 
Om te mediteren hoef je niet te 
zitten 
Hong Kong, 1996. Besteladres: Asian 
Affection, 3/F Glory Mansion, 108 
MaeDonnell Road, Hong Kong. 
Prijs: $ 13.00 

Dit boekje geeft in de vraag-en-
antwoord-vorm een vrijwel vol-
ledig overzicht van de manier 
waarop men het best te werk 
kan gaan bij het beoefenen van 
meditatie. In dit verband gaat de 
Birmese auteur op nuchtere wij-
ze in op een reeks vragen die 
mensen vandaag den dag vaak 
stellen, als het gaat om de ver-
schillende aspecten die vanuit de 
boeddhistische traditie met me-
ditatie te maken hebben. 
Haar bedoeling is vooral om, 
vanuit met name de Theravada-
traditie, inzicht te verwerven in 
de aard van de geest. Hoe kun-
nen wij de dhamma spontaan, 
volledig en creatief met ons da-
gelijks leven verenigen? 
`Ik ben in de USA gaan beseffen 
dat er een grote behoefte bestaat 
aan een vorm van mediteren die 
niet teveel extra tijd verlangt; de 
gecompliceerdheid van het da-
gelijks leven eist al veel aandacht 
op en om hierin een gevoel van 
balans te vinden, is het van het 
uiterste belang een gezond ver-
stand te verwerven, dus te weten 
hoe de geest werkt. Zo wordt 
het relevant om de leerstelling 
van Satipatthána (de beginselen 
van de juiste aandacht) te ver-
enigen met het moment waarin 
men functioneert.' Aldus Dr. 
Thynn Thynn. 
Hopelijk wordt bij een eventu-
ele volgende druk wat meer zorg 
besteed aan de Nederlandse 
vertaling, die nogal wat correc-
ties behoeft. 

Het BOEDDHADHARMA BOEKENFONDS heeft een tweede, herziene druk van Edwin Arnolds Boed-
dha's preek te Nagara in de vertaling van Johan (Ananda) Willemsens uitgebracht. Het fonds le-

vert gratis aan de boekhandel, bibliotheken en boeddhistische centra. U kunt het fonds steunen door een 
vrijwillige bijdrage te storten op giro 780419, t.n.v.: Boeddharma Boekenfonds, Postbus 10502, toot 
EM Amsterdam. Fax: 020-6269602. 
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Buddhism Now 
Vol. VIII no.3 August 1996 
Sharpham Coach Yard, Ashprington, 
Totnes TQ9 7UT, U.K. 

Ajahn Sumedho zet in zijn arti-
kel les Boring to be a Person' 
de toon voor een manier van re-
flectie, meditatie en contempla-
tie in de oude boeddhistische 
traditie. 
De grondslag voor een dergelij-
ke beoefening is natuurlijk die 
van morele verantwoordelijk-
heid. Daarmee leren we te doen 
wat goed is en na te laten wat 
niet goed is. Dat betekent niet al-
leen maar passief blijven, en al-
les wat voorvalt en weer aan ons 
voorbij gaat op een passieve wij-
ze beleven. Dat zou inhouden 
dat we dan helemaal geen deel 
nemen aan ons bestaan. Medite-
ren betekent veeleer deelnemen 
aan het leven op een manier die 
kundigheid vereist en waarbij we 
kunnen leren van onze be-
staanservaringen. 
De Boeddha liet ons daartoe de 
sleutel, de methoden en de richt-
lijnen na. Het gaat er derhalve 
om juist van die uiteenzettingen 
volledig gebruik te maken en 
deze in praktijk te brengen. 
Sumedho's bijdrage staat vol 
nuchtere opmerkingen die, wat 
mediteren aangaat, voor de 
mens, met name in de zgn. wes-
terse wereld, van overwegend 
belang zullen blijken te zijn. 
Teed Rockwell levert in 'The 
Lesson of the Guru' een origi-
neel commentaar op het be-
faamde verhaal uit het leven van 
Milarepa, waarin zijn leermees-
ter Marpa hem een reeks ogen- 

schijnlijk volkomen zinloze op-
drachten geeft, tot het moment 
waarop Milarepa daartegen in 
opstand komt. Juist die opstan-
digheid brengt Marpa ertoe in 
zijn veel geplaagde leerling het 
ware karakter van een spiritueel 
volwassen man te zien. Rock-
well beantwoordt de vraag: 
'What was Marpa trying to 
teach Milarepa?' op een intrige-
rende manier, die de lezer — be-
kend met dit klassieke Tibetaan-
se werk — er toe zal brengen zich 
daarin nog eens terdege te ver-
diepen. 
Zij die dit fascinerende werk nog 
niet kennen, wordt aangeraden 
The Life of Milarepa, vert. Lob-
sang P. Lhalungpa (Shambala, 
1977), of de oudere editie Tibet's 
Great Yogi Milarepa van W.Y. 
Evans-Wentz (OUP, reprint 
1978) snel ter hand te nemen! 

