
Boeddhistische  omroep 
klaar voor de  start 

Kelsang Gyatso 
de zogenaamde geshe' 

Kwartaalblad 

BOEDDHISME 

Los van God en  gebod 
Han de Wit over  ethiek 

Goden  in het boeddhi 

  

 

sme 

  

Jaargang  2  Nr. 3 Lente 1997 f 9,75 1190 BF 



Kwartaalblad 
BOEDDHISME 

Jaargang  2 nr 3  Winter 1997  

7 
Redactie 
Dirk Bakkes 
Gerolf T'Hooft 
Wanda Sluyter 

Werkten mee aan dit nummer 
Jacques den Boer 
dr. Han F. de Wit 
Bas Donker van Heel 
Prof. dr. R.H.C. Janssen 
Prof. dr. Karel van Kooij 
Hakuun Barnhard 

Redactieraad 
Prof. dr. R.H.C. Janssen 
Drs. E. Hoogcarspel 
N. Tydeman 
Dr. H.F. de Wit 

Redactiesecretariaat en advertenties 
Iernstukken 8z 
9407 KN Assen 
Tel 0592-3473 87  

KWARTAALBLAD BOEDDHISME verschijnt in 
januari, april, juli en oktober. Abonnements- 
prijs per jaar (4  nummers): f  / BF 6 5o,-;  
buitenland f 55,-. Losse nummers: f 9,75  plus 
porto. 

Abonnementen 
Kwartaalblad Boeddhisme 
Postbus 336 
2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel 
Tel: 0180-320585  / Fax: 0180-3213 5 7  

Uitgever 
Stichting  Vrienden van het Boeddhisme 
Secr.: mevr. J.M. van der Horst 
Bellestein 209, 6714 DR Ede 
Tel.: 0318-623265  

Betalingen t.n.v. Stichting Vrienden van het 
Boeddhisme, Nieuwcrkerk a/d IJssel 
voor Nederland: 
Postbank: 1 5 20022/ Rabobank: 1 5.78.90.805  
voor België: ABS6AMR0 721-5201482-41 

Vormgeving en opmaak 
Gerolf T'Hooft 

Druk en afwerking 
Drukkerij Wilco bs., Amersfoort 

Niets uit deze uitgave mag  worden verveelvou-
digd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, film, fotokopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming  van redactie en uitgever. 

ISSN 5382-6956 

TEN GELEIDE  3 

GODEN IN HET BOEDDHISME 
Goden — Heilbrengers en hulpmiddelen 

Jacques den Boer  4 
Los van God en gebod 

Han F. de Wit 
 

8 

INTERVIEW: Boeddhistische Omroep wacht op de begin-tune 
Bas Donker van Heel 
 

13 

DHARMA: Zonder 'ik', zonder grenzen 
Rob Janssen  17 

KUNST: Vergeten schoonheid in Orissa 
Karel R. van Kooij  20 

IN MEMORIAM: Eerw. meester Jiyu-Kennett 
Eerw. Hakuun Barnhard  23 

VOETNOOT: Kelsang 
Jacques den Boer  26 

BOEKEN: Met anderen alleen, Als weerlicht aan een heldere 
hemel, Boeddhistische beschouwingen, In eenheid Zijn, 
Uit het hout van Zen gesneden, De Dharma  27 

TIJDSCHRIFTEN: Buddhism Now, Dharma Life, Lotusblkter, 
Maitreya Magazine, Shambala Sun, Tricycle, Zen  29 

B 0 EDDHA-NET: De Dharma digitaal 
Wanda Sluyter  31 

VAN HER EN DER: De Dharma in de dodencel, 
Manuscript Bashó, Nachtmerrie voor lama's  32 

ZWART OP WIT  34 

AGENDA  37 

GEDICHT: Bashó 
 

40 

OMSLAG: Eerw. meester Jiyu-Kennett 

D E STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME, uitgeefster 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 begre-
pen een abonnement op het Kwartaalblad Boeddhisme. Aanmelding bij het secretariaat van de 
Stichting Vrienden van het Boeddhisme (zie hiernaast) of door overmaking van de donatie op de 
één van de rekeningen van de stichting. 



Ten geleide 
Goden 

IN HET RIJTJE godsdiensten hoort het boeddhisme niet thuis. Er 
is niet één oppermachtig, alwetend wezen dat ons leidt en die wij 
kunnen aanbidden. Toch kwamen en komen er in het boeddhis-

me vele goden voor. De Boeddha wees de traditionele goden uit zijn 
eigen traditie, het brahmanisme, niet af. Hij benaderde ze echter zo-
danig dat ze veranderden in symbolische elementen van een ethisch-
filosofische leer. Daarmee maakte hij het de eerste 'boeddhisten' mak-
kelijker om hun eigen beelden en vormen, die ze van huis uit hadden 
meegekregen, te integreren in de nieuwe leer. 

In dit nummer geeft Jacques den Boer een beschrijving van een 
aantal goden en godinnen die in de loop der tijd uit verschillende cul-
turen en stromingen het boeddhisme zijn binnengeslopen en welke 
gedaante ze daarin hebben aangenomen. Ook Han de Wit toont aan 
dat boeddhisten los van God en gebod' zijn zonder dat dit betekent 
dat ze er een 'goddeloos' bestaan op nahouden. 

Verder wijden we aandacht aan het overlijden van de eerwaarde 
zenmeester Jiyu-Kennett. Haar leerling Hakuun Barnhard verhaalt 
met veel liefde over deze Engelse dame die als een van de eerste bui-
tenlandse leerlingen door Japanse zenmeesters werd erkend in haar 
diepgaand spiritueel inzicht, oftewel `kensho'. 

Tevens is dit nummer het laatste waaraan Jacques den Boer zijn 
medewerking verleende als redacteur. Meer dan 14 jaar is hij de drij-
vende kracht geweest achter het verbreiden van de dharma in woord 
en geschrift. Eerst als redacteur van Saddharma en sinds twee jaar in 
de officieuze rol van hoofdredacteur van de opvolger van dat tijd-
schrift, het voor u liggende Kwartaalblad Boeddhisme. Wij, de re-
dactie, het bestuur van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme en 
ongetwijfeld vele lezers, willen hem heel hartelijk danken voor de 
vele bergen werk die hij in die jaren heeft verzet. Gelukkig hoeven 
we zijn kritische blik en tekstuele bijdragen voorlopig nog niet te mis-
sen, want vanaf dit nummer verschijnt er van zijn hand een vaste co-
lumn, Voetnoot genaamd. Hierin deze keer een heldere uiteenzetting 
van de onverkwikkelijke affaire rond Geshe Kelsang Gyatso en diens 
Shugden-aanhangers. V 

Het contactadres voor advertenties voortaan: 

Kwartaalblad Boeddhisme, lemstukken 82, 9407 KN Assen 
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wemelt het in het boeddhisme 

van de goden. Het centrum van 

de aarde, de berg Sumeru, is de 

verblijfplaats van de 33 miljoen 

goden, zegt een Mahayana- 

tekst. In de Pali-canon is de 

Boeddha zelfs 'de Leraar van 

goden en mensen'. De ene god 

is de andere niet. 

GODEN 
HEILBRENGERS EN HULPMIDDELEN 

Jacques den Boer 

`Boeddhisme is een religie 

zonder god', stond er onlangs in 

een krant. Zonder een 

almachtige Schepper, de Ene 

God van jodendom, christendom 

en islam — dat zou kloppen. Toch 

HET BOEDDHISME 

heeft in het begin 
zijn goden geërfd. 

In de wereld langs de Gan-
ges, waar Siddhattha Gota-
ma, de Boeddha Shakyamu-
ni, zijn leer predikte, wemel-
de het van goden in alle gra-
daties. Het jonge boeddhis-
me sloot in zijn verkondiging 
daarbij aan. 

Toen Gotama de verlich-
ting had bereikt en met recht 
de Boeddha mocht heten, 
aarzelde hij of hij zijn pas 
verworven kennis zou uit-
dragen. Op dat cruciale moment, zo vertelde hij 
later, probeerde een god, de Brahma Sahampati, 
hem te overreden: 'Heer, laat de Heer de dhamma 
onderrichten. Er zijn wezens met slechts weinig 
stof in hun ogen, die zullen wegteren als zij de 
dhamma niet horen, maar als leerlingen van de 
dhamma zullen zij groeien.' Na geruime tijd van 
overweging gaf de Boeddha toe: 'Geopend voor 
degenen die horen zijn de deuren van het Dood-
loze, o Brahma.' 

De Boeddha wees de traditio-
nele goden niet af. Hij veran-
derde ze wel dusdanig dat er 
niet meer dan omhulsels van 
overbleven, schrijft M.M.J. 
Marasinghe in Gods in early 
Buddhisrn. De oorspronkelij-
ke goden aan wie werd ge-
offerd en in gebeden gezond-
heid, welvaart en geluk wer-
den gevraagd, veranderden in 
symbolische elementen van 
een ethisch-filosofische leer. 
Mede doordat de Boeddha 
voor de nieuwe verkondiging 
ook bestaande vormen ge-

bruikte, kon hij geleidelijk een synthese van de vele 
bestaande religieuze opvattingen tot stand brengen. 

De goden in boeddhistische stijl leken enigszins 
op die van de heersende brahmaanse religie: ze wa-
ren onzichtbaar voor het menselijk oog, ze konden 
zich door de lucht verplaatsen enz. Macht over de 
natuur of over mensen bezaten zij echter niet en tot 
hen bidden was zinloos. 

Een god, in het Pali deva, behoorde volgens de 
nieuwe leer tot de wezens die de 'vruchten van hun 
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vroegere daden' genieten in bepaalde niet-mense-
lijke, en alleen maar plezierige, bestaanstoestanden. 
Zij vertoeven in werelden van geluk die niet ruim-
telijk gescheiden zijn van de mensenwereld. 

Goden waren niet langer mensenhelpers, slechts 
in incidentele gevallen traden ze als zodanig op. 
Door een deugdzaam leven 
konden mensen wel waarde-
ring en bewondering van de 
goden oogsten. Het karmi-
sche resultaat van een mens 
tijdens zijn aardse leven, de 
mate van zijn geestelijke ont-
wikkeling, kon hem een we-
dergeboorte opleveren als be-
woner van een hel, als honge-
rende geest, als dier, opnieuw 
als mens, of als god in een van 
de vele hemelen. 

Nieuwe god 

De oorlogszuchtige Indra 
moest het veld ruimen voor 
Sakka, een energieke, welwil-
lende nieuwe god, die zijn 
hoge positie had bereikt door 
in zijn aardse bestaan met evenveel energie een 
goed en deugdzaam leven te leiden. In plaats van 
de ene grote Schepper Brahma ontstonden er he-
melen vol Brahma's, met de al genoemde, van sym-
pathie voor de lijdende mensen vervulde Saham-
pati als de voornaamste. Deze goden leven, in te-
genstelling tot die in de hemel van Sakka, in een 
voortdurende trance. 

Het goddelijke bestaan is echter, anders dan bij 
de goden van het brahmanisme, niet eeuwig. Ook 
voor goden geldt het inzicht van de Boeddha dat 
alle bestaan veranderlijk en vergankelijk is. Ook zij 
worden wedergeboren en ondergaan lijden, ou-
derdom en dan weer de dood. 

Sterker, de hoogste wezens in het universum zijn 
niet de goden, maar de volledig verlichte wezens. 
De hoogste goden staan een stuk lager in de hië-
rarchie dan de Boeddha en de heiligen, de arahants, 
en de laagsten zijn zelfs lager dan de gewone leken 
die het pad van de Boeddha volgen. 

Hoe kenden de vroege boeddhisten hun goden? 
Uit de Pali-canon blijkt dat de meest gevorderden  

op het pad naar de verlichting de nau ste betrek-
kingen met hen onderhielden, niet alleen de Boed-
dha zelf en de arahants, maar ook gees dijk gerijp-
te leken. Enkele teksten geven duideli k aan dat de 
ontmoeting met goden plaatsvond in en toestand 
van trance of diepe meditatie, samadh 

Op vragen o er de boed-
dhistische houdi g jegens de 
goden heeft de B eddha blij-
kens de Pah-can n nooit een 
expliciet antwo 
Volgens Marasi 
erop dat de god 
ten), evenals de 
Mara, in het v 
dhisme niet me 
hulpmiddelen, di 
bruikt zolang z 
zijn. 

rd gegeven. 
ghe lijkt het 
n (en gees- 
ade genius 

oege boed-
waren dan 
worden ge-
functioneel.  

 

Van alle tijden 

 

Goden als manifestatie van 
een bovenmens lijke, heilige 
macht zijn van lle tijden en 
culturen. Zij gev n betekenis, 
structuur en noi men aan het 

menselijk bestaan. De mens ervaart daze macht in 
vormen die samenhangen met de cultuur waarin hij 
leeft, en veranderingen daarin kunnen doorwerken 
in de vormen van het heilige. De Boeddha verving 
de 'vulling' van de brahmaanse symbolen door zijn 
leer. 

De goden droegen de oude namen, maar zij be-
tekenden voor de boeddhisten iets heel anders. De 
Boeddha probeerde de breuk met de traditie zo 
klein mogelijk te maken en de vormen intact te 
houden. 

Toen de leer van de Boeddha zich in de loop der 
eeuwen uitbreidde naar Tibet, China en andere lan-
den in Azië deden zich echter grote veranderingen 
voor in de boeddhistische godenwereld en de ver-
houding van de volgelingen tot de goden. 

De betekenis van de goden varieert sterk voor 
de verschillende soorten volgelingen op het geeste-
lijke pad. De gewone gelovigen vereren de goden, 
maar ook de Boeddha en in het Mahayana de bo-
dhisattva's, als bovenmenselijke, reddende figuren, 
als heilbrengers. Voor de religieuze specialisten, de D 

Ook voo r goden 

geldt he t inzicht 

van de Boed dha dat alle 

bestaan veranderlijk 

en vergankelijk is. 

Ook zij worden 

wedergeboren en 

ondergaan lijden, 

ouderdom en dan weer 

de dood. 
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Goden in het boeddhisme 

monniken, hebben goden eerder een symbolische 
waarde. Voor de religieuze 'virtuozen', die zich he-
lemaal toeleggen op de meditatie, zullen de goden 
vooral hulpmiddelen zijn om een verlichtingserva-
ring te krijgen. 

In zuidelijke landen van Azië heeft het boed-
dhisme allerlei inheemse goden geabsorbeerd, op 
Sri Lanka bijvoorbeeld de god Skanda, de godin 
Kali en een demon als Mahasona, van hindoeïsti-
sche komaf. 

In het noordelijke boeddhisme, het Mahayana 
en Vajrayana, groeide een bonte godenwereld met 

Astamangali, de geluksdodin 

rituelen en meditatiemethoden die aansloten bij de 
culturen waarin de leer van de Boeddha werd op-
genomen. Zijn toenaam moest zelfs worden aan-
gevuld tot 'de Boeddha Shakyamuni' om hem te 
onderscheiden van tientallen boeddha's die in het 
noordelijke pantheon hun intrede deden, in Nepal 
zelfs duizend. Ook een aantal van zijn voorgangers 

en de eerstkomende Boeddha, Maitreya, behoren 
ertoe. 