Ekó 
Juni '96 nr.69/Sept. '96, nr.70 
Pretoriastraat 68, B-2000 Antwerpen 

`Blijven in de wervelstorm van 
samsara en zich-niet-goed be-
vinden in de rust van nirvana: 

Het Vimalakirti-Nirdesa Sutra' 
is de titel van een bijdrage van 
Katrien Haemers, die hier haar 
enthousiasme toont voor deze 
tekst uit vermoedelijk de twee-
de eeuw. 
Wimalakirti is een meester in het 
paradoxale. Maar wel op een to-
taal andere manier dan de Zen-
meesters dat hanteren.' Een 
prachtig gebalde tekst waarin el-
lenlange bladzijden uiteenzet-
tingen worden uitgekristalli-
seerd. Vimalakirti behandelt het-
zelfde gegeven door tafereeltjes 
te schilderen, waarin de eerbied-
waardige monniken in hun doc-
trinaal hemdje worden gezet...' 
Eén van de kenmerkende tekst-
voorbeelden luidt: De eerbied-
waardige Sariputra is door Vi-
malakirti terechtgewezen omdat 
hij volgens het boekje wil medi-
teren: 'Ge moet niet mediteren 
zoals gij dat doet; ge moet niet 
lichaam en geest manifesteren in 
de drievoudige wereld, maar 
neem een gewone houding aan. 
Ge moet geen afstand willen 
doen van al uw verworven spi-
rituele eigenschappen, maar ge-
draag u steeds als een gewone 
leek. Ge moet geen ontkennen-
de houding aannemen, maar een 
bevestigende.' Sariputra blijft 
achter in woordeloze verbazing 
en weet niets in te brengen tegen 
zo'n nuchtere vaststelling. 
Ronduit vermakelijk is de episo-
de waarin S. een godin vraagt: 
`Godin, waarom verandert ge 
niet van geslacht?' Maar de go-
din wil S. de leegheid van alle 
dharma's (ook die van de vrou-
welijke verschijningsvorm) tonen 
en weigert derhalve die transfor- 
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matie. Immers, het 'vrouw-zijn' 
behoort niet tot de essentie van 
de mens, maar tot de accidente-
le, uitwendige materiële wereld. 
Dat deze vele illusies schept — zo-
wel bij mannen als bij vrouwen 
— hoeft niet bewezen te worden. 
(Hierbij wordt, m.n. door La-
motte, verwezen naar een boed-
dhistische traditie, waar het in 
een aantal Mahayana-soetra's 
voorkomt dat vrouwen 'veran-
deren' in mannelijke bodhisat-
tva's.) 

Lotusbitter. 
2/96, 10. Jahrgang 
Amalienstralk 71, D-80799 München. 

Het hoofdthema is dit keer Hei-
len. Waar houdt gezondheid op? 
Waar begint ziekte? Is er zoiets 
als juist gezondzijn, of behoort 
ziekte tot het leven? De eerste 
raad van de Boeddha voor mo-
menten waarin wij pijn onder-
gaan, leed ondergaan, ongeluk-
kig, treurig of in beroering zijn 
gebracht, luidt steeds opnieuw: 
Neem aandachtig waar wat ge-
beurt; ga je smart niet uit de weg; 
verdring je smart niet; blijf vol 
aandacht. Dit waakzame om-
gaan met alle gewaarwordingen 
en het verwijzen naar een weg 
om zo vol aanvaarding met pijn 
en spanningen te kunnen om-
gaan, onze afweer daartegen te 
vernietigen en aldus een groot 
deel van ons lijden teniet te 
doen, worden in twee artikelen 
beschreven. 
Uitgebreid wordt in andere bij-
dragen ingegaan op de bijzon-
dere heilspraktijken binnen de 

Tibetaanse geneeswereld, die er-
van uitgaat dat uiteindelijk alle 
ziekten ontstaan uit vastklam-
pen, afweer en verwarring. Wat 
wij naast lichamelijke genezing 
nodig hebben, is ook verande-
ring van onze instelling en de 
ontwikkeling van grootmoedig-
heid, openheid, helderheid en 
vriendelijkheid tegenover al wat 
leeft. Dit zal in hoge mate bij-
dragen tot de algehele genezing. 
Belangrijk is dan ook dat deze 
eigenschappen belichaamd wor-
den door mensen in de genezen-
de beroepen. 

Tricycle, the Buddhist Review 
Europa: Sharpham Coach Yard, Ash-
prington, Totnes TQ9 7UT, U.K. 

Walking: meditation on the 
move' is een rijke oogst aan kor-
te teksten over loopmeditatie 
door een aantal uiteenlopende 
meesters uit heden en verleden, 
handelend zowel over de forme-
le houding die men bij deze 
vorm van meditatie het best kan 
aannemen, als over de diepe aan- 

dacht die de geest alert doet zijn 
op elke stap die we doen, daar-
bij alle niet terzake doende ge-
dachtenstromen zorgvuldig ver-
mijdend. 
`Adventures in vipassana medi-
tation' is een opgewekt verslag 
van een 53-jarige Engelse auteur, 
die het besluit neemt in Thailand 
een aantal weken een `medita-
tion-course' te gaan volgen bij 
een meester in de Northern In-
sight Meditation Center te 
Chiang Mai. Welke bijzondere 
problemen doen zich — met 
name op het fysieke vlak — voor, 
wil je je onderwerpen aan de ei-
sen die worden gesteld? Hoever 
kun je daarbij gaan als niet-oos-
terling? 
Uit een interview door Daniel 
Goleman met de Dalai Lama, 
waarbij het aspect 'tijd' onder de 
loep wordt genomen: 
DG: Maar als je een beeld hebt 
van het ene leven na het andere, 
van reïncarnatie en van het po-
gen om levende wezens te hel-
pen, leidt dat ertoe dat je meer of 
minder belang hecht aan het 
moment nii? — Natuurlijk ben ik 
me ervan bewust dat we zojuist 
vaststelden dat het moment mi 
niet bestaat!' (...) DL: Natuur-
lijk; zelfs al zie je maar een enkel 
leven, dan is dat gelijk aan het 
zien van vele geboorten, vele le-
vens. Als er veel ongelukkige 
dingen in je leven zijn, of als je 
een veel gelukkiger leven met 
veel goede mogelijkheden hebt 
gehad, dan wil je toch nog een 
leven van honderd jaar. Zie je, 
het verleden is voorbij, en de 
toekomst moet nog komen. Dat 
betekent dat de toekomst in 
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jouw handen ligt — de toekomst 
hangt geheel af van het heden. 
Die realisatie geeft je een grote 
verantwoordelijkheid.' 

Wissen und Wandel 
42.Jg. 5/6 1996 
Katzeneichen 6, D — 95463 Bindlach 1 

`Zoals de wereldzee slechts één 
smaak heeft, de smaak van zout, 
zo ook heeft deze leer en weg-
wijzing slechts één smaak, de 
smaak van de verlossing.' Dit 
vers uit Udana (V,5) is het mot-
to voor de bijdrage lehre und 
Ordnung wie das Weltmeer' van 
Hellmuth Hecker, die daarin 
ondermeer uitvoerig ingaat op 
een leerrede van de Boeddha in 
de Anguttara Nikaya (VIII, 9). 
Daarin zijn acht vergelijkingen 
gemaakt van eigenschappen die 
de oceaan kenmerken, met die 
van de dhamma: 
(i) De geleidelijke afloop van de 
kust naar de diepste diepten, met 
het langzaam maar zekere voor-
waartsgaan in de leer. 
(2) De gelijkgeaardheid van de 
natuur van de oceaan met die 
van de monnik. 
(3) Het weer aan land doen spoe-
len van een dode, met het uitsto-
ten van al wat niet binnen de ge-
meenschap thuishoort. 
(4) Het uitmonden van verschil-
lende rivieren in de eenvormig-
heid van de oceaan, met de mon-
nik die familiebanden en kaste 
achter zich laat en een thuisloze 
wordt. 
(5) De onveranderlijkheid van de 
oceaan ondanks voortdurend 
aanvloeien van water afkomstig 
van rivieren en regenbuien, met 
de onveranderlijkheid van nir-
vana. 

(6) De exclusieve smaak van het 
oceaanwater, dat van het zout, 
met die van de verlossing. 
(7) De vele schatten die de oce-
aan herbergt, met die welke de 
leer bevat. 
(8) De grote wezens die in de 
oceaan leven, met de leer die het 
tehuis vormt voor alle grote we-
zens die het definitieve besluit 
genomen hebben om de weg 
naar de Volmaaktheid op te 
gaan. 

Yána 
Heft 4/1996 — 2540 Juli/Aug. 49 Jahr-
gang. Sonderheft: Zum 75-jhrigen Be-
stehen der Altbuddhistischen Gemein-
de. Altbuddhistische Gem., Zur Lud-
wigshëhe 30, D-86917 Utting am Am-
mersee. 

Dit jubileumsnummer bevat een 
reeks historische overzichten 
over één van Europa's oudste 
boeddhistische gemeenschap-
pen, opgericht in 1921 door 
George Grimm. Het nummer 
bevat ook enkele behartens-
waardige uit eigen ervaring voort-
gekomen aanbevelingen omtrent 
de vraag naar geschiktheid en 
bevoegdheid voor het geven van 
onderricht in de dhamma; voorts 
ook zaken die samenhangen met 
het goed functioneren van een 
boeddhistische gemeenschap, 
waarbij het oog voortdurend ge-
richt is op de dhamma. 
De Altbuddhistische Gemeinde 
stelt zich vnl. tot doel de leer van 
de Boeddha volgens de Pali-
canon uiteen te zetten, met uit-
sluiting van de commentaar-, 
en zelfs van de abhidhamma-
boeken die pas na het leven van 
de Boeddha zouden zijn ont-
wikkeld. 