Aan de top van het pantheon staat de Adiboed-
dha, de hoogste, alwetende, alziende oer-Boeddha. 
Hij stamt uit een theïstische school in Nepal, die 
actief was rond 1000 na Chr., toen de (monotheïs-
tische) islam in India oprukte. De Adiboeddha doet 
wel denken aan de christelijke God. Onder namen 
als Vajradhara en Vajrasattva kreeg hij een plaats in 
de godenwereld van Tibet. In deze gedaanten wordt 
hij vaak afgebeeld met een vrouwelijke begeleid-
ster, een shakti. 

Uit de Adiboeddha heeft zich een groep van vijf 
Dhyani-boeddha's ontwikkeld: Vairocana, Aksho-
bhya, Ratnasambhava, Amitabha en Amoghasiddhi, 
resp. verbonden met het centrum van het kompas 
en de windrichtingen oost, zuid, west en noord, met 
het gezichtsvermogen, geluid, reuk, smaak en tast-
zin, met wit, blauw, geel, rood en groen, met de 
mantra's Om, Hum, Tra, Hri en Ah, met de Dhy-
ani-bodhisattva's (`verlichtingswezens' die hun 
boeddhaschap uitstellen om de lijdende mensen te 
helpen) Samantabhadra, Vajrapani, Ratnapani, Ava-
lokiteshvara en Vishvapani, met de boeddha's Kra-
kucchanda, Kanakamuni, Kashyapa, Shakyamuni 
en Maitreya, en met leeuw, olifant, paard, gans of 
pauw en Garuda. 

Aan het vijftal wordt Vajrasattva toegevoegd, 
boven het centrale punt, verbonden met de geest en 
de intuïtie. Hij wordt soms afgebeeld met een re-
genboog als aura, een symbool van volmaaktheid. 

Amitabha 

De betekenis die aan deze goden wordt gegeven, 
kan per boeddhistische school verschillen, evenals 
de manier waarop zij worden afgebeeld. Zo is in 
het Reine-Landboeddhisme in Japan Amitabha on-
der de naam Amida het object van intense verering. 
Avalokiteshvara, de god van mededogen, redding 
en zegen, heeft zich in China zelfs ontwikkeld tot 
godin, Kuan-yin (in Japan Kannon). Hij/zij is uit-
gegroeid tot de centrale figuur in het boeddhisti-
sche volksgeloof. 

Godinnen spelen in het noordelijke boeddhis-
me een grote rol. Beroemd zijn de afbeeldingen van 
de godin van de Volkomenheid van Inzicht, Praja-
pararnita, de vergoddelijking van een tekst met die 
naam. Er zijn zeker 21 Tara's, met de rang van bo- 
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Sadhita Ghyasamaja met begeleidster 

dhisattva. Zij helpen de mens de oceaan van het be-
staan over te steken. De witte Tara symboliseert 
volmaakte reinheid en transcendente wijsheid; de 
groene Tara — volgens de Tibetanen de oorspron-
kelijke — representeert goddelijke energie, en dan 
zijn er nog gele, blauwe en rode Tara's. Zij kunnen 
verschijnen in vreedzame of toornige gedaante. 

Ook de Yi-dams, beschermgoden van wie iede-
re lama er één uitkiest, kunnen een vreedzame of 
toornige vorm hebben. Een Yi-dam wordt altijd af-
gebeeld in vereniging, yab-yum, met zijn begeleid-
ster. Weer andere goden, de Dharmapala, de Ver-
dedigers van de Leer, hebben onveranderlijk een 
angstaanjagend uiterlijk. De Acht Verschrikkelij-
ken worden ze genoemd. 

Behalve mythische figuren behoren tot het pan-
theon van het noordelijke boeddhisme ook histo-
rische personages die zijn vergoddelijkt. Voorbeel-
den zijn vier heiligen, arahants, uit de tijd van de 
historische Boeddha, die de komst van de volgen-
de Boeddha afwachten, en Nagarjuna, die om-
streeks het einde van de tweede eeuw na Chr. leef- 

de en wordt beschouwd als de 
stichter van het Mahayana-
boeddhisme. 

Goddelijke status is ook Pad-
masambhava ten deel gevallen, 
de goeroe die in de 8ste eeuw het 
Tantra-boeddhisme uit India 
naar Tibet bracht, evenals Mila-
repa uit de 12de eeuw, onver-
moeibaar zwerver door Tibet, 
magiër en schrijver van 100.000 
liederen, en Tsongkhapa, de Ti-
betaanse stichter van de Geluk-
pa-sekte (in de 14de eeuw). 

Het boeddhisme is niet één re-
ligie, maar een groep van reli-
gies, zo wordt wel gezegd. De 
bovenstaande, selectieve, op-
somming van boeddhistische 
goden laat zien dat deze uit-
spraak een kern van waarheid 
bevat. Het hart van alle ver-
schijningsvormen is echter de 
leer van de historische Boeddha. 
In wezen gaat het steeds om de 
ontwikkeling van de geest en 

het streven naar het nirvana. Wie het boeddhisti-
sche pad zover mogelijk wil volgen, zal vroeg of 
laat de goden achter zich moeten laten, welke het 
ook zijn. 7 
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Dr. Han F. de Wit 

Al enige tijd is in diverse 

kranten de discussie gaande 

over de fundering van de 

moraal en over de rol van 

godsdienst daarbij. Ze is tot 

nu toe hoofdzakelijk gevoerd 

tussen atheïstische 

humanisten en theïsten uit 

christelijke tradities. Maar hoe 

wordt deze problematiek 

benaderd vanuit de non-

theïstische religie van het 

boeddhisme, een religie die 

geen godsbegrip als dat van 

het christendom kent en ook 

anders tegen ethiek aankijkt 

dan het humanisme? 

ATHEÏSTEN HOUDEN vast aan de gedachte 
'God bestaat niet'. Theïsten houden vast aan 
de gedachte 'God bestaat'. Maar non-theï-

sten houden aan geen van beide gedachten vast. Ster-
ker nog, in de nontheïstische optiek van het boed-
dhisme wordt het vasthouden aan een van beide ge-
dachten als een obstakel voor de ontwikkeling van 

onze humani-
teit gezien. In 
feite zijn boed-
dhisten dan 
ook noch atheï-
sten noch ook 
theïsten. 

Zijn boeddhisten in deze kwestie dan misschien 
agnostici, mensen die zeggen niet te weten of God 
wel of niet bestaat? Ook dat niet. Want waar het 
boeddhisme al eerder vraagtekens bij zet is dat 
woordje "bestaan", dat we gewoonlijk nogal naïef 
hanteren. Juist op onze alledaagse notie van wat 
werkelijk(heid) is, richt het haar pijlen. 

Of deze 'werkelijkheid' er nu eentje is waarin 
God een plaats heeft of juist niet, in beide gevallen 
is ze volgens het boeddhisme een mentale con-
structie, een gedachtenwereld, die mensen voor 
werkelijkheid houden. Daardoor is de werkelijk-
heid waarin mensen leven in feite een werkelijkheid 
waarin zij denken te leven. Die werkelijkheid waar-
in zij denken te leven is een geestelijke cocon, een 
solipsistische werkelijkheid. Deze cocon wordt ge-
weven uit gedachtenspinsels, inclusief spinsels over 
goed en kwaad, over rechtvaardigheid en humani-
teit. Maar evengoed is het een cocon, waaruit we 
ons maar beter kunnen bevrijden, want ze verduis-
tert ons zicht op de werkelijkheid, ze veroorzaakt 
daardoor lijden en dat te meer naarmate we vaster 
geloven in onze opvattingen over wat werkelijk is 
en wat niet, wat goed en kwaad is. 

Voor humanisten, die voor het funderen van hun 
moraal hun kaarten op de ratio hebben gezet, op 
het redelijke denken, is dit een moeilijk verteerba-
re visie. Rationalisten denken al gauw dat als ethiek 
niet gefundeerd wordt op de rede, dat we dan —
voor we het weten — terug zijn in de romantiek, die 
moraal baseert op gevoel. En daar is, zoals de ge-
schiedenis laat zien, niet veel goeds van gekomen. 
Zedelijkheid, zo zeggen ze, moet gebaseerd zijn op 
redelijkheid. 

Rationalisten zijn vaak overgevoelige mensen 
Verkorte versie van het artikel Boeddhisme over 

Godsdienst en Moraal, in Trouw, 31 okt. '96. 

Los van God en gebod 
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Het den ken over 

goed en kwaad 

kan geen 

absolute basis 

leveren voor 

ethiek. 

Moraal 

waar het gaat om de plaats van het gevoel in de ver-
ankering van zedelijkheid. Het woord 'gevoel' 
roept bij hen al meteen negatieve gevoelens op: ge-
voelens zijn in hun optiek bijna per definitie irra-
tioneel en gevaarlijk als basis voor de moraal.Die 
opvatting is waarschijnlijk een erfenisje van de 
christelijke traditie, die eeuwenlang het gevoel heeft 
geïdentificeerd met de 'hartstochten', de daimones, 
waarmee dan onze egoïstische neigingen worden 
bedoeld, zoals het ongebreideld uitleven van onze 
hebzucht, het botvieren van onze agressie op onze 
medemensen en op onszelf, en het 
ruim baan geven aan onverschil-
ligheid ten opzichte van het wel 
en wee van andere mensen en het 
leven in het algemeen. En deze 
hartstochten worden dan in con-
trast (lees: conflict) met het gewe-
ten geplaatst. Het denken in ter-
men van de tweedeling geweten 
versus hartstochten schijnen 
atheïsten en christenen met elkaar 
gemeen te hebben. Op basis van 
deze tweedeling is de gebruikelij-
ke gedachtengang bij zowel vele 
atheïsten als christenen dat more-
le vorming zich moet richten op 
het omvormen, en als dat niet kan, 
dan toch in ieder geval het intomen van deze harts-
tochten. Hoe? Door ons geweten zozeer te ver-
sterken en ernaar te leren luisteren, dat dit het kan 
opnemen tegen onze egoïstische neigingen, zodat 
deze niet te veel kans krijgen zich in woorden en 
daden te manifesteren. Maar hoe doen we dat, prak-
tisch gesproken? 

Het antwoord dat daarop vanuit de theïstische 
tradities wordt gegeven is: we moeten ons geweten 
verbinden met Gods wil. Maar hoe kunnen we 
Gods wil kennen? Weliswaar wordt soms gezegd, 
dat die in ons hart geschreven staat, maar we zijn 
niet (meer) in staat om deze wil onmiddellijk te le-
zen. We zijn dan ook gedwongen om via een om-
weg van deze wil kennis te nemen, namelijk door 
eerst iets anders te lezen. En dat kan, want volgens 
vele religieuze tradities is Gods wil aan ons kenbaar 
gemaakt in de vorm van Gods woord, in de vorm 
van heilige geschriften. 

Het antwoord dat vanuit de atheïstische tradi-
ties wordt gegeven op de vraag hoe wij ons gewe- 

ten of ons normbesef kunnen verst rken, is na-
tuurlijk niet mensen ertoe te brenge zich de wil 
van God eigen te maken, maar de (re elijke) nor-
men en waarden van de (eigen) cultu r. 

Deze denktrant in termen van ge eten versus 
hartstochten is het boeddhisme vreem•. Dat is dan 
ook waarom zowel theïsten als atheïs en de boed-
dhistische visie op ethiek vaak maar oeilijk kun-
nen plaatsen. 

Hoe fundeert het boeddhisme da 
Laat ik daartoe een typisch boeddhis 

vraag stellen: wat is 
deze theorie van ge 
hartstochten op on 
dat effect heilzaam o 
boeddhistische ant 
het effect is dat het e mens ver-
deelt in zichzelf en t gen zichzelf 
opzet. 

Het brengt ons r toe dat we 
voortdurend met o  negativiteit 
en die van anderen n strijd ver-
wikkeld (moeten) zij . Is die strijd 
heilzaam? Elke ke r dat we de 
strijd verliezen, vo dt dat onze 
zelfhaat en ons s huldgevoel. 
Deze zelfhaat richt zich nu eens 
op onze eigen nega iviteit, onze 

`demonen', dan weer op degene die e strijd erte-
gen weer eens verloren heeft, op on zelf. Uit die 
zelfhaat komt verdere agressie voort egen onszelf 
en tegen anderen. Maar die agressie i zelf één van 
de demonen. Dus in feite voedt onze s *jd onze ne-
gativiteit. Deze vicieuze cirkel doet an tenslotte 
een gevoel van onmacht en moedelo s sheid in ons 
ontstaan: 'Ik wil het goede wel, maa kan het niet, 
ik heb er de kracht niet toe.' De erkelijkheid 
waarin we dan denken te leven is ee uitzichtloze 
cocon, die onze humaniteit niet be ordert, maar 
verstikt. 

Daar komt dan nog bij dat onz ideeën over 
goed en kwaad, over gewetensvol en gewetenloos, 
relatief zijn. De boeddhistische tradi ie benadrukt 
al 2500 jaar dat morele voorschriften eliswaar een 
praktische definitie van rechtvaard gheid geven, 
maar dat zij hun eigen definitie ni.e zelf kunnen 
rechtvaardigen. Ze hangen wat dat etreft in het 
luchtledige. Het denken over goed n kwaad kan 
geen absolute basis leveren voor ethie In onze cul- C> 

zijn ethiek? 
sche weder-
et effect van 
eten-versus-

geest, en is 
niet? En het 
oord luidt: 
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Moraal 

tuur is dit inzicht betrekkelijk nieuw; het heeft bij 
vele mensen geleid tot twijfel over de geldigheid van 
hun ethiek en tot die typische post-moderne mo-
rele moedeloosheid: iedereen moet het nu maar 
voor zichzelf weten. Maar vanuit een boeddhisti-
sche optiek opent het inzicht dat het zoeken naar 
een absoluut begrippenkader vruchteloos is, juist 
een heel inspirerend perspectief. Want het dwingt 
ons om opnieuw naar ons besef van goed en kwaad 
te kijken. Nu niet meer om met behulp van Gods 
geboden of de rede een ethisch stelsel te ontwer-
pen, maar om te zien of er niet misschien een die-
pere wortel is, die fundamenteler is dan ons gewe-
ten en ons denken in termen van goed en kwaad. 
Iets dat misschien wel aan het zicht wordt ont-
trokken zolang we bevangen zijn in een mensbeeld 
waarin het geweten het tegen de hartstochten moet 
opnemen. 

Diepere wortel 

Volgens de boeddhistische visie is die diepere wor-
tel — ik durf het haast niet tegen rationalisten te zeg-
gen — een gevoel, namelijk het universele en trans-
culturele verlangen, dat in ieder mens leeft: het ver-
langen dat de situatie, waarin we ons aantreffen en 
waarvan we deel uitmaken, moge bloeien en dat al 
het leed daarin wordt verzacht. Dit verlangen gaat 
dieper dan elke ethiek en is er tegelijk het funda-
ment van. Zelfs als we het contact met dit verlan-
gen verloren hebben, zelfs als we dood en verderf 
wensen aan onszelf en anderen, dan nog wordt deze 
wens gevoed door het in ons levende, maar nu to-
taal geperverteerde verlangen om ruimte te schep-
pen voor geluk. 

Dit universele menselijk verlangen is volgens de 
boeddhistische visie niet gebaseerd op opinies of 
ideeën, niet op het morele oordeel dat het goed is 
om dit verlangen te hebben. En ook niet gebaseerd 
op de ratio, op de gedachte dat dit verlangen rede-
lijk of verstandig is, maar het is een mentale kracht, 
die eigen is aan elk levend wezen. Niet alleen aan 
mensen, maar ook aan 'redeloze' en 'goddeloze' 
dieren. Zelfs de meest roofzuchtige tijger heeft on-
baatzuchtige zorg voor haar welpen, zo wordt in 
de klassieke teksten gezegd. Het verschil tussen 
mens en dier is dan ook slechts dat mensen dit ver-
langen en het handelen vanuit dit verlangen bewust 
kunnen cultiveren en dieren niet. In de boeddhis- 

tische liturgie wordt dit verlangen als volgt ver-
woord in wat wel de vier brahmavihara's (hemel-
se toestanden) wordt genoemd: 

Mogen alle wezens geluk ervaren en de bron 
van geluk; 

Vrij zijn van lijden en de oorzaak van lijden. 
Mogen zij voorspoed ervaren 
En onpartijdige welwillendheid koesteren 

tegenover iedereen. 

Er zijn momenten waarop dit verlangen niet meer 
alleen een verlangen is, maar waarop we er feitelijk 
uit leven en eruit handelen. Maar als het dan ons 
diepste verlangen is dat alle wezens geluk en voor-
spoed ervaren, waarom leven we er dan niet voort-
durend uit? Waarom komt er van die diepste wens 
zo weinig terecht? Het antwoord dat een aantal 
boeddhistische scholen daar op geeft, is dat deze 
wens wordt overschaduwd door levensangst. Door 
die angst verkrampen we en proberen we ons af te 
schermen en af te scheiden van onze ervaring: we 
concipiëren onze 'werkelijkheid' dan in termen van 
`ik hier' en 'dat daar'. Dat wordt dan de werkelijk-
heid waarin we denken te leven. Op basis van deze 
tweedeling en angst benaderen we dan elke situatie 
in termen van wat er voor ons uit te halen valt of er 
voor ons aan te vrezen valt, of geen van beide, zo-
dat we de situatie evengoed kunnen negeren. We 
raken in de greep van een egocentrische emotiona-
liteit, die wordt gekenmerkt door hebzucht, agres-
sie en onverschilligheid. Het grote verschil met de 
christelijke en humanistische optiek is echter dat in 
de boeddhistische visie deze egocentrische emotio-
naliteit niet als inherent aan de menselijke conditie 
wordt gezien, maar als inherent aan de egocentri-
sche optiek op de werkelijkheid en bijbehorende 
levensangst. 

Boeddhistische optiek 

Waar het boeddhisme haar ethiek nu op baseert is 
noch de Rede noch God, maar op het empirische 
feit dat zich in ons leven ook momenten voordoen 
waarop we vrij zijn van deze egocentrische optiek 
en de eruit voortkomende emotionaliteit. Op die 
momenten neemt de situatie in zijn totaliteit als het 
ware het roer over en ons streven naar levensgeluk 
valt dan samen met het streven naar het geluk van 
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de totale situatie waarin we staan en waar we deel 
van uitmaken. Egoïsme én altruïsme zijn op die 
momenten beide verdampt, evenals alle vormen van 
verlicht eigenbelang. 

Ethische vorming in de boeddhistische optiek 
houdt dan ook niet in het mobiliseren van ons ge-
weten tegen de hartstochten en het strijden ertegen, 
maar ze richt zich op het leren loslaten van de ego-
centrische verkramping en het levensangstige per-
spectief waaruit deze hartstochten voortkomen. 
Hoe? Enerzijds door de beoefening van zitmedita-
tie: het leren zien, doorzien en opgeven van de men-
tale beweging van verkrampen. En anderzijds door 
het geven van aanwijzingen op het vlak van het 
spreken en handelen, die ons bevrijden van ego-
centrische verkramping. Deze aanwijzingen zijn 
geen in steen gehouwen verboden of geboden, maar 
praktische suggesties. 

Ethisch handelen 

Hoe ziet het handelen er nu uit, dat vrij is van deze 
verkramping? Interessant genoeg niet zo erg ver-
schillend van wat we normaliter ethisch handelen 
noemen. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want 
ethische regels zijn (op hun best) in begrippen en 
regels gestold inzicht en mededogen. Volgens de 
boeddhistische visie op ethiek is het doel van ethi-
sche gedragsregels dan ook, aan te geven hoe we dit 
fundamentele verlangen weer in ons kunnen wek-
ken, versterken en in ons handelen vorm kunnen 
geven. 

Dat is goed om te weten in al die situaties waar-
in we bevangen zijn door levensangst en het con-
tact met dit verlangen zijn kwijtgeraakt. In die si-
tuaties fungeren ethische gedragsregels als een soort 
krukken, die ons helpen te lopen, wanneer we dat 
niet zelfstandig kunnen. Vanuit de boeddhistische 
optiek is een benadering die het geweten wil mo-
biliseren tegen de hartstochten, dan ook slechts een 
opvatting die haar hoop heeft gesteld op het ont-
wikkelen van steeds betere krukken, terwijl de 
boeddhistische benadering een mentaal revalidatie-
programma wil bieden, dat ons uiteindelijk van die 
krukken bevrijdt. Dat revalidatieprogramma is ge-
richt op het wakker roepen van ons diepste verlan-
gen en het te cultiveren in het handelen. 

In plaats van de vruchteloze innerlijke strijd te-
gen onze 'hartstochten' door ons geweten te mo- 

biliseren, roept de boeddhistische visi ons op om 
de wortel van deze hartstochten weg te nemen. An-
ders dan in de christelijke en humanist ische optiek 
zijn in het boeddhisme de hartstocht en dus geen 
uiteindelijke realiteiten, die nu eenmaal eigen zijn 
aan de menselijke natuur. Daarom begint de ethi-
sche vorming in deze traditie ook met et leren op-
geven van deze innerlijke strijd met a le schuldge-
voel, haat en zelfhaat die zij wekt. Ko om, ze be-
gint met het accepteren van wie en w we nu zijn, 
met al onze egocentrische hartstochte 

Dat betekent niet dat we alles maar bij het oude 
laten. Integendeel, want door deze sti  
ontstaat volgens de boeddhistische 
open ruimte van onbevangenheid, wa  
contact maken met dit fundamentele  
menselijke verlangen. En het handele 
voortvloeit is de spontane manifestati 
niteit. 

Dr. Han F. de Wit is gods-
dienstpsycholoog en auteur 
van Contemplatieve Psycho-
logie en De Verborgen Bloei: 
Over de psychologische ach-
tergronden van spiritualiteit. 
Uitg. Kok-Agora, Kampen. 

ijd te staken 
isie juist die 
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, universele 
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Boeddhistische Omroep 
wacht op de begintune 

Bas Donker van Heel 

De Boeddhistische Omroep kan in 
september beginnen met tv- en 
radiouitzendingen - op voorwaarde dat 
het Commissariaat voor de Media 
binnenkort de aangevraagde 
zendmachtiging verleent. 
Spannende tijden voor de initiatief-
neemster, de Boeddhistische Unie 
Nederland, en in het bijzonder voor de 
mensen van het eerste uur, onder wie de 
boeddholoog Aad Oerboom en 
programmamaakster Babeth van Loo. 

cH  ET. IDEE VOOR een omroep dateert al 
uit 1992, maar je hebt gekken nodig die 
het uitvoeren, en die waren tot voor 

kort nauwelijks voorhanden,' zegt drs. Aad Ver-
boom, langdurig voorzitter en nu penningmeester 
van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) en 
lid van de werkgroep voor de aanvraag van de 
zendmachtiging. 

Het verhaal van de omroep is voor een deel het 
verhaal van de BUN, het verhaal van de dikwijls 
moeizame samenwerking van tientallen groeperin-
gen en organisaties om iets gemeenschappelijks van 
de grond te tillen. 

`Tot voor enkele jaren was bijna iedere boed-
dhist in Nederland noodgedwongen bezig zijn ei-
gen centrum te laten floreren. Nu dat lukt, wordt 
het makkelijker om mensen te vinden die zich voor 
gezamenlijke projecten willen inzetten, zoals de 
omroep. Het project is tegelijk een forum, een plek 
waar je elkaar als boeddhisten ontmoet. 

je kunt van mensen die druk bezig zijn met de 
opbouw van hun eigen organisatie niet verwachten 
dat ze ook tijd steken in een overkoepelende unie. 
Daarom moest de BUN steeds oppassen niet te veel 
hooi op haar vork te nemen. Je kunt wel een infor-
matiecentrum willen runnen en overal lezingen ge-
ven, gevangenen bezoeken of stervensbegeleiding 
willen geven, maar dat kan niet allemaal tegelijk. 
Daar hebben we de menskracht niet voor. 

Wij richten ons alleen op dingen die niet volle-
dig door de afzonderlijke boeddhistische tradities 
kunnen worden gedaan. Zo hebben we gezorgd 
voor beter lesmateriaal over het boeddhisme op de 
scholen. En een werkgroep heeft zich gericht op de 
lijkbezorging, in het bijzonder op een inventarisa-
tie van ervaringen en wensen. Het resultaat bleek 
in de praktijk zeer bruikbaar, zowel voor de boed- f> p. 1 5  
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Babeth van Loo 

Boeddhistische omroep 

`Boeddhistische programma's 
hebben een ander ritme' 

ABETH VAN Loo, film- en programma-
maakster, intensief betrokken bij de voorbe-
reiding van de Boeddhistische Omroep, heeft 

zich vooral gebogen over de vraag: hoe gaan de pro- 
gramma's eruitzien? 

In de aanvraag voor de zendmachtiging wordt een 
exposé gegeven dat de lijn van de geboorte van prins 
Gautama, later de Boeddha, doortrekt naar Neder-
land anno nu, maar concrete voorstellen en ideeën 
voor programma's zal men er vergeefs in zoeken. 

`Van mij had dat er best in gemogen, maar er is 
uiteindelijk besloten uit te gaan van de veronder-
stelde eisen van het Commissariaat voor de Media. 
Voor mij staat het programma natuurlijk centraal 
en ik heb daar ook al een stuk over geschreven. Ver-
der heb ik voorgesteld Johan van der Keuken als 
adviseur te benoemen. En ik sta in contact met Mat-
thieu Richard, een Franse boeddhistische monnik 
die al twintig jaar films en foto's maakt. Hij zou een 
meer inhoudelijk adviseur kunnen worden. 

`Volgens mij is het belangrijk dat je bij het Com-
missariaat ook je inhoudelijke kwaliteit kunt aan-
tonen — dat we laten zien dat we geen amateurs zijn. 
Over de daadwerkelijke invulling van de program-
ma's maak ik me niet zoveel zorgen. Ik heb zelf veel 
ervaring, maar zo iemand als Richard heeft ook een 
flink archief waar je best uit kunt putten. 

<Natuurlijk gaan we ook onze breed samenge-
stelde achterban heel direct bedienen, maar je kunt 
daarnaast bijvoorbeeld programma's maken over 
boeddhisme en kunst. Wat ik graag wil laten zien, 
is dat je het medium zelf ook anders kunt gebrui-
ken dan meestal gebeurt.  

'Als consument worden we overspoeld door in-
formatie die in een paar minuten of seconden is sa-
mengebald. Voor de IKON heb ik zelf ook wel 
eens items gemaakt waarin je in 12 minuten een po-
litieke kwestie moest behandelen. Dat kan eigen-
lijk niet zonder verlies aan inhoud en kwaliteit. Als 
boeddhistische omroep moet je dat anders aan-
pakken. Je kunt een bepaalde traagheid inbouwen, 
een ander ritme, een rustiger montage. Niet in mi-
nuten rekenen, maar in uren.' 

Kathmandu 

Babeth van Loo zegt het niet zomaar. Haar opvat-
tingen zijn het resultaat van jarenlange ervaring, die 
haar via de kunstacademie in Diisseldorf, waar ze bij 
Joseph Beuys studeerde, naar de filmacademies in 
New York en San Francisco voerde. Daar haalde ze 
haar Masters-diploma, waarna ze docente werd. 

In 1976 begon tegelijkertijd haar 'Tibetaanse pe-
riode'. Ze draaide in Kathmandu een film over reïn-
carnatie-rituelen. 

`Voor mij is een film geen lineair verhaal. Van-
uit de boeddhistische optiek kun je een metafoor 
zien in de projectie van vierentwintig beeldjes per 
seconde op een scherm, waarin de kijkers dan een 
doorlopende film zien. Die illusie probeer ik in-
zichtelijk te maken, niet alleen met films, maar ook 
met lichtobjecten. Voor mij hangen kunst en ver-
innerlijking nauw samen, wat trouwens binnen de 
kunstwereld niet zo goed wordt begrepen. 

`Ik hoop wel dat mijn visie op de mogelijkheden 
van de boeddhistische omroep zal worden geho-
noreerd. We moeten geen EO worden, maar een 
open situatie creëren, waarin ervaren mensen, ech-
te programmamakers, hun gang kunnen gaan zon-
der dat ze worden gehinderd door bijvoorbeeld af-
spraken over percentages uren die aan segmenten 
van de achterban moeten worden besteed. 

`Misschien dat we, als het hier in Nederland lukt, 
een speerpunt kunnen zijn voor andere landen in 
Europa. We zouden programma's kunnen maken 
die het lokale overstijgen, multiculturele copro-
dukties per satelliet, het is allemaal mogelijk. We 
moeten nu inzien dat de voorbereidende fase voor-
bij is en dat de professionals aan de slag moeten. Ik 
hoop ook echt dat er een ervaren programmama-
ker in het BO-bestuur komt. Dat is welbeschouwd 
een voorwaarde.' V 
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Aad Verboom 

dhistische gemeenschap als voor sommige maat-
schappelijke organisaties. In Haarlem houdt een 
nieuw crematorium nu bijvoorbeeld rekening met 
de specifieke wensen van boeddhisten. Een werk-
groep Rondom de Dood heeft zich verdiept in het 
omgaan met sterven en dood. Daar is een brochu-
re uit voortgekomen. 

`Interessant is dat door deze activiteiten, zeker 
door het onderwijsproject, een intensiever contact 
is ontstaan met de allochtone boeddhistische ge-
meenschap.' 

Ambitieus 

Vijf jaar na de geboorte van het idee voor een boed-
dhistische omroep kon eindelijk, in juni 1995, een 
werkgroep worden geformeerd met de vooruit-
ziende werktitel Boeddhistische Omroep Stichting. 
Een ambitieus project, waarmee de BUN twee za-
ken hoopt te bereiken: verdere samenwerking tus-
sen boeddhistische groepen en betrouwbare infor-
matie leveren over het boeddhisme in Nederland. 
`En we hopen in het verlengde daarvan te komen 
tot de vorming van een eigen identiteit, waarbij in-
tegratie van allochtone boeddhisten is inbegrepen,' 
aldus Verboom. 