Zen 
Jg. 17, nummer 66 —juli 1996 
Heerbaan 89, 6566 EE Millingen a/d Rijn 

Eurozen is de titel van de reeks 
korte bijdragen, die nuttige in-
formatie bevatten over zencen-
tra in West-Europa. Daaraan 
voorafgaand een boodschap aan 
Europa van zenmeester Sokun 
Tsushimoto Róshi, de 'adem-
meester', met enkele opvallende 
uitspraken: 
`Want in de ademhaling weer-
spiegelt zich iemands wezen. 
Wie zich de betekenis van de 
ademhaling realiseert, heeft de 
sleutel tot de Dharma in handen.' 
`Laat je niet op sleeptouw ne-
men door de mystiek van het 
Oosten. Onderwerp je niet aan 
de autoriteit van de Japanse tra-
ditie. Zie zazen met je gezonde 
verstand.' 
`Die verhalen over plotselinge 
verlichting neem ik met een kor-
reltje zout. Ik geloof daar niet zo 
in. Als het goed is denk ik dat 
een zenmeester steeds net een 
stuk voor z'n studenten uitloopt. 
Dat is alles.'  0 
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Van her 
en der 

Boeddhistische 
Omroep Nederland 
De voorbereiding van de boeddhistische omroep 
vordert stap voor stap. Begin september is een zo-
geheten `mission statement' voor de Boeddhistische 
Omroep Stichting gereed gekomen. Het boed-
dhisme in Nederland anno 1996 is als nieuwe maat-
schappelijke stroming volwassen geworden, schrijft 
de werkgroep die deze algemene doelstellingen van 
de BOS heeft geformuleerd. Bij de etnische en en 
westerse boeddhisten die de boeddhistische ge-
meenschap in ons land vormen, bestaat behoefte 
aan informatie over elkaars activiteiten en aan pro-
gramma's die allerlei onderwerpen benaderen van-
uit boeddhistisch perspectief. Een boeddhistische 
omroep kan in deze behoefte voorzien en tevens 
stem en platform zijn voor de boeddhistische ge-
meenschap. 

Om recht te doen aan de boeddhistische gees-
teshouding, opvattingen, rituelen en gebruiken is 
het noodzakelijk dat het boeddhisme een legitieme 
plaats in de maatschappij inneemt: niet als een soort 
geheim genootschap, maar op het 'marktplein', dat 
wil tegenwoordig zeggen op tv en radio. 

De omroep wil zich richten op boeddhisten, 
geïnteresseerden en toevallige kijkers en luisteraars. 
De programma's zullen worden gemaakt 'vanuit 
het respect voor datgene wat werkelijk is, zonder 
onderscheid, zonder oordeel, maar met een helde-
re en oplettende blik, waardoor dingen gesignaleerd 
worden die anders niet gesignaleerd zouden wor-
den.' De BOS is een initiatief van de Boeddhisti-
sche Unie Nederland. Zij zal een participatieraad 
vormen, bestaande uit vertegenwoordigers van 
boeddhistische stromingen, als extern adviesorgaan 
van het bestuur van de omroepstichting. Er komt 
ook een interne adviesraad, de redactieraad, als 
vraagbaak en denktank voor de redactie. Op basis 
van een redactiestatuut zal de redactie in de uit- 

voeringsfase de vrijheid hebben om te werken vol-
gens haar professionele normen. De kwaliteit van 
de programma's staat bij de nieuwe omroep hoog 
in het vaandel. 

De werkgroep bestond uit Liesbeth van Hou-
ten, Babeth van Loo, Aad Verboom, Henk van 
Voorst en Meino Zeillemaker. 

Nieuwsbrief 
van O.B.C. 
De Orde van 
Boeddhistische 
Contemplatieven, 
gevestigd in Thros-
sel Hole Buddhist 
Priory in Enge-
land, geeft sinds 
kort een Nieuws-
brief in het Nederlands uit. De O.B.C. wijdt zich 
aan het volgen van de meditatietraditie van de 'Stil-
le Belichting', in het Chinees bekend als Ts'ao 
T'ung Ch'an en in het Japans als Soto Zen. De in-
getreden mannen en vrouwen leven celibatair en 
vegetarisch, maar dit hoeft niet te gelden voor de 
lekeleraren van de orde. Het zomernummer van de 
Nieuwsbrief bevat artikelen van Jiyu-Kennett, ab-
dis van de Shasta Abbey in Californië, en van Dai-
shin Morgan, abt van Throssel Hole Priory, een 
dagboek van een retraite in dit klooster door Atze 
Dijkstra en gegevens over activiteiten, ook in Ne-
derland. (Zie de Agenda.) Het adres voor de 
Nieuwsbrief is: Rev. Baldwin Schreurs, Throssel 
Hole Buddhist Priory, Carrsfield, Hexham, North-
umberland, NE47 8AL, Engeland. 

Boeddha's licht 
op de Zeedijk 
De president van de Buddha's Light International, 
Hsing Yun, heeft op 17 augustus jl. aan de Zeedijk 
in Amsterdam de grond ingezegend waarop een 
tempel van deze Taiwanese variant van het Reine-
Land boeddhisme wordt gebouwd. De belangrijk-
ste sponsor van de tempel is de Amsterdamse res-
tauranthouder Lo. Het 'humanitaire boeddhisme' 
dat Hsin Yun uitdraagt, wil het reine land niet pas 
na de dood, maar al op aarde proberen te bereiken. 
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Sluitingsdata kopij: herfstnr. 8 aug., winternr. 8 nov., voorjaarsnr. 
8 feb., zomemr. 8 mei. 
Agendaredactie: Dirk Bakkes, lemstukken 82, 9407 KN Assen 
Tel. 0592-347387 

Boeddhistisch Centrum Amsterdam 
Vrienden van de Westerse Boeddhisten 
Orde (VWBO). Palmstraat 63, 1015 HP 
Amsterdam. Te1.020-420.7097/632.7795. 
Meditatie-avonden: elke wo. 19.30 u. Be-
ginnersretraite 11-13 okt. Beginnerscur-
sus vanaf vr. 8 nov. (6x) Introductieda-
gen meditatie 19 okt., 16 nov., .14 dec. 
Winterretraite Schoort 28 dec.-5 jan. 

Centrum voor Shin-Boeddhisme 
Jijoki, Pretoriastraat 68, B-2600 Ant-
werpen-Berchem. Info: tel. (00-32)-03-
218.7363. 

India Instituut 
Postbus 75861, 1070 AW Amsterdam. 
Tel. 020-662.6662/664.1,223. 
Cursussen: Inleiding in het boeddhisti-
sche denken: 4 avonden 9 jan. - 30 jan. 
`97, 19-21 u. Docent dr. A.R.Scheepers, 
info tel. Inleiding in de Indiase wijsbe-
geerte: 10 avonden van 17 sept.-17 dec., 
19.30- 21 ti., niet op 15 en 29/10, 26/11. 
Docent: drs. Th.P.M. van. Leeuwen. 

Instituut Yeunten Ling 
Kasteel Fond l'Evèque, Huy, België. Tel. 
00-32-85-212.915. 

Interreligieuze ontmoetingsdag 
Spiritualiteit: maatschappelijke betrok-
kenheid en individuele contemplatie. 
Sprekers: prof. dr Ilse Bulhof, Imam A.. 
van Bommel, dr H. van Munster. Zo. 10 
nov. 10.30-17u., Mozes en Aiironkerk, 
Waterlooplein 205, Amsterdam. Toe-
gangsprijs Fl 15,-, stud./Pas 65 Fl 7,50. 
Informatie: tel. 020-421 1257 of tel./fax 
0321-312 329. 

Jewel Heart 
Secr. W. Alexanderstraat 8, 6611 CE 

Overasselt. Tel. 024-622.2208. Adres 
voor alle activiteiten: Jewel Heart Cen-
trum Nijmegen, Dommer van Polders-
veldweg 27, le etage. 
Meditatie-apen avond: wekelijks vrij. 20-
21 u., niet op 27-12 en 3-1. De praktijk 
van meditatie: 1. Aandachtsmeditatie als 
oefening: maandelijks woensdag 20-
21.30 u. 11. Aandachtsmeditatie toege-
past in het dagelijks leven: maandelijks 
woensdag 20-21.30 u. Inscholing in 
Boeddhisme: wekelijks donderdag 19.30-
21.30 u. Lanirim-scholingsgroepen: ma. 
20-22 u. Vajrayana-groep: I. Studie en 
meditatie: 2 nov., 7 dec., -10 jan., 7 febr., 
7 mrt., 4 apr., 6 juni, telkens van 10-12 u. 
I I. Puja viering: elke derde zo. Thang-
ka tekenen: twee-wekelijks op wo. Be-
zoek Gelek Rinpoche: gepland voor 1-11 
mei '97. 

Kanzeon Sangha Nederland 
Kraijenhofstraat 151, 1018 KG Amster-
dam. Te1.020-627.6493/618.7922. 
Wekelijkse zazen-bijeenkomsten: Am-
sterdam, Kanzeon Centrum: di. 20-22 
u., do. 20-22 u.; Enschede: ma. 20-22.30 
u. Toon Fugers, De Wonne, Noorder-
hagen 25, (:)3-432.3102; Den Haag wo. 
21-23 u., vrij. 9.30-12 u. Kees van de 
Bont, Frankenslag 342, 070-350.4601; 
Hoorn ma. en di. 20-22 u. Dirk Beem-
ster, 0229-217.855; Leiden wo. 20-22,15 
u., Kos Luyben, Ch. de Bourbonhot 11, 
071-522.0352; Nijmegen wo. 17,30-19 
u. Henk Hesselman, 024-323.2843, do. 
19.30-21.30 u. Dagkapel Dominicuskerk, 
Frans Kampshoff, 024-358.1507; Rot-
terdam ma. 18.30-20 u./20.15-22.1.5 u. 
Nico Tydeman. en Gretha Aerts; inl. 
Nelleke Doorn.ebal, 010-475.3282. 
Ochtend- en avond-zazen: Amsterdam, 
Kanzeon Centrum o.l.v. Nico Tydeman, 

Gretha Aerts en Meindert v.d. Heuvel: 
ma. t/m vr. 8-9 u. en di. en do. 20-22 u. 