Voor een zendmachtiging is de belangrijkste 
voorwaarde die het Commissariaat aan kerkelijke 
of religieuze genootschappen stelt: een achterban 
van voldoende grootte. Andere voorwaarden waar-
aan de aanvrager moet voldoen, betreffen de doel-
stellingen en de organisatiestructuur van de omroep 
in spe. De uiteindelijke beslissing van het Com-
missariaat over de aanvraag van de BUN valt op 
1 mei. 

Verboom is vol goede moed over de uitslag: 'We 
hebben met hulp van deskundigen een serieuze, we-
tenschappelijk verantwoorde, telling gehouden van 
de boeddhisten in Nederland, zowel allochtone als 
autochtone boeddhisten. De eerste groep bestaat 
uit immigranten en hun kinderen uit landen als 
China, Vietnam en Thailand, waar het boeddhisme 
is ingeburgerd, mensen dus die hun gebruiken en 
religie hier in stand willen houden. De tweede 
groep bestaat uit geboren Nederlanders die serieus 
met het boeddhisme bezig zijn. 

`Voor onze telling zijn statistische gegevens van 
het CBS gebruikt, maar ook eigen informatie uit 
een enquête onder alle organisaties in Nederland. 

Als 'serieus boeddhist' 
beschouwen we ie- 
mand van 18 jaar of 
ouder die zijn toe-
vlucht tot de Drie Ju- 
welen — de Boeddha, 
Dhamma en Sangha —
heeft genomen, of het 
boeddhisme als zijn 
levensbeschouwing 
ziet. 

`Het aantal alloch- 
tone  boeddhisten 
schatten we op 15.000 

26.000, terwijl het 
aantal autochtone boeddhisten rond de 13.000 moet 
liggen. Met een voorzichtige schatting van een to-
taal van 30.000 voldoen we wat de achterban be-
treft aan de voorwaarden voor een zendmachtiging. 

`Deze cijfers wijzen op een behoorlijke groei van 
de boeddhistische gemeenschap in Nederland. De 
grootste stromingen zijn Zen en Vajrayana. Op-
merkelijk is verder dat van de allochtone boed-
dhisten er nog geen vijfduizend zijn aangesloten bij 
een organisatie. 

`Hoe dan ook kun je stellen dat het boeddhisme 
in Nederland volwassen is geworden. Het is een ge-
meenschap met een herkenbare cultuur. Het boed-
dhisme is een maatschappelijke stroming geworden 
en we willen ons ook als zodanig presenteren. Het 
is voor de boeddhisten in Nederland van groot be-
lang om kennis te nemen van de eigenheid en ver-
scheidenheid in eigen kring. Vroeger deed je dat 
door je te presenteren op het marktplein, tegen-
woordig doe je dat op de televisie, de radio of In-
ternet.' 

Mission statement 

Tijdens een wat rommelige bijeenkomst voor be-
langstellenden in de omroep, in februari vorig jaar, 
bleek dat er al wel een compleet 'organogram' 
voor de omroep klaar lag, maar dat er nauwelijks 
iets op papier stond over de doelstellingen en de 
programma's. Er werd een taakgroep Algemene 
Doelstellingen in het leven geroepen om zich te 
buigen over een `mission statement'. (Voor dege-
nen die niet op de hoogte zijn van uit Amerika 
overgewaaide managementtermen: `mission state- C> 
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Boeddhistische omroep 

ment' kan grofweg worden vertaald met 
`doelstelling'.) Daarin moest allereerst wor-
den gezegd waarom die omroep er eigenlijk 
moet komen. 

`Er zaten professionele programmamakers 
bij met heel verschillende boeddhistische ach-
tergronden,' releveert Verboom. 'Ik noem ze 
even. Henk van Voorst werkt als freelance 
programmamaker onder meer voor de Stads-
omroep Utrecht en is beoefenaar van vipassa-
na-meditatie. Meipo Zeilemaker is een dui-
zendpoot die ook ervaring met film heeft en 
betrokken is bij Shambala Training. Liesbeth 
van Houten komt uit de theaterwereld, maar 
werkte ook voor radio en tv en voelt zich 
thuis in de Zenwereld. Babeth van Loo is be-
trokken bij Dzogchen. Zelf zat ik er als con-
tactpersoon bij namens de BUN en de werk-
groep Aanvraag Zendmachtiging. 

`Na de nodige 'soul searching' zijn we tot 
een drieledige doelstelling gekomen, die ge-
zien de reacties representatief is voor de ach-
terban. 
1. Het scheppen van praktische voorwaarden 

waardoor het boeddhisme zich in al zijn 
rijkdom en schakeringen kan presenteren 
met behulp van moderne media. 

2. Het vervullen van een brugfunctie tussen 
verschillende geledingen, bijvoorbeeld tus-
sen oudere en jongere generaties boed-
dhisten. 

3. Het aanbieden van het boeddhistisch ge-
dachtengoed als een wezenlijk bestanddeel 
in de dialoog met andere spiritueel geo-
riënteerde mensen en organisaties. 

In september 1996 ging het verslag voor com-
mentaar naar de boeddhistische groepen. Zij 
reageerden goed en hun reacties werden ver-
werkt in het eindverslag dat in november klaar 
was. Intussen waren anderen bezig met 'boed-
dhisten tellen' en het in kaart brengen van het 
boeddhistische landschap. 

`Wij gingen door met het ontwerpen van 
een organisatiestructuur, met hulp van juridi-
sche en media-adviseurs. Er is nu een organi-
satie-concept, goedgekeurd door de achter-
ban. Verder is de achterban benaderd om te 
weten te komen welke informatiebehoeften 
er zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde van  

het Commissariaat. Ook hierbij hebben we specia-
listen ingeschakeld.' 

Redactie 

Een bestuur voor de beoogde omoep is er nog niet, 
evenmin als een procedure om tot de meest ge-
wenste samenstelling te komen. En een redactie-
statuut, dat de verhouding tussen redactie en be-
stuur regelt, staat nog niet op papier. 

Verboom doet daar luchtig over. 'Iedereen kan 
suggesties voor programma's indienen. Het nog sa-
men te stellen bestuur en de redactieraad gaan dan 
verder overleggen met de programmamakers. Ook 
de komende participatieraad kan suggesties doen. 

`Het Commissariaat voor de Media eist dat het 
bepalen en het uitvoeren van het beleid door ge-
scheiden organen gebeurt. Het bestuur zorgt dus 
voor het algemene beleid, in samenspraak met de 
redactieraad, die zelf weer voorstellen doet voor 
concrete programma's. Als de opdracht is verleend, 
kan alleen de directeur nog ingrijpen. 

`Het concept voor de organisatiestructuur moet 
nog worden uitgewerkt. We denken aan een com-
binatie van een directeur die tevens hoofdredacteur 
is, plus twee vaste redacteuren voor radio en tv. Dat 
zijn de enige betaalde banen, de rest is vrijwillig of 
wordt freelance betaald.' 

Betekent dit dat het hoofdredacteurschap mo-
gelijk door een niet-programmamaker zal worden 
uitgeoefend? Verboom: 'Ook de functieomschrij-
vingen moeten nog worden uitgewerkt. Zelf denk 
ik dat de hoofdredacteur ook de omroep naar bui-
ten toe moet vertegenwoordigen en leiding moet 
geven aan het team. Om die reden zou je het, denk 
ik, niet moeten scheiden. En zo'n redactiestatuut is 
een technische zaak. 

`We moeten nu eerst een bestuur benoemen en 
dan volgen de statuten vanzelf. Eerlijk gezegd ver-
wacht ik geen problemen. De basis ligt er. Niemand 
zit te wachten op een slechte omroep, maar het eer-
ste jaar wordt sowieso uitproberen, de boel op po-
ten zetten. In het tweede jaar kun je dan je beleid 
aanscherpen, aan de hand van de ervaringen.' 

Het zal duidelijk zijn: er moet nog veel worden 
besproken en geregeld. Als het Commissariaat de 
zendmachtiging verleent, zou de Boeddhistische 
Omroep (i.o.) in september a.s. immers al met haar 
uitzendingen mogen beginnen. De tijd dringt. 
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Dharrna 
 

ZONDER 'IK', 
ZONDER GRENZEN 
door Rob Janssen 

NAAR DE WOORDEN van de stichter is het 
boeddhisme een `verlossingsleer'. 'Zoals 
de grote oceaan slechts één smaak heeft, 

die van zout, zo heeft ook mijn Leer slechts één 
smaak: die van verlossing.' Verlossing betekende 
voor Boeddha primair de verlossing van leed, dat 
inherent is aan alle bestaansvormen. Het transcen-
dente element, waaraan men door de verlossing 
deelachtig wordt, wordt Nirvana genoemd. Hoe 
kunnen we deze toestand bereiken? 

De weg van meditatie (de dhyána-weg) is waar-
schijnlijk de eerste verlossingsweg, die de Boeddha 
onderricht en zelf bewandeld heeft. Deze bestaat 
uit het Edele Achtvoudige Pad, dat de vierde Ede-
le Waarheid uitmaakt. Dit Pad kunnen we als volgt 
kort karakteriseren (cfr. Vetter, The Ideas and Me-
ditative Practices of Early Buddhism. Leiden, Brill, 
1988, p.12). Men lette er wel op, dat deze om-
schrijving voor monniken geldt; voor leken bestaat 
er een aangepaste versie. 

1. De juiste zienswijze (sammá-ditthi). Men ver-
trouwt op de ervaring van de Boeddha, die een weg 
gevonden heeft, die uit deze leedvolle wereld leidt 
tot verlossing. Men beseft, dat niet alles met de 
dood eindigt. 

2. Het juiste besluit (sammá-sankappo): het huis 
verlaten en een leven als religieus bedelaar op zich 
nemen. Voor leken: het besluit om het Pad tot ver-
lichting te gaan bewandelen. 

3. Het juiste spreken (sammá-vácá): niet liegen, 
geen ruwe taal gebruiken, niet roddelen, alleen het 
allernoodzakelijkste zeggen en datgene, dat dien-
stig is voor de verlossing. 

4. Het juiste handelen (sammá-kammanto): geen 
enkel levend wezen moedwillig doden of verwon-
den, niet nemen wat niet gegeven is en (voor mon-
niken) volledige onthouding van sexualiteit. 

5. De juiste levenswijze (sammic-ájivo): leven van 
wat bedelend vergaard wordt en niet meer bezitten 
dan strikt noodzakelijk is. Leken dienen bepaalde 
beroepen, zoals slager, te mijden. 

6. De juiste inspanning (sammá-váyámo): de 
mogelijkheid voorkomen dat sensuele indrukken 
of sensuele gedachten enige aandacht krijgen. 

7. De juiste aandacht (sammá-sati): volledig be-
wust zijn van alles wat men doet, niet afwezig zijn 
in gedachten. 

8. De juiste concentratie (sammá-samádhi): de 
4 stadia van dbyána-meditatie beoefenen. Deze zijn 
in samenvatting als volgt te beschrijven. 

Het eerste stadium wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van discursief denken (vitakka-vicá-
ra), een gevoel van vreugde (piti), een algemeen (li-
chamelijk) geluksgevoel (sukha). Er ontstaat gelei-
delijk een sterke concentratie, waaruit de volgende 
stadia voortkomen. 

In het tweede stadium verdwijnt het denken. Er 
resteren nog vreugde en geluksgevoel. 

In het derde stadium wordt het gevoel van 
vreugde opgegeven. Er zijn nog een lichamelijk ge-
luksgevoel, gelijkmoedigheid en aandacht. 

In het vierde stadium verdwijnt tenslotte het ge-
luksgevoel. Opgewektheid, neerslachtigheid en leed 
zijn al eerder verdwenen. De mediterende raakt nu 
in een door gelijkmoedigheid en helder gewaar-zijn 
gereinigde toestand. Lichaam en geest zijn volko- 
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Dharma 

men zuiver. In dit stadium ervoer de historische 
Boeddha de verlossing, de bevrijding uit de kring-
loop der wedergeboorten. Toen 
hij later tijdens zijn eerste preek in 
Benares verkondigde, dat hij het 
`cloodloze' (amata) gevonden had, 
verwees hij waarschijnlijk naar dit 
vierde stadium van meditatie. Na 
deze ervaring behoefde hij niet 
meer te sterven in een volgend le-
ven. Dit geldt niet alleen voor de 
Boeddha, maar voor eenieder die 
dit stadium na moeitevolle in-
spanning kan bereiken. Alle gees-
telijke bezoedelingen (ásavas) zijn 
hier verdwenen. De mens is vrij 
van de drie 'vergiften': begeerte 
(lobba), haat (dosa) en verwarring 
(moha). Dit is Nirvana, dat op 
sommige plaatsen in de canon omschreven wordt 
als de hoogste zaligheid (paraman sukham) (An-
guttara Nikaya IV, 9, 34, 1-3). 

In deze toestand schouwde de Boeddha de vier 
Edele Waarheden, die de kern van zijn Leer (Dham-
ma) uitmaken. Bovendien realiseerde hij zich, dat 
een 'zelf', een permanente kern van de menselijke 
persoonlijkheid nergens aan te treffen viel. Dit is de 
essentie van de zogenaamde `niet-zelf-leer' (anat-
tá-váda), die steunt op de vele malen in de canon 
voorkomende passage: 'Dat behoort mij niet, dat 
ben ik niet, dat is niet mijn zelf.' Deze uitspraak 
wordt op alle componenten van de menselijke per-
soonlijkheid toegepast, inclusief het fysieke lichaam. 
Dit betekent een opgeven van alle identificaties: ik 
ben niet dit lichaam, ik ben niet dit gevoel, ik ben 
niet dit denken etc. Dit moet m.i. de kern van de 
Verlichting bij de Boeddha zijn geweest. En is dat 
nog bij eenieder, die een verlichtingservaring heeft. 
Men kan dit concluderen uit het begrip 'gelijk-
moedigheid' (upekkhá), dat als karakteristiek voor 
het hoogste stadium van de jhána-meditatie be-
schouwd wordt. 'Gelijkmoedigheid' wil eenvou-
dig zeggen, dat men innerlijke en uitwendige pro-
cessen onbewogen, als een soort 'getuige' waar-
neemt. Dit laatste is een gevaarlijk woord, omdat 
men er heimelijk weer een 'ik' mee kan introduce-
ren, waardoor we in een oneindige regressus terecht 
zouden komen. Beter zou men helemaal kunnen 
zwijgen over dit subject, zoals de Boeddha deed. 

Hij zei niet, dat het niet bestond, maar als een ech-
te empiricus zou hij gezegd kunnen hebben: 'toon 

me het subject en ik zal u niet 
weerspreken'. 

Een Verlichte leeft passieloos en 
zonder agressie. Wat hem over-
komt, deert hem niet. Hij ervaart 
alleen een steeds wisselende 
stroom van innerlijke en uiterlijke 
werkelijkheidselementen (dham-
ma's). Of er achter deze dham-
ma's een werkelijkheid bestaat en 
of er achter de psychische ver-
schijnselen een Zelf schuil gaat, in-
teresseert hem niet. Dit zijn nut-
teloze speculaties, die van het 'heil' 
afleiden. De Boeddha loochende 
zulke werkelijkheden niet, maar 
hij poneerde ze evenmin. Van de 

bestaanselementen (dhamma's) wist hij alleen, dat 
ze voortdurend veranderen en leedvol zijn en daar-
om geen eigennatuur (permanente kern) kunnen 
bezitten. 