Maha Karuna (België/Nederland) 
Secr.: Betty de Wit, Bellemansheide 78, 
Genezius;Rode. Te1.00-32-2-380.5486. 
Wekelijkse zazen-bijeenkomsten div. 
Belg. en Ned. plaatsen. Zen-activiteiten 
al v. Ton Lathouv,iers: (zen-za. en -zo., 
alsmede sesshins. Info. via secretariaat.) 

Meditatie in de geest van Thich Nhat 
Hanh 
Zendti Nota Houtman-de Graaf, Spoor-
laan 46, 3721 PC Bil thoven, tel.. 030-
928.3369, 
Meditatiegroepen: Alkmaar, inl. Gertje 
Hutschemaekers, 072-561.6289; Am-
sterdam, elke vrij. 18-22 u., inl. Eveline 
Beumkes, 020-616.4943; Baarn, elke ma. 
18-22 u. inl. Jacqueline Ellers, 035-
542.1817; Leidschendam: inl. Maaike 
van den Brink, 070-327.0718; Nijmegen, 
inl. Noud de Haas, 024-344.4953; Schie-
dam, inl. Magda Heesen, 010-426.5973; 
Utrecht elke di. 20-21.30 u., inl. Maria 
van Raalten, 030-289.8329/271.2035. 

Nyingma Centrum 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam. 
Te1.020-620.5207. Wekelijkse cursussen. 
Info secretariaat. Wekelijkse cursussen el-
ders in. Nederland: Den Haag do. 19.30 
- 21.30 u. Doleen Vries, 020-620.5207, Co-
lumbusstraat 131; Eindhoven wo. 20.45-
22.45 u., Bep van Hazendonk, Aquama-
rijn, Stratumsedijk 57, 040-212.2593; 
Groningen ma. 20-22 u., Yvonne En-
gelm.a.n. 020-620.5207, Bodhimanda, Ja-
cobsstraat 17; Leiden do. 9.45-11.45 en 
19.45-21.45, Wil van de Hulst 071-
513.1192, Sterrewacht 8; Nijmegen di. 
20-22 u., Charaka Jurgens 20-6209-.5207, 
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Agenda 

De Zonnewijzer, Ubbergseweg 74; 
Utrecht vrij. 10-12 u., Joleen de Vries, 
Centrum voor Spirituele Wegen, Oude-
gracht 243, 030-231.0924; Venray di. 20-
22 u., Jan Houwen 0478-587.364, Hen-
seniusplein 14; Zoetermeer di. 9.30-11.15 
en do. 21-22.45 u., Ewalda Buiting, 079-
351.3480, Wazoem, Van Beeckstraat 64. 

International Zen Institute, afd. Ne-
derland 
Secr.: Tijmtuin 8, 2353 PH Leiderdorp. 
Tel. 071-541.0998. 
Wekelijkse zen-bijeenkomsten: Amster-
dam ma. 20-21.30 u. Maurits Kavi 
Dienske, 20-679.9126; Delft za. 8-10 u. 
Annelies Mani Hendriks, 071-541.0998; 
Heerenveen za. 9-11 u. Cees Pala de 
Wit, 0513-620.268; Krimpen a/d IJssel 
vrij. 19-22 u. Janny Mudita de Wolf, 
0180-517.649; Leiden Kapel Verbum 
Dei, di. 20.15-22 u. Annelies Jishin 
Hendriks, 071-541.0998; Utrecht wo. 
20-21.30 u. Marjolein Jhana Verboom, 
030-254.5197 en Annelies Jishin Hen-
driks 071-541.0998; Zwolle Dominica-
nen-klooster di. 20-22 u. Ben Rata Oos-
terman 038-454.0135. 
Intensieve zen-ochtenden: Krimpen a/d 
IJssel maandelijks za. 6-14 u. Janny 
Mudita de Wolf 0180-517.649. 
Vollemaan-ceremonie: Amsterdam 
maandelijks wo. Info: Maurits Kavi 
Dienske 020-679.9126. 

Orde Boeddhistische Contemplatieven, 
Postbus 2541, 9704 CM Groningen. 
Te1.050-542.5017/030-251.0849. 
Kennismakingsdag: o.l.v. Eerw. Hakuun, 
Maastricht 12 okt. In1.043-325.8504 (In-
geborg Meulendijks). 