Mystiek 

Rond het begin van onze jaartelling begint men 
nieuwe soetra's te schrijven , waarin de oude Leer 
verder wordt uitgewerkt en waarin met name de 
niet-zelf-theorie wordt uitgebreid tot een leer over 
de Leegte, die zowel op de psychische als de fysi-
sche werkelijkheid betrekking heeft. Het zoge-
naamde Maháyána ontstaat. De mystiek van het 
boeddhisme krijgt nu een ander accent. Laten we 
de blik daarom eens richten op een bekend 
Maháyána-soetra, waarin een nieuwe variatie op 
een oud thema te beluisteren valt. In het Lanká-
vatára Soetra lezen we: 

Als verschijnselen en namen ter zijde gesteld 
zijn en alle onderscheiding ophoudt, dan is wat 
overblijft de ware en wezenlijke natuur van de 
dingen en , daar niets beweerd kan worden 
over de aard van substantie (essentie), wordt 
dit de "Zoheid" der werkelijkheid genoemd. 
Deze universele, ongedifferentieerde, ondoor-
grondbare "Zoheid" is de enige werkelijkheid.' 

Ik ben niet 

dit lichaam, 

ik ben niet 

dit gevoel, 

ik ben niet 

dit denken. 
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In een notedop treffen we hier de boeddhistische 
leer van de 'leegte' aan. Deze leer stelt, dat de wer-
kelijkheid leeg is van gedachten en dingen. Zij is 
leeg van dingen, omdat dingen slechts abstracte be-
grenzingen van onze ervaring zijn. De wereld is leeg 
van begrenzingen. Mijn leermeester Lama Govin-
da heeft ons er vaak op gewezen, dat 'leeg zijn' al-
tijd betekent : 'leeg zijn van iets', de leegte is even-
min als het 'tijdloze' een ding, een op zichzelf staan-
de entiteit. 

Zonder grenzen 

Met het begrip 'leegte' wil niet gezegd zijn, dat er 
in werkelijkheid slechts een soort `vacuum' zou be-
staan, een ongedifferentieerd Niets. De veelheid der 
dingen wordt niet ontkend : er zijn bossen en ber-
gen, bloeiende gentianen op de hellingen, een zich 
in het meer reflecterende zon. Maar tegelijkertijd 
zijn de dingen méér dan afzonderlijke entiteiten. Ze 
verschijnen ons in een diepere betekenis, in een be-
trekking tot datgene wat zij in hun uiterlijke ver-
schijning niet zijn. Ieder die wel eens meditatief ver-
wijld heeft op de top van een berg, aan de rand van 
de zee of vanaf een dijk op een vroege zomeroch-
tend de zon heeft zien opgaan boven een Hollands 
polderlandschap, weet wat ik bedoel. Het is een er-
varing, die nauw grenst aan esthetische ontroering. 

Dit alles is voor ons moeilijk in te zien, omdat 
wij in onwetendheid (avidyd) leven. Inzicht in de 
werkelijkheid brengt het weten omtrent de niet-du-
aliteit (advaita) van onze wereld met zich mee. An-
ders gezegd: inzicht in de werkelijkheid als 'zonder 
grenzen.' 7 

Uitgeverij Asoka 
Eind vorig jaar verschenen de eerste twee boe-
ken van de nieuwe uitgeverij Asoka, een ini-
tiatief van het echtpaar Gerolf en Jorinde 
T'Hooft uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Hiermee 
begint Asoka aan de opbouw van een kwali-
teitsfonds op het vlak van het boeddhisme en 
aanverwante Oost-West thema's. 

Door middel van een duidelijk herkenbaar 
fonds wil Asoka er naar streven het boeddhis-
me een vaste plaats te geven in de overweldi-
gende veelheid filosofische en spirituele litera-
tuur. Tot op heden verschenen boeken over 
boeddhisme verspreid over de fondsen van ver-
schillende uitgevers die ofwel actief zijn in o.a. 
new-age en/of esoterie, ofwel het propaganda-
apparaat zijn van een bepaalde organisatie of 
geestelijke stroming. Geen enkel uitgevershuis 
richt zich uitsluitend op het in de diepte toe-
gankelijk maken van de wereld van het boed-
dhisme in zijn volle rijkdom en verscheiden-
heid. Dit nieuwe fonds wil dan ook uiting ge-
ven aan de pluriformiteit, de openheid en de 
actualiteit van boeddhistische spiritualiteit. 

De uitgaven zullen zich kenmerken door 
een hoge kwaliteit, zowel wat betreft vorm als 
inhoud. Er komen algemene en historische in-
leidingen en overzichtswerken, boeken over 
boeddhistische meditatie, filosofie, psycholo-
gie en ethiek, vertalingen van traditionele leer-
teksten en uitgaven over boeddhistische kunst, 
cultuur en samenleving. Uiteraard zal er ook 
ruim aandacht besteed worden aan de sociale, 
politieke, ecologische, medische en psycho-
therapeutische waarde van de Dharma. 

Informatie en folders: 

UITGEVERIJ ASOKA 
POSTBUS 336 

2910 AH NIEUWERKERK A/D IJSSEL 
TEL 0180-320585 / FAX 0180-321317 

tWIn:rágg 
ASOKA 
ggi~k  
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Kunst 

VERGETEN SCHOONHEID 
IN ORISSA 

Karel R. van Kooij 

Fi  EN TOCHT VANUIT Bhuwaneswar, hoofd-
stad van het huidige Orissa (India), naar de 
  overblijfselen van enkele oude boeddhistische 
kloosters voert dwars door de groene, natte rijst-
velden die schitteren in het zonlicht. Wat inmiddels 
is geoogst, ligt hoog opgetast midden op straat, want 
dorsen doet men in het dorp. Het weinige verkeer 
dat hier langskomt, moet zijn weg maar zien te vin-
den. Vreemdelingen komen hier vrijwel niet. 

De stille en verborgen schoonheid van de boed-
dhistische ruïnes van Udayagiri, Lalitagiri en Ratn-
agiri is niet in trek bij gewone toeristen. Zij worden 
aangetrokken door de grote, spectaculaire hindoeï-
stische tempels, dichtbij Bhuwaneswar en gemak-
kelijk te bereiken, en natuurlijk door de tempel van 
Konarak met zijn heftige erotische sculpturen. 

Een bezoek aan de afgelegen boeddhistische 
kloosters op de heuvels van Udayagiri en Lalitagi-
ri, en het nabijgelegen Ratnagiri, betekent een reis 
in het verleden. Het boeddhisme is hier niet meer, 
het werd letterlijk met de grond gelijk gemaakt. 
Forse sculpturen van Bodhisattva's en Boeddha's 
liggen her en der verspreid, en steken soms nog met 
hun schouders boven het maaiveld uit. Sommige 
zijn uitgegraven en op hun oorpronkelijke plaats 
teruggezet, andere werden in een nabijgelegen de-
pot geplaatst of zijn intussen in een museum te-
rechtgekomen. Grote vervallen stupa's markeren 
de plaatsen waar eens de kloosters stonden. Enke-
le muren van kloosterruimten zijn nog terug te vin-
den. Ergens staat een fraai bewerkte deurpost over- 

eind. De Archaeological Survey of India is bezig met 
opgravingen en restauratiewerk, dat is duidelijk te 
zien. Ratnagiri is het beste bekend, in Udayagiri en 
Lalitagiri is nog veel te doen. 

Vooral van de 8ste tot 10de eeuw moet hier 
een grote boeddhistische bedrijvigheid hebben 
geheerst. De kloosters van Udayagiri en Lalita-
giri werden op twee naast elkaar gelegen heuvel-
toppen gebouwd, zoals zo vaak voorkwam in dit 
deel van India. Hoeveel monniken hier toen leef-
den, valt moeilijk te schatten. Al in de 7de eeuw 
telde de Chinese pelgrim Xuanzang in deze 
streek meer dan honderd kloosters en duizenden 
monniken. 

De geschiedenis leert ons bovendien dat de 
kloosters een internationale reputatie genoten. Rei-
zigers uit landen als Tibet, Indonesië en China kwa-
men langs om zich te verdiepen in het Mahayana 
en het Vajrayana. De uitgestrektheid van het ter-
rein en de rijkdom aan architectuur en sculptuur 
geven aan dat het grote en welvoorziene kloosters 
moeten zijn geweest. Het artistieke niveau van 
bouw- en beeldhouwkunst was navenant hoog. 
Toch heeft men nog weinig studie gemaakt van de 
werkelijk grote kunst die hier ontstond. Vergeten 
schoonheid. 

Een van de meest ontroerende beelden, opgesteld 
in een nis in een kapel die deel uitmaakte van het 

kloostercomplex van Udayagiri, is een sculptuur van 
de Bodhisattva Vajrapani. Het materiaal waarmee de 
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Sculptuur van Vajrapani, chloriet, 8ste eeuw. Udayagiri, 
Orissa (India). Foto mevr. drs. M.J. van der Heijden 

~elexarnavocaceak,   
ateliers van deze kloosters werkten, 
is een grijze of iets geelkleurige ch-
loriet. Zoals de meeste van de 
sculpturen die hier worden aange-
troffen, dateert dit beeld uit de 
bloeiperiode van het boeddhisme 
in deze streek. Uit de inscriptie en 
stilistische kenmerken valt af te lei-
den dat het beeld in de 8ste eeuw 
moet zijn gemaakt, gelijktijdig met 
een reeks andere Boeddha's en 
Bodhisattva's, die ten dele nog op 
hun plaats aanwezig zijn. 

Het beeld is als door een won-
der vrijwel gaaf gebleven. De wij-
ze waarop de beeldhouwer ge-
stalte heeft gegeven aan het Bod-
hisattvaschap van Vajrapani wekt 
onze bewondering. De iets naar 
beneden gerichte stand van het 
hoofd, de ogen die op één punt 
gericht lijken te zijn, de rustige 
glimlach om de mond, het iets 
voorovergebogen bovenlichaam, 
de ontspannen zithouding — alles 
aan dit beeld drukt rust en con-
centratie uit. Dat de lotus die de 
Bodhisattva als zetel dient, iets te-
rugwijkt, als het ware door het ge-
wicht van het eroverheen hangen-
de rechterbeen, verraadt een zeld-
zaam oog voor detail. 

Het voorwerp dat heel licht in 
de rechterhand wordt gedragen, 
precies langs de verticale as van het lichaam, is een 
vajra, in het Mahayana en Vajrayana het symbool 
van de kracht die tot de verlichting leidt. Het attri-
buut balanceert op de top van de middelvinger en 
rust tegen de muis van de hand. De linkerarm 
steunt op de zetel, de elleboog is naar binnen ge-
bogen, de hand houdt de stengel van een lotus vast 
waarvan de bloem zich naast de linkerschouder 
ontvouwt. Het is een blauwe lotus met spits toe-
lopende bloembladen, een ander attribuut van Vaj-
rap ani. 

Het lichaam wordt nauwelijks verhuld door het 
ragfijne onderkleed dat van het middel tot onder 
de knieën reikt, en wordt geaccentueerd door de 
sieraden: een gordel rond het middel, een halssnoer,  

armbanden om de polsen en de bovenarmen. Op-
vallend is het hoge, kostbare, diadeem dat rond het 
hoog opgebonden haar is aangebracht, de haar-
strengen die los over de schouders vallen en de twee 
onderling verschillende oorsieraden, het ene een 
ring en het andere een hanger. 

Een grote, maar eenvoudig gehouden nimbus 
achter het hoofd geeft de rustige lichtkrans aan die 
de Bodhisattva uitstraalt. Bovenin de nimbus staat, 
zoals te doen gebruikelijk in deze tijd, de befaam-
de boeddhistische spreuk die in één bondige zin de 
leer van de Boeddha samenvat: 'De verschijnselen 
die uit een oorzaak voortkomen, daarvan heeft de 
Tathágata de oorzaak verklaard, en het stopzetten 
ervan. Aldus de leer van de Grote Monnik.' 
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Kunst 

Aan weerszijden van de nimbus zijn, elk tegen 
een eigen achtergrond, hemelingen in een vliegen-
de houding en met bloemenkransen afgebeeld, 
waarmee het hemelse niveau is aangegeven. Het 
menselijke niveau is uitgebeeld op het voetstuk on-
der de lotuszetel. Links knielt een monnik voor de 
Bodhisattva, zijn handen in aanbidding, zijn gezicht 
naar ons toegekeerd. Naast hem staat een wie-
rookbrander. Andere rituele voorwerpen staan 
rechts van de stengel en wortelstok van de lotus: 
een kruik met een lotusbloem en een drievoet 
meestal bestemd voor offers bestaande uit voedsel. 
De voorwerpen die op het voetstuk zijn weergege-
ven, laten zo het ritueel zien dat monniken bij het 
beeld uitvoerden: branden van wierook, aanbieden 
van lotusbloemen en etenswaren. 

De oorspronkelijke plaats van dit beeld is niet ge-
heel duidelijk, maar het is heel goed denkbaar dat 
het beeld van Vajrapani samen met dat van Ava-
lokiteshvara, beide in afzonderlijke nissen, een pre-
dikende Boeddha hebben geflankeerd dat de cen-
trale plaats in de kapel zal hebben ingenomen. Dat 
is een veelvoorkomend arrangement, dat bijvoor-
beeld ook in de tempelkamer van Candi Mendut op 
Java is te zien, die in dezelfde tijd werd gebouwd, 
en op talloze sculpturen uit de meer nabij gelegen 
centra in Nalanda en Vikramasila. 

De groep van een Boeddha geflankeerd door 
twee volgelingen is zo oud als het Boeddhabeeld zelf 
en gaat terug op het idee dat een hooggeplaatst per-
soon, een vorst of een geestelijk leider, een gevolg 
behoort te hebben. In de teksten van het Mahaya-
na-boeddhisme kan dit gevolg uit talloze Boeddha's 
en Bodhisattva's bestaan. In de beeldende kunst 
wordt nogal eens volstaan met twee Bodhisattva's, 
die elk een aspect van het Boeddhaschap vertegen-
woordigen. Vaak zijn het Avalokiteshvara en Vaj-
rapani, maar niet altijd. Als deze twee Bodhisattva's 
verschijnen, dan beeldt Avalokiteshvara de eigen-
schap 'medelijden' uit. Vajrapani staat voor de 
kracht die samen met het inzicht tot de verlichting 
en het Boeddhaschap leidt. 

De rituele scene op het voetstuk is een aanwij-
zing dat deze betekenis ook voor de monnik 

gold die Vajrapani lijkt aan te roepen. De kracht die 
nodig is om de verlichting te kunnen bereiken, wil 
de monnik in zichzelf ontwikkelen. Daarnaast zal 
hij Vajrapani om bescherming vragen, in het bij- 

zonder tegen de ongunstige machten die hem be-
dreigen. Vanaf het eerste moment dat we hem te-
gen komen toont Vajrapani immers zijn onmetelij-
ke kracht en zwaait hij met zijn vajra, waarmee hij 
de Boeddha zelf, de leer en de monniken beschermt 
tegen elke agressie van buitenaf. 