Shambala Centra 
1e Jacob van Campenstraat 4, 1071 BE 
Amsterdam. Te1.020-679.4753. 
Regio Leiden Geversstraat 48, 2342 AB 
Oegstgeest. Tel. 071-541 0928 (Lida 
Hospers). Introductiecursus: `Levens-
angst en levensmoed' okt./nov. weke-
lijks, 20-22 u. Weekendcursus: Oegst-
geest, Han de Wit, 'De psychologie van 
het boeddhisme' 12-13 okt. Info Lida 
Hospers 071-541.0928. Introductie Mu-
dra Space Awareness: 16 okt. 19.30-22.30 
u. Weekendcursus: David Schneider, 'Le-
ven met de dood', 29 nov.-1 dec. Inl.: 
Lida Hospers 071-541.0928. 

Stichting Leven in Aandacht (Thich 
Nhat Hanh) 
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam. 
Meditatie-bijeenkomsten in de traditie 
van Thich Nhat Hanh: Alkmaar info: 

Gertje Hutschemaekers 072-561.6289 en 
Elizabeth van Veen 072-540.1707. Am-
sterdam elke vrij.avond 18-22 u. Info: 
Sietske Roegholt 020-696.0480. Leid-
schendam elke do.avond 20-22 u. Info: 
Maaike van den Brink 070-327.0718. 
Nijmegen Weekend Aandachtsmedita-
tie en Gespreks- en meditatiegroep: info: 
Noud de Haas 024-344.4953. Schiedam 
info: Magda Heesen 010-426.5973. 
Utrecht elke di. 19.30-2130 u. info: Ma-
ria van Raalten 030-289.8329 en Jopie Fl-
oor 030-271.5561. Winschoten elke za. 
9-10 u. info: Hanna Althuizen 0597-
423.270. 

School voor Filosofie Oost-West 
Vergader- en zalencentrum `Vredenburg 
19', Utrecht (nabij Centraal Station). Tel. 
030-231.0068. Voor info.: mevr. T. 
Bloeyaert 040-254.2536 of H. Bosse 040-
211.3344. 

Tao-Zen groepen in NL en B. 
Postbus 1134, 1000 BC Amsterdam. 
Tel./fax: 020-420.2308. Amsterdam, 
Kanzeon Zendo: iedere wo., za. 1 x per 
maand, zo. 1 x per maand: inl. Stan 
Schaap 020-420.2308; Arnhem, inl. Ad 
Verhage 026-334.1654; Groningen, inl. 
Eva Wolf 050-542.2659; Hardenberg, inl. 
Mayke de Klerk 00-49-5948-1315, of 
0523-216.302; Utrecht, Ml. Jet Leopold 
030-656.4295; Venlo, MI. Jacques Pee-
ters, 077-354.6763; Gent: inl. Michel Tre-
fois 00-32-09-2826.443. 

Vipassana-Centra 
Amsterdam, V.M.C. Buddhavihara, St. 
Pieterspoortsteeg 29, info. Jotika Herm-
sen 020-626.4984.: meditatie-avond, elke 
ma 18-20 u., elke do. 18-19 u.; basiscur-
sus vipassana-meditatie, vanaf 3 okt. 6x 
do. 9.30-11.30 u. o.l.v. Jotika Hermsen; 
metta-meditatie, o.l.v. Kheminda Mer-
kus, weekend 1-3 nov. Den Ilp: Bud-
dhavihara, Den Ilp 38, info. Kirano 020-
482.6512. weekends, 12/13 okt. en 16/17 
nov. za. 10-21.30 u., zo. 10-16.30 u. Gro-
ningen Kamerlingh Onnesstraat 71, info 
Frits Koster 050-527.6051, Karina Rol 
050-577.5562. Meditatie, elke di. en do. 
19.30-21.30 u.(di. zonder, do. met bege-
leiding). Weekends, do.17-za.19 okt. mini 
herfstretraite o.l.v. Frits Koster; zo.24 
nov. vipassana meditatiedag o.l.v. Frits 
Koster, 27-30 dec. jaarwisselingsretraite 
(onder voorbehoud). 's-Hertogenbosch 
meditatie, elke wo.19.30-21.30 u. info 
Laura Wetzer 073-614.6341; meditatie + 
lichaamswerk-weekend, 11-13 okt. o.l.v. 
Emiel Smulders, info Lisette Swinkels 
073-621.5408; Kerstretraite, 20-29 dec. 

o.l.v. Emiel Smulders. Info en opgave 
Lisette Swinkels 073-621.5408; Zwolle 
Pannananda, Hoefslagmate 44. Info Din-
geman Boot 038-465.6653. elke ma, wo. 
en do. yoga/meditatie en elke di. medi-
tatie 19.30-22 u., meditatiedag, 26 okt., 
23 nov. 9.45-16 u. o.l.v. Dingeman Boot. 
Meditatie-activiteiten: Kruisland (bij 
Roosendaal), Eerste Boutweg 32, za. 30 
nov. 10-21 u. info Eva Ouwehand 0186-
574.064; Leiden Faljerilstraat 8, elke di. 
19.30-21.30 u., info Nel 071-
515.4862/Han 071-361.7424; Maastricht 
Hoekweg 15, Meerssen, elke di. 19.30-
21.30 u. Info Marjan Bouhuijs 043-
364.4180/Els Niessen 043.604.0345; Rot-
terdam Kapel 'Familiekerk', Noot-
dorpstraat. Elke wo. 20-22 u.Info Mar-
tin de Lange 010-511.5448; Tilburg 
Poststraat 7-A, elke do. 19.30-21.30 u., 
meditatiedag 7 dec. 10-21 u. Weekend: 
18-20 okt. vr. 20 u. tot zo. plm. 12.30 u. 
o.l.v. Johan Tinge. Info Ank 013-
571.0787/Koen 013.543.6190. Utrecht 
Sterrenbosch 9bis, elke wo. 20-21.30 
u.info Henk 030-252.0435/Aad 030-
288.86551. 