Het moment waarop de monnik deze schenking 
aan het klooster heeft verricht, is ons helaas niet be-
kend. Dat moment hoeft niet samen te vallen met 
de bouw van het klooster. Beelden, reliëfs en schil-
deringen werden vaak later geschonken. De schen-
king kan zeer goed te maken hebben met een be-
langrijk moment in het leven van deze monnik, bij-
voorbeeld het ogenblik waarop hij de gelofte heeft 
afgelegd en intrad in het klooster. 

Rituele scenes komen veel voor, op voetstukken 
van beelden of aan de onderkant van een schilde-
ring, en geven aan dat de schenker van het beeld 
vaak iets anders op het oog had dan een bijdrage te 
geven aan het klooster. Het ritueel heeft een doel, 
bijvoorbeeld de vervulling van een specifieke wens 
van de gever. De keuze van de Bodhisattva die 
wordt geschonken, hangt samen met deze wens, 
zoals in dit geval het verlenen van kracht en het ge-
ven van bescherming. 

Het rituele doel en de rituele betekenis maken 
het beeld tot een ritueel voorwerp, hetgeen niets af-
doet aan de artistieke betekenis van het beeld als 
kunstwerk, noch voor de schenker, noch voor ons. 
De twee betekenisniveaus zijn in deze periode en 
in deze omgeving niet van elkaar te scheiden. De 
artistieke waarde wordt immers in hoge mate be-
paald door het genie van de kunstenaar of het ar-
tistieke niveau van het atelier of het kunstenaars-
collectief. Beroemde kunstenaars zijn vaak kost-
baar. Ook bij ons. Deze monnik kon kennelijk een 
flinke som geld besteden en hoge artistieke eisen 
stellen. 

We kunnen hem, en vele andere goede gevers, 
alleen maar erkentelijk zijn voor de betoonde vrij-
gevigheid, die aan hén kracht en religieuze ver-
dienste gaf, en óns beeldhouwkunst van grote be-
tekenis opleverde. 

Prof. dr K.R. van Kooij is hoogleraar Kunstgeschiede-• 
nis van Zuid-Azië, Leiden. 
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IN HET KLOOSTER Shasta Abbey in Califor-
nië is op 6 november 1996 na een langdurige 
ziekte de grote westerse Soto-zenmeester 
Jiyu-Kennett overleden. Zij is 72 jaar gewor-

den. Het is traditie dat na de dood van een abt of 
abdis een retraite van een week wordt gehouden 
met afscheids- en begrafenisceremoniën. Dit geeft 
de nagelaten discipelen daarenboven de gelegenheid 
om langzaam en bewust afscheid te nemen van hun 
geliefde Dharma-meester. De wijze waarop dat ge-
beurde in Shasta Abbey — stil, overwogen en met 
volle overgave — getuigde zowel van de grote lief-
de en eerbied die haar discipelen voor haar koes-
terden als van de spirituele rijpheid van de leden 
van de orde die zij stichtte. Ze zullen haar missen 
als vriend en als degene die het leven van een Boed-
dha zo duidelijk leefde en doorgaf. 

Tot haar nalatenschap behoort de Order of Bud-
dhist Contemplatives, de OBC, die afdelingen heeft 
in de Verenigde Staten, Canada, Engeland en Ne-
derland. Leden van de orde zijn monniken en le-
keleraren, mannen en vrouwen. Monniken zijn ge-
wijd door de eerw. meester Jiyu-Kennett zelf en 
door haar oudere discipelen. Velen hebben van haar 
de Transmissie ontvangen. Ze beloven bij intrede 
hun begrip van de Leefregels van de Bodhisattva's, 
zoals uiteengezet in het Brahmajala-soetra, te ver-
diepen en ernaar te leven. Ook zijn ze gebonden 
aan tempelregels, die voortkomen uit de aanpassing 
van de Vinaya voor Chinese zentempels door Hy- 

akujo (in het Chinees Po-chang Huai-hai; hij leef-
de van 720 tot 814). Ze leven celibatair en vegeta-
risch. 

De monniken wonen en praktiseren voorname-
lijk in de twee kloosters van de orde, namelijk Shas-
ta Abbey in de Verenigde Staten en Throssel Hole 
Priory in Northumberland, Engeland, of in een van 
de kleinere tempels, priorijen geheten, die gevestigd 
zijn langs de kust van de Stille Oceaan en in het zui-
den van Engeland. Na het overlijden van de eerw. 
Jiyu-Kennett is de eerw. meester Daizui McPhilla-
my gekozen tot hoofd van de orde. Hij heeft meer 
dan 23 jaar onder haar leiding getraind en was vele 
jaren haar persoonlijk assistent. 

Dharma-praktijk 

Shasta Abbey, in de schaduw van de majestueuze 
vulkaan Mt. Shasta, werd opgericht in 1970. De me-
ditatieruimte (zendo), ceremoniehal (hondo) en an-
dere delen van de tempel zijn gebouwd door de 
monniken zelf als deel van hun Dharma-praktijk. 
In zen immers neemt naast de zittende meditatie 
het dagelijks werk — bezigheden die anderen ten 
goede komen — een belangrijke plaats in. Daarbij 
dient opmerkzaamheid te worden gehandhaafd bin-
nen het kader van de leefregels. Van de 45 monni-
ken die hier nu wonen, is ruim de helft al meer dan 
vijftien jaar monnik en leraar of meester in de orde. 
De eerw. meester Eko Little, een van de Dharma- 
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In memoriam 

erfgenamen van meester Jiyu-Kennett, is onlangs 
door de gemeenschap van de Abbey tot abt geko-
zen. Hij heeft een kloosterleeftijd van 25 jaar. 

Throssel Hole Priory werd opgericht in 1972, 
tijdens een langdurig Dharmabezoek van meester 
Jiyu-Kennett aan Engeland. In een uiterst eenvou-
dige accommodatie, met behulp van verscheidene 
van haar ingewijde Engelse of Amerikaanse volge-
lingen, werd begonnen met zenprogramma's voor 
leken en aspirant-monniken. Na 1982, toen vijf in 
Shasta Abbey opgeleide Engelse monniken zich er 
vestigden, veranderde de boerderij in een zen-
klooster en breidde het programma zich uit. Nu 
biedt zelf gebouwde accommodatie comfortabel 
onderdak aan een gemeenschap die georganiseerd 
is in de geest en naar het voorbeeld van de regels 
van Dogen Zenji voor de Eihei-ji tempel. Abt van 
het klooster is de eerw. meester Daishin Morgan. 

Bombardementen 

Het verhaal van hoe bovenstaand erfgoed werd 
verworven begint misschien al toen de jonge Peg-
gy Kennett bij kennissen voor het eerst een Boed-
dhabeeldje zag en daar diep van onder de indruk 
raakte. Onder de bombardementen op Zuid-En-
geland in de Tweede Wereldoorlog verloor zij een 
aantal vrienden en kennissen en daardoor ging zij 
serieus nadenken over het waarom van leven, dood 
en wreedheid. Zij zocht haar heil in het volle gees-
telijk leven van de Kerk van Engeland, maar raak-
te daar ernstig gefrustreerd en nam uiteindelijk haar 
toevlucht tot het boeddhisme. In haar middelba-
re-schooltijd en vroege studentenjaren zocht ze de 
leiding van een eminente Theravada-monnik, de 
eerw. Saddhatissa. Ze studeerde af in muziek aan 
het London Trinity College, haalde een graad aan 
de universiteit van Durham en werkte tien jaar als 
beroepsmusicus. 

De lezingen van dr. D.T. Suzuki in Londen aan 
het einde van de jaren vijftig richtten haar blik op 
het Mahayana. In 1960 ging de zeer eerwaarde Kei-
do Chisan Koho Zenji, hoofdabt van Soji-ji, een 
van de twee grote opleidingstempels van Soto-zen 
in Japan, op wereldreis ter bevordering van de vre-
de. Peggy Kennett, die toen al docente van de Lon-
don Buddhist Society was, had in die functie de eer 
zijn publieke optreden in Engeland te organiseren 
en het verblijf te verzorgen. Zo kwam zij met hem  

in contact en hij nodigde haar uit naar Japan te ko-
men om zijn persoonlijke discipel te worden. Dit 
aanbod accepteerde ze van ganser harte. 

Op weg naar Japan deed ze Maleisië aan, waar 
ze was gevraagd enkele lezingen te geven en waar 
ze een muzikale prijs in ontvangst nam. Daar werd 
ze tot boeddhistisch monnik gewijd door de eerw. 
Seck Kim Seng, abt van de tempel Cheng Hoon 
Teng. Ook ontving ze de Leefregels van de Bo-
dhisattva van drie zeer oude eerwaarden die voor 
die gelegenheid van het vasteland van China wa-
ren overgekomen. En ook al reisde zij na drie 
maanden door naar Japan, nu als de eerw. Tzu-yu 
(Japans: Jiyu), haar inwijdingsmeester bleef niet al-
leen met haar in contact tot zijn dood in 1980, maar 
heeft haar ook al die jaren financieel en anderszins 
gesteund. 

Uiteindelijk erkende hij haar zelfs als meester in 
het Chinese boeddhisme van zijn school. In 1974 
bracht hij een bezoek aan Shasta Abbey om met 
eigen ogen te kunnen waarnemen hoe de Dharma 
daar werd gepraktiseerd. Hij was bijzonder onder 
de indruk en liet na z'n dood zijn ceremoniële 
monnikskleed (kesa) en zijn formele pij aan de 
eeres. Jiyu na, een eer die een vrouwelijke boed-
dhistische meester zelden ten deel valt. 

In Japan werd ze hartelijk binnengehaald door 
Koho Zenji. Niet iedereen was zo vriendelijk. Ze 
was ook de enige vrouwelijke noviet in het kloos-
ter en de positie van de vrouw was toen nog niet 
erg beïnvloed door de emancipatiebeweging. De 
omstandigheden waren buitengewoon moeilijk, 
maar ze droegen er waarschijnlijk toe bij dat ze snel 
haar toevlucht zocht en vond in de stille plaats 
voorbij de tegenstellingen in haar eigen hart, en 
kensho ervoer. 

Kensho is een diepe spirituele ervaring waarbij 
de ware aard van het bestaan wordt ingezien. Hier-
na valt de aanlokkelijkheid van zintuiglijke bevre-
diging weg en wordt de gehechtheid aan ideeën, 
theorieën en opvattingen gebroken. Haar toege-
wijde voortgaande training, gebaseerd in deze kens-
ho, bracht Koho Zenji ertoe haar de Transmissie 
te verlenen en haar tot zijn officiële Dharma-erf-
genaam te benoemen. Eerw. Jiyu volbracht daar-
na nog alle ceremoniën en examens, die haar pries-
terschap en meesterschap zouden bevestigen. Daar-
na stuurde Koho Zenji haar naar een oude zen-
meester die bekend stond als de grootste levende 
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heilige van Soto-zen. Deze zenmeester, Sawaki 
Kodo, toen al ziek en bedlegerig, ontving haar in 
zijn tempel bij Kyoto. Hij erkende haar diepe spi-
rituele inzicht en kensho-ervaring. Deze erkenning 
van een buitenlandse vrouw als volledig priester en 
Dharmameester in Soto-zen is zeer uitzonderlijk. 
Het kwam ook de vrouwelijke 
geestelijkheid binnen Japan ten 
goede, want na haar vertrek werd 
vrouwen het recht gegeven te gra-
dueren, net als de mannelijke 
monniken, als abdis te functione-
ren en gekleurde kesa's te dragen. 

In deze jaren zestig, toen eerw. 
Kennett op verzoek van Koho 
Zenji de afdeling buitenlandse 
gasten beheerde, kwamen er veel 
buitenlanders, vooral Amerika-
nen, naar Soji-ji evenals naar Um-
puku-ji, een kleine plattelands-
tempel. Koho Zenji hoopte dat zij 
naar het Westen zou terugkeren 
om de Dharma te verspreiden en 
zijn transmissielijn door te geven. 

Vanaf het begin heeft hij haar daarom aange-
spoord en gesteund om zowel alle dagelijks ge-
bruikte soetra's en ceremoniën te vertalen als de 
teksten die periodiek of in de loop van een kloos-
tertraining nodig waren. Dit werk deed ze meest-
al samen met één van haar Japanse begeleiders. 
Hij dacht dat de fundamentele Waarheid, als deze 
naar het Westen zou worden overgebracht, haar 
eigen plaats in de cultuur zou vinden, net zoals 
het Chinese Ch'an indertijd Japans Zen gewor-
den was. 

Dagboek 

Na Koho Zenji's dood eind 1967 verbleef ze in 
Umpuku-ji, waar ze als hoofdpriester de plaatse-
lijke gemeenschap diende en westerse beoefenaars 
van zen begeleidde. Eind 1969 vertrok ze voor een 
serie lezingen naar de Verenigde Staten. De en-
thousiaste ondersteuning van Amerikaanse disci-
pelen en vrienden maakten het mogelijk daar al snel 
een tempel te openen, Shasta Abbey. Zij keerde 
niet naar Japan terug. 

In Shasta Abbey maakte zij het dagboek van 
haar training en leven in Japan geschikt voor uit- 

gave, gepubliceerd als The Wild White Goose, en 
een aantal vertalingen van de grote Japanse zen-
meesters van de Soto-traditie, met een uitleg van 
de praktijk van Soto-zen, verschenen als Selling 
Water by the River (in een volgende uitgave om-
gedoopt in Zen is Eternal Life). Deze boeken had-

den destijds grote invloed op veel 
mensen. Later beschreef ze haar 
geestelijke ervaring en verdiepend 
inzicht gedurende een periode van 
ernstige ziekte in How to Grow a 
Lotusblossom — or how a Zen-
buddhist prepares for death. 

De trainingsjaren in Japan eis-
ten een hoge tol van haar ge-
zondheid, die sindsdien altijd 
zwak bleef. Dit is een van de re-
denen waarom ze na 1973 weinig 
meer heeft gereisd. Het kwam 
haar ingewijde discipelen ten goe-
de, want het schonk haar de gele-
genheid om intensief leiding te 
geven op alle niveaus van oefe-

ning. Vooral haar lezingen over Shobogenzo van 
Dogen gaven een grondige verduidelijking van 
diens leer. 

Ze was een uiterst praktische vrouw met een ver 
vooruitziende blik, cultureel gezien een echte En-
gelse van haar tijd. Ze hield van een praatje en ook 
van een goeie grap en kon van de kleine aange-
naamheden van het leven enorm genieten. Naast 
een indrukwekkende zekerheid toonde ze een ui-
terst vriendelijk hart. Ze hield van mensen om zich 
heen, iets dat velen niet verwachten van een zen-
meester. Ze demonstreerde voor mij duidelijk het 
laatste plaatje van de serie 'Het hoeden van de Os' 
— terug op de marktplaats met zegenende handen. 