Vipassana (S.N.Goenka) 
Informatie over meditatie en cursusda-
ta: Mirjam & Joshua van der Berg, Bar-
gerkempe 6, 7103 DZ Winterswijk, 
0543-523.353. 

Zen op de Tiltenberg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelen-
zang. Tel. 0252-517.044/fax 0252-524.896. 
Zen-weekend: 20-24 dec. o.l.v. Christa 
Anbeek en Adine Manholt. Zen-sesshin: 
8-14 okt. o.l.v. Rev. Hakuun Barnhard 
OBC; 27 nov.-1 dec. Annelies Dharma 
Mani Jisjin Hendriks. 

Zengroep Oshida en Han Fortmann 
Centrum: 
Info bij Han Fortmann Centrum, René 
Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen. 
Tel. 024-361.9010. 

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

Zentrum 
Oudegracht 297, Werf, Utrecht. 
Info 030-882.528. 
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BOEDDHISME EN BETROKKENHEID 
AMSTERDAM — 9 NOVEMBER 1996 

Het boeddhisme wordt in het Westen gezien 
als een religie waarin onthechting de boven-

toon voert. Soms meent men dat onthechting on-
verschilligheid jegens de samenleving met zich 
meebrengt. Deze veronderstelling is onjuist. De 
meditatiemethoden die onthechting bevorderen, 
stimuleren juist het vermogen tot liefde en tot be-
trokkenheid bij andere wezens. De Boeddha gaf 
talloze concrete aanwijzingen hoc mensen de kwa-
liteit van hun leven kunnen verbeteren. De boed-
dhistische traditie heeft haar grote voorganger 
hierin trouw nagevolgd. Er zijn vele voorbeelden 
van goede werken ter inspiratie van het nageslacht 
in de boeddhistische geschiedenis te vinden. 

Op de najaarsbijeenkomst 1996 van de Stich-
ting Vrienden van het Boeddhisme zullen boed-
dhisten spreken over hun betrokkenheid op ge-
bieden als ecologie, sociale emancipatie en ont-
wikkelingshulp, in samenhang niet spirituele ont-
wikkeling, zowel in Europa als in Tibet en India. 

Fr zijn drie inleiders. 

Prof.dr. Matthijs Schouten is bioloog. Hij do-
ceert aan de Universiteit van Cork (Ierland) en 
geldt als de redder van de hoogveengebieden in 
Ierland. Hij is bestuurslid van de Stichting Vrien-
den van het Boeddhisme en leerling van de Bir-
mese meditatielerares Mother Sayamagyi. 

Mr. Sander Tideman werkte van 1986 tot 1995 in 
het bedrijfsleven in Azië, de laatste vijf jaar in Pe-
king als vertegenwoordiger van een internationale 
bank. Sinds 1990 is hij actief voor Rokpa Interna-
tional, een organisatie die is opgezet door dr. Akong 
Rinpochc voor hulpverlening aan kansarmen in de 
Tibetaanse gebieden van China. Hij is bestuurs-
voorzitter van liet Maitreya Instituut in Emst en 
praktiserend boeddhist in de Tibetaanse traditie. 

Dharmacarini Vajragitá werkt voor de Vrien-
den van dc Westerse Boeddhisten Orde (VWBO) 
en is sinds 15 jaar lid van deze orde. Zij is dhar-
ma- en meditatielerares. Zij verbleef enige tijd in 
de Indiasche deelstaat Maharashtra bij de Indi-
sche afdeling van de VWBO, dc Trailoka Baud-
dha Mahasangha Sahavaka Gana, waartoe de ex-
onaanraakbaren behoren die in navolging van dr. 
A mbedkar hun toevlucht hebben genomen tot 
het boeddhisme. 

De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 9 
november van 11.00 tot ca. 17.00 uur in Oibibio, 
zaal jaspis, Prin.s Hendrikkade 20-21, Amster-
dam. Oibibio is schuin rechts tegenover het sta-
tion Amsterdam CS. Toegangsprijs Fl 35,-, do-
nateurs SVB F125,-. Informatie: tel. 031-862 3265 
of 010-415 7097. 

Nog steeds in leven ben ik 

aan het einde van een lange droom 

op mijn reis, 

aan het eind van een herfstdag. 

Bashó (1644-1694) 