In Nederland is ze nooit geweest; toch heeft ze 
twee Nederlanders tot monnik gewijd en zijn er 
twee anderen ingetreden bij haar oudere discipe-
len. Het praktiseren in het kader van de OBC heeft 
een aantal bijzonderheden die voor bepaalde men-
sen belangrijk zijn: de gelijkheid van mannen en 
vrouwen wat betreft inwijding, leefregels en func-
tie, de integriteit en eerlijkheid die de eerw. mees-
ter Jiyu-Kennett van haar leerlingen eiste, en de 
enorme diepgang van de training, niet alleen van 
de monniken, maar ook van de toegewijde leken-
sangha. 

Terug 

op de 

marktplaats 

met 

zegenende 

handen 
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Voetnoot 
Kelsang 
Het is niet goed afgelopen met 
Geshe Kelsang Gyatso en zijn 
Shugden Supporters Communi-
ty. Zij hebben het onderspit ge-
dolven tegen de Dalai Lama. 
Medio vorig jaar veroorzaakten 
hun agressieve acties grote op-
schudding onder boeddhisten in 
Engeland en Tibetanen in India'. 

Toen het vuurtje begon te 
branden, ging het over de vraag 
of Shugden een emanatie van de 
Boeddha Manjushri was of 
slechts een wereldse geest. Kel-
sang eiste van zijn volgelingen in 
de tweehonderd centra van zijn 
orde in Engeland, de Nieuwe 
Kadampa Traditie, een diep-
gaande verering van Shugden als 
Wijsheidsboeddha en gids op 
hun geestelijke pad. 

De Dalai Lama daarentegen 
had in 1978 al geconcludeerd, uit 
eigen ervaring en na uitgebreid 
onderzoek bij grote lama's van 
de Gelugpa- en Sakya-scholen: 
Shugden is géén emanatie van 
Manjushri, maar een geest waar-
van men hooguit voordeel in 
wereldse zaken kan verwachten. 

Kelsang dreef het menings-
verschil uiteindelijk op de spits. 
In zijn hoofdkwartier in Ul-
verston verbood hij foto's van 
de Dalai Lama. Zelfs het noe-
men van diens naam was vol-
doende om buiten de deur te 
worden gezet. Aanhangers gin-
gen op initiatief van zijn 'hart-
discipel' Gen Thubten Gyatso, 
de Brit Neil Elliott, in Londen 
de straat op met spandoeken 
waarop de Dalai Lama werd uit-
gescholden voor 'meedogenlo- 

ze dictator' en 'onderdrukker 
van zijn eigen volk.' 

In de slagzinnen klinkt een 
minder geestelijke motivatie van 
de campagne anti-Dalai Lama 
door: het riekt naar politiek. Het 
ging niet alleen tegen de geeste-
lijk leider van de zes miljoen Ti-
betanen, maar ook — of vooral? 
— tegen het hoofd van de rege-
ring in ballingschap. 

Toen de Dalai Lama kort 
daarna een officieel bezoek aan 
Engeland bracht, ging hij alleen 
uitvoerig in op de status van 
Shugden. Politiek liet hij terzijde. 
Hij roemde Geshe Kelsang als 
een schrijver van voortreffelijke 
boeken, die een zeer goede lama 
zou zijn als hij niet zo bezeten 
was door de geest van Shugden. 
Dat was gematigde taal, passend 
bij een groot geestelijk leider en 
staatsman, winnaar van de No-
belprijs voor de Vrede. 

Maar in Mysore, Zuid-India, 
werd uit een ander vaatje getapt. 
De abt, de Reïncarnaties van hei-
lige Lama's, Geshes en de Huis-
meesters van vijftien 'Huizen' 
van de Sera Jhe Dratsang beslo-
ten eensgezind Kelsang als lid te 
schrappen, zoals zijn eigen Huis, 
de Sera Jhe Tsangpa Khangtsen, 
al had gedaan. Waarmee hij 'een 
paria in de Tibetaanse gemeen-
schap' is geworden. 

Als reden gold dat hij de rela-
tie leraar-leerling (Guru-chela) 
zeer ernstig had geschonden. 
Hierdoor zal hij volgens de tan-
trische geschriften worden her-
boren in de hellen, honderd keer 
als hond, daarna als 'iemand die 
zijn eigen vlees eet.' In een com-
muniqué 'To the Tibetan Bud-
dhists around the world and fel-
low Tibetan compatriots within 
and outside Tibet' wordt de vloer 

door Jacques den Boer 

aangeveegd met de 'zogenaamde 
Geshe' en 'derde boeddha', die 
door zijn Britse paspoort niet 
eens meer Tibetaan is, modder 
heeft gegooid naar zijn eigen guru 
(die hem in 1956 de Kalachakra-
initiatie heeft gegeven), een man 
wiens demonische instinct hem 
heeft aangezet tot een smaadcam-
pagne die de Chinese communis-
ten in de kaart speelt. 'Hij is als 
een zeef dat alleen vuil opvangt,' 
een 'blinde krankzinnige' zonder 
enig benul van politiek. 

En dat niet alleen. Nadat hij 
twintig jaar geleden uit India in 
Engeland aankwam, heeft hij 
zich wederrechtelijk de Founda-
tion for the Preservation of the 
Mahayana Tradition toegeëigend 
en er zijn eigen Nieuwe Kadam-
pa Traditie van gemaakt. Hij 
heeft goedgelovige discipelen 
miljoenen ponden uit de zak ge-
klopt. Aldus het communiqué. 

Verheffend is het allemaal 
niet. De Britse overheid onder-
zoekt nu de handel en wandel 
van lama Kelsang. Zijn 'hartdis-
cipel' is na zestien jaar het mon-
nikschap ontnomen. Hij is te-
ruggegaan naar zijn ouders in 
Kent, schreef The Guardian vo-
rig jaar. De Shugden Supporters 
Community heeft besloten haar 
activiteiten te staken. 

Blijven de lovende woorden 
van de Dalai Lama, die ver-
klaarde dat Kelsang in zijn boe-
ken de essentie van de leringen 
van Tsongkhapa, de stichter van 
de Gelukpa-school, zeer duide-
lijk heeft weergegeven. Maar in 
het boeddhisme gaat het niet om 
de theorie. Het komt aan op de 
daden. V 

1. Zie KwB, jg. 2, nr. 1 (herfst 1996) 
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Boeken 
Redactie Boeken en Tijdschriften: Dirk Bakkes 

Stephen Batchelor 
Met anderen alleen 
Een existentiële benadering van het 
boeddhisme 
Asoka, 1996 
ISBN 90-5670-001-4, f 32,50/650 F 

Dit boek bevat twee essentiële 
essays, bestemd voor lezers die 
waarde hechten aan de integra-
tie van de boeddhistische leer in 
ons westerse denk- en leefkli-
maat. 

Batchelor is de mening toe-
gedaan dat een benadering van 
`onderaf', d.w.z. vanuit de con-
crete feiten van ons bestaan, in 
de huidige tijd belangrijk is, om-
dat het boeddhisme middenin 
het proces zit om wortel te 
schieten in een moderne we-
reldlijke cultuur. Daarbij gaat 
het er niet om een complete 
ideeënleer, die in totaal andere 
omstandigheden dan de onze is 
ontstaan en gegroeid, over te 
planten naar ons moreel en in-
tellectueel klimaat. Het klakke-
loos overnemen van een ons 
vreemd geloofssysteem houdt 
het gevaar in dat we ons afwen-
den van de werkelijkheid van 
het leven rondom ons. Het zoe-
ken naar een oplossing in het  

boeddhisme kan ook een vorm 
van een vlucht voor ons wor-
den. 

`Het voortbestaan van het 
boeddhisme hangt af van de her-
ontdekking van de innerlijke 
vonk door eigen ervaring, en de 
verwoording van die ervaring in 
een taal, die de hoogste ver-
wachtingen en de diepste ang-
sten van de tegenwoordige mens 
direct aanspreekt.' 

Han van den Boogaard 
Als weerlicht aan een heldere 
hemel 
Een voettocht over de Bodhi-la 
Ankh-Hermes, 1996 
ISBN 90-202-9096-7, f 35,00 

Het ver-
haal over 
een lange 
reis, 
waarbij 
Lai de 
wereld in 
trekt op 
zoek 
naar de 
diepere 

zin van het menselijk bestaan. 
Deze poëtische en vaak ontroe-
rende vertelling leidt de lezer 
spelenderwijs in wijsheden, die 
sterk bepaald zijn door de zen-
literatuur. Aan het slot keert de 
stokoud geworden Lai, geheel 
gelouterd, terug in een wereld 
waar hij als kind de eerste moei-
zame schreden van zijn spiritu-
ele zoektocht zette. 

Lama Anagarika Govinda 
Boeddhistische beschouwingen 
De betekenis van de leer en de metho-
den van het boeddhisme voor wester-
se mensen 
Asoka, 1996 
ISBN 90-5670-002-2, f 39,50/790 F 

Lama Anagarika Govinda 
(Ernst Lothar Hoffmann, 1898-
1985) is als geen andere Europe-
aan zo intens betrokken geweest 
bij de studie van het boeddhis-
me in tal van zijn facetten, mee 
door de uitgebreide reizen die 
hij in verschillende Aziatische 
landen (waaronder west-Tibet) 
heeft ondernomen. 

Daarnaast is hij een begena-
digd schrijver gebleken, die zich 
als een van de eerste westerse 
mensen diepgaand bezighield 
met tal van aspecten van de leer, 
zowel in de scholen van de 
theravada-traditie als in die van 
het mahayana en vajrayana, 
hetgeen mede mogelijk was 
door zijn uitgebreide kennis 
van het Pali, Sanskriet, Tibe-
taans en elementair Chinees. 

Op onnavolgbare wijze 
schreef hij tal van essays. Deze 
uitgave bevat een reeks ver-
handelingen die een uiterst 
boeiend inzicht geven in de 
rijkdommen van de wijsheid en 
de meditatie tradities van het 
boeddhisme. 
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Boeken 

Huang Po 
In eenheid Zijn 
Scholing in Zen-bewustzijn 
Altamira, 1996 
ISBN 90-6963-392-2, f 14,90 

Huang-po Hsi-yiin (gest. 850) is 
één van de grote Chinese ch'an-
meesters, wiens werk `Ch'uan-
hsin-fa-yao' tot de meest diep-
gaande zen-geschriften wordt ge-
rekend. Zijn daarin vervatte leer 
is sterk verwant aan die van het 
`Diamant Sutra'. 

Deze nederlandse vertaling 
wordt voorafgegaan door een 
uitgebreide inleiding van John 
Blofeld, die de grote overeen-
komst in geest en expressie van 
Huang-po's tekst en het achtste 
eeuwse 'Tibetaanse Boek van de 
Grote Bevrijding' aantoont. 

P'ang 
Uit het hout van Zen gesneden 
De geboekstaafde uitspraken van Le-
kebroeder P'ang 
Altamira, 1996 
ISBN 90-6963-361-2, f 14,90 

P'ang Yn (740-808/11) liet in de 
`P'ang-ch-shih y-lu' een reeks 
voor het Chinese ch'an-boed-
dhisme kenmerkende gesprek-
ken, anekdotes en poëzie na, 
sindsdien behorend tot de hoog-
tepunten van de zen-literatuur. 

Het voor P'ang kenmerken-
de karakter van zijn uitspraken 
wordt met name weerspiegeld 
in een reeks anekdotische ge-
sprekken met toenmalige ch'an-
meesters. 

Als voorbeeld van één van 
zijn gedichten: 

Wie hebzucht en woede niet 
overboord zet / Slooft zich 
tevergeefs uit met het lezen 
van Boeddha's leer. / Je ziet 
het recept, maar neemt het 
medicijn niet in — / Hoe kan 
je dan gezond worden! / 
Grijp leegte en leegte is vorm; 
/ Grijp vorm en vorm is ver-
gankelijk. / Leegte en vorm 
zijn niet van mij — / Rechtop 

gezeten, zie ik mijn bakermat.' 

Kaloe Rinpochee 
De Dharma 
Kunchab Publikaties, 1995 
ISBN 90-748-1504-9 

Kaloe Rinpoche wordt door ve-
len gezien als een authentiek 
symbool van een levende boed-
dhistische traditie. 

In `De Dharma' worden uit-
voerig belangrijke thema's uit 
het centraal-aziatisch boeddhis-
me uiteengezet. In het bijzonder 
schenkt de auteur aandacht aan 
de levens van vooraanstaande 
vrouwelijke leraren, alsmede aan 
de Mahamudra, één van de hoge 
meditatievormen van het Dia-
manten Voertuig. 

De uitgave bevat een uitge-
breide lijst met onder meer de-
finities van begrippen vanuit het 
Sanskriet en het Tibetaans. 

Als overzicht bijzonder ge-
schikt voor het verkrijgen van 
een grondig inzicht in de praktijk 

van deze 
boed-
dhisti-
sche tra-
ditie. 

YOGA-VIPASSANA MEDITATIE 
o.l.v. DINGEMAN BOOT 

weekend 4 tot 6 april in "De Noorderpoort" 
Zencentrum te Wapserveen (Dr.) 

Inl. 038 465 66 53 
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Tijdschriften 
Buddhism Now 
VoLVIII No.4 November 1996 
Sharpham Coach Yard, Ashprington, 
Totnes TQ9 7UT, England 

In Corrado Pensa's bijdrage 
'Peace' wordt nadruk gelegd op 
een paradox in de beoefening 
van meditatie: 'Hoe meer vrede 
we ervaren, des te meer ontwa-
ken we; een alles doordringen-
de levendige verenigende vrede; 
geen kalmte'. Hierbij doen be-
tere meditatieresultaten allerlei 
angsten en rusteloosheid die in 
ons aanwezig zijn, verminderen. 

`Zodra het belang van vrede 
is begrepen, is het voor de hand 
liggend om dan ook voor vrede 
te werken en dit anderen mee te 
delen. Dat ligt in de aard van 
vrede. "1f it's real peace, we find 
all the other people there as 
well".' 

Dharmalife 
Winter 1996 
St Mark's Studios, Chillingworth Road, 
London N7 8SJ, UK 

`Buddhism and Therapy' is het 
belangrijkste thema van dit win-
ternummer. Voor veel westerse 
mensen biedt psychotherapie 
wegen tot begrip en verandering 
van innerlijke ervaringen. Boed-
dhisme, met zijn brede visie op 
het menselijk potentieel en de 
instrumenten voor verandering, 
richt zich eveneens op innerlij-
ke groei. 

Dharmalife nodigde vier le-
den van de Western Buddhist 

Order uit die ook ervaren thera-
peuten zijn, met het doel om de 
relatie tussen boeddhisten en 
therapie te bespreken, waarbij 
zowel weldaden als beperkingen 
van therapie in het licht van de 
leer van de Boeddha in beschou-
wing worden genomen. 

Lotusbltter 
Ausgabe 4/96 
Amalienstrafie 71, D-80799 Miinchen 

Zijn de schaduwzijden van de 
zakelijke kant van de dharma 
typische verschijningsvormen 
van het onwetende, begerige, 
materiële Westen? Dan zou 
men ook vragen kunnen stellen 
voor wat betreft het idealiseren 
en verheerlijken van al wat 
Aziatisch is. 

Er zijn nogal wat tegenvoor-
beelden, zoals die waarbij wes-
terse boeddhisten in Thailandse 
tempels een forse toegang moe-
ten betalen; Tibetaanse lama's 
op hun tournees vooral die lan- 

den bezoeken die de meeste fi-
nanciële hulp geven, en er bijna 
elke week wel een groep dans-
ende monniken optreedt waar-
bij de voorstellingen meer aan 
carnaval dan aan religie herinne-
ren. 

In een reeks bijdragen `Dhar-
ma und Geschift' worden, be-
halve zulk soort ontwikkelin-
gen, ook aspecten als 'clana' ter 
hand genomen. Welsprekend is 
de bijdrage met de titel 'Die 
Lehre des Buddha hat keinen 
Preis'. 

Maitreya Magazine 
Jaargang 19, nummer 1 1997 
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Ernst 

040,1,, :1,12 
gnrBa.,,,,  1)11 

Een voor westerse mensen 
voortdurend fascinerend thema 
is dat van de `tulku' (Tib. 'li-
chaam der gedaanteverwisse-
ling'). Als typerend recent voor-
beeld wordt in 'Ervaringen van 
lama Osel Rinpochee' het nog 
jonge leven geschetst van de 
Spaanse jongen Hita Torres, die 
de reïncarnatie zou zijn van 
lama Thubten Yeshe, een in 
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Tijdschriften 

voorgaande jaren in de westerse 
wereld bekende Tibetaanse le-
raar. 

(Iel is de bekendste van re-
centelijk herkende reïncarnaties. 
Zijn verhaal vormde de inspira-
tie voor Bertolucci's film linie 
Buddha'. 

Enerzijds is het opnamever-
mogen van deze nu elfjarige jon-
gen, voor wat de strenge leer-
school van het Tibetaans boed-
dhisme aangaat, verbazingwek-
kend (hij woont in een Zuid-in-
diase gompa); anderzijds werkt 
na lezing van de gesprekken met 
hem bevrijdend de gedachte dat 
we hier met een spontane wes-
terse jongen van doen hebben, 
met al zijn ondeugden en groei-
problemen. 

Shambala Sun 
January 1997, vol.V, nr.3 
1345 Spruce St., Boulder, CO 80302, 
USA 

In het interview `Dangerous 
Work' met de inmiddels bijna 
80 jaar oude Amerikaanse zen-
meester Robert Aitken-roshi 
wordt op de vraag naar 'non-at-
tachment' het volgende geant-
woord: 

`Onze toenmalige leider 
Maui Zendo kwam dertig jaar 
geleden aan het eind van zijn 
geduld toen hij almaar hoorde 
praten over het zich niet hech-
ten. "Zich niet hechten! Zich 
niet hechten! Al wat ik hoor is 
zich niet hechten! Als je je ner-
gens aan hecht, zou je nu dood 
zijn!" 

Wat is niet hechten dan? Een 
eenvoudig antwoord: niet 
voortdurend bezig zijn met van 
alles te vergaren, met mensen, 

met pijn, met het zich confor-
meren aan je eigen begrip van 
wat anderen zouden moeten 
zijn. 

Want als ik bepaalde begrip-
pen over jou heb hoe jij zou 
moeten zijn, zou ik je blokkeren 
en je elk moment blijven verbe-
teren. Ik moest mensen steeds 
maar corrigeren door te zeggen: 
" Het is prima om boeken te le-
zen, om naar concerten te gaan 
en van muziek te genieten. It's 
okay!"' 

Tricycle, the Buddhist Review 
Winter 1996 
Sharpham Coach Yard, Ashprington, 
Totnes, Devon, TQ9 7UT, U.K. 

`Tricycle' heeft zich (evenals 
Totusbltter') geworpen op het 
thema 'Money', met de uitda-
gende ondertitel 'The Mirror of 
Mind'. Uit een van de teksten: 

`Ik vind het verbazingwek-
kend dat zo'n economie (die van 
het geven van giften) al meer 
dan 2600 jaar voortduurt. Het 
zal nooit meer zijn dan een al-
ternatief voor de dominerende 
geldeconomie, vooral omdat de 
beloning zo weinig tastbaar is en  

zoveel geduld, vertrouwen en 
discipline vereist om dat te kun-
nen waarderen. 

Maar dan is er ook geen an-
dere weg om de dharma als een 
levend beginsel te doen overle-
ven, tenzij het als een gift kan 
worden aangeboden en ontvan-
gen in een atmosfeer waarin we-
derzijds mededogen en zorg de 
ruilmiddelen zijn, en de zuiver-
heid van het hart aan de basis 
ligt.' 

Zen 
Nr.68, 1996. Jh. 17, nr.4 
Heerbaan 89, 6566 EE Millingen a/d 
Rijn 

`Waarom zen?' is de titel van dit 
winternummer. Op die vraag 
een hele reeks antwoorden van 
Nico Tydeman, waaruit een 
kleine keuze: 
- om een blijvende vorm van 
vrede en geluk te vinden; 
- om de discipline te leren die de 
maalstroom van de gedachten 
beheerst; 
- de faam van het zen-icono-
clasme: geen leer, geen waarheid, 
geen beelden, geen ritueel; 
- een spiritualiteit die 'de aarde 
trouw blijft'; 
- zentraining: de inspanning een 
gewoon mens te zijn; 
- alles wat ik denk en beweer is 
interpretatie. 
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Internet 

Boeddha- NET 
De 

Dhanna 
digitaal 

Wanda Sluytc 

IN HET VORIGE nummer is er 
een algemeen artikel verschenen 
over boeddhisme op Internet. 

Vanaf dit nummer belichten we ie-
dere keer interessante boeddhisti-
sche sites op het wereldwijde com-
puternetwerk. Deze keer die sites, 
die speciaal de dharma belichten. Of: 
de Vier Edele Waarheden digitaal. 

Er zijn een aantal sites te vinden 
die algemene informatie geven over 
de dharma of vertellen over het leven 
van de historische Boeddha. De fa-
culteit van Aziatische Studies aan de 
Nationale Australische Universiteit 
biedt erg veel algemene informatie 
over Azië en toont in haar overzicht 
met publikaties onder andere een in-
troductie in het boeddhisme. Daar-
in wordt een samenvatting gegeven 
van het leven van Siddharta Gauta-
ma en wordt een flink aantal aspec-
ten van de dharma belicht, zoals het 
Nirvana, de ordinatie van vrouwen, 
meditatie-instructie en de vragen van 
koning Milinda. 

Adres: http:// online. anu. e  du. au/ 
asianstudies/buddhism/buddpalhtm 

Een mooi overzicht van de Vier 
Edele waarheden, het Achtvoudige 
Pad, de Vijf Skandha's, de Vier 
Brahmaviharas en andere kernach-
tige leerstellingen is te vinden onder 

Adres: http://home.earthlink.net/ 
—srama/index. html 

Voor de oudste bronnen van de 
dharma, de Tipitaka, oftewel de Pali 
Canon, moet men naar de site van 
het tijdschrift voor boeddhistische 
ethiek, het Journal of Buddhist 
Ethics, te vinden onder 

Adres: http://www.psu.edu/jbe/  
jbe.html 
Het Dhammapada, als onderdeel van 
de canon, is daar dus ook te vinden. 

111111111111 

Zoals er in de 'gewone' papieren 
versie al vele Mahayana-sutras on-
der de aandacht zijn gebracht, zo 
bestaat er in de virtuele werkelijk-
heid ook een overweldigend aan-
bod. Dezelfde Australische faculteit 
die hierboven wordt genoemd, 
biedt ook samenvattingen uit o.a. 
het Diamant Sutra, uit wat Nagar-
juna over leegheid (sunyata) heeft 
gezegd, en uit het Prajaparamita-
sutra. Daarom is deze site ook wat 
Mahayana-bronnen betreft een 
goed uitgangspunt. 

Daarnaast zijn er plekken op In-
ternet die ingaan op één afzonder-
lijk sutra. Het al genoemde Diamant 
sutra is bijvoorbeeld ook te vinden 
op een `commerciële' site. 

Adres: http://members.aolcom/ 
cdpatton/diamond-sutra/diamond-
sutra-english.html 

wwww 

Het Prajaparamita-sutra staat op 
het virtuele gebied dat toebehoort 
aan een particulier persoon. 

Adres: http://www2.gol.com/ 
users/acmuller/index. html# 
Sutra of Perfect Enlightenment 
Nagarjuna's commentaar op de 
Prajftaparamita staat op 

Adres: http://www.teleport.com/ 
—dh-mitra/toc.htm 

Ook de volgelingen van de Tibe-
taanse tak van het boeddhisme kun-
nen veel van hun gading vinden. 

De Nyingma-organisatie in de 
Verenigde Staten maakt reclame  

voor haar uitgave van de Kangyur 
en Tengyur, de Tibetaanse canon. 
De Kangyur is een verzameling sut-
ra's, die nu eens 108 en dan weer 
100 werken bevat. De Tengyur 
geeft in 225 delen de commentaren 
en de sastra's. Het zou te ver voe-
ren hier een hele uitleg te geven van 
wat ze inhouden maar de site van de 
universiteit van Princeton en van de 
Coombspapers in Australië bieden 
echt de mogelijkheid om de teksten 
te 'clownloaden', oftewel op je eigen 
computer te zetten: 

Adres: ftp://coombs.anu.edu.au/ 
coombspapers/otherarchives/asian-
studies-archives/tibetan-archives/ 
acip-tibet-e-texts-archive/ 

Op Tibetaans gebied geeft de reeds 
vermelde Australische faculteit on-
der andere een samenvatting over 
het Bardo en over het gedachten-
goed van Milarepa en Niguma. 

Adres: http://online.anu.edu.au/ 
asianstudks/buddhism/buddpalhtm 

Zenbeoefenaars kunnen een alge-
mene overzichtspagina over koans 
op Internet vinden via 

Adres: http://coombs.anu.edu. 
au/WWWVLPages/BuddhPages/ 
KoanStudy.html 
De Gateless Gate is een site waar 
bijvoorbeeld de koans te vinden zijn 
genaamd loshu's hond', of `Kyo-
gen die de berg beklimt'. Ook de 
koan `Tokusan die zijn bedelnap 
vasthoudt' zal de aanhangers van 
deze stroming niet onbekend in de 
oren klinken. 

Adres: http://sunsite.unc.edu:80/ 
zenbin/koan-index.pl  
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Van her 
en der 

Dharma in de dodencel 
Op 9 augustus jl. werd in de staat Arkansas, V.S. 
het doodvonnis voltrokken op Frank Ju San Par-
ker, wegens de onder invloed van cocaïne begane 
moord op zijn schoonouders in 1984. 

In de gevangenis was hij zo onhandelbaar, dat 
hij veel tijd in de isolatiecel doorbracht. Het enige 
boek dat daar is toegestaan is de bijbel. Nadat hij 
een aantal dagen om de bijbel vroeg, gaf een be-
waker hem het Dhammapada. Parker begon te le-
zen en te oefenen en mocht uiteindelijk uit de iso-
leercel komen. Sinds die tijd heeft hij contact ge-
zocht met een aantal boeddhistische leraren. In mei 
van dit jaar deed hij jukai bij Kobutsu, dharma-op-
volger van Eido Shimano Roshi, en kreeg de naam 
`Ju San', hetgeen 'Berg van Eeuwig leven' betekent. 
Parker trachtte als zenmonnik te leven en pro-
beerde zijn lotgenoten bij te staan. 

Een verzoek van velen, onder wie de Dalai 
Lama, om het vonnis om te zetten in levenslang, 
zodat Parker zich zou kunnen gaan wijden aan 
hulpverlening aan zijn medegevangenen, werd af-
gewezen. 

Parker's laatste woorden waren: 'I seek refuge 
in the Buddha, I seek refuge in the Dharma, I seek 
refuge in the Sangha.' 

De Lotusvijver, herfst 1996 

Beledigen van Boeddha in Italië 
strafbaar 
Wie in Italië Allah of de Boeddha beledigt, kan in de 
toekomst rekenen op een geldboete. Het Italiaanse 
constitutionele hof heeft uitgesproken dat de blasfe-
mie-paragraaf uit het wetboek van strafrecht niet al-
leen betrekking heeft op de christelijke godsdienst. 

Het katholicisme is in Italië geen staatsgodsdienst 
meer en dus is zijn privilege in § 724 van het wet-
boek in strijd met de grondwet, aldus het hof. Alle  

religies moeten beschermd worden tegen godslas-
tering, ook al behoort de overgrote meerderheid 
van de bevolking tot de rooms-katholieke kerk. 

De theoloog Don Baget uitte kritiek op het 
voorstel van het hof. Het gaat voorbij aan de reli-
gieuze en sociale werkelijkheid, waarin het katho-
licisme een dominante rol speelt. Daarentegen 
pleitte de schrijver en toneelspeler Dario Fo voor 
het schrappen van de hele paragraaf. Ook de vloek 
is een middel om met god in contact te komen, zei 
hij. 

EPD/KNA 

Boeddha-bier verboden 
Boeddhistische monniken in China hebben met 
succes geprotesteerd tegen de produktie van Boed-
dha-bier in de provincie Zhejiang. De brouwerij 
heeft besloten niet langer de naam van de stichter 
van het boeddhisme voor haar bier te gebruiken en 
de monniken van de Da Fo-tempel een schadever-
goeding van omgerekend bijna duizend gulden te 
betalen. 

Toen het eerste protest van de monniken in juni 
niets uitrichtte, sleepten zij de brouwerij voor het 
gerecht. Die ging akkoord met een minnelijke 
stichting. Ze zal zich ook in het openbaar veront-
schuldigen voor het op de markt brengen van het 
Boeddha-bier. 

De Lotusvijver, mei 1996 

Manuscript Basho 
Van de beroemde dichter Matsu'o Bash.5 (1644-
1694), Japans grootste haiku-dichter (waarvan dit 
tijdschrift op de achterzijde van het omslag regel-
matig een haiku in vertaling afdrukt), die zowel 
het taoïsme bestudeerde als zen-beoefenaar was, 
dook onlangs in een tweedehands-boekhandel in 
Osaka het originele manuscript op van zijn mees-
terlijke reisbeschrijving De Smalle Weg naar het 
Noorden. 

Dit werk wordt gerekend tot de klassieken van 
de Japanse literatuur en wordt op elke middelbare 
school in Japan gelezen. De eigenaar van de boek-
winkel kocht het manuscript vijftien jaar geleden, 
maar ging ervan uit dat het geen authentiek exem-
plaar betrof. 

NRC/Handelsblad 27 nov. 1996 
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Van her en der 

China boycot films over Dalai Lama 
China oefent druk uit op de Walt Disney Compa-
ny in een poging te voorkomen dat het amuse-
mentsconcern een nieuwe film van Martin Scor-
sese uitbrengt over het leven van de Dalai Lama, 
de leider-in-ballingschap van Tibet. Disney zegt de 
film toch te zullen uitbrengen. 

Peking beschouwt de Dalai Lama als een be-
dreiging voor haar heerschappij over Tibet. On-
langs hebben Chinese regerings-functionarissen 
daarom Disney laten weten dat Kundun, zoals de 
film gaat heten, niet nader omschreven gevolgen 
zal hebben voor commerciële expansie voor het 
Amerikaanse bedrijf in China — ook al zal Disney 
de film niet in China in roulatie brengen. [...] De 
film, die wordt opgenomen in Marokko, is geba-
seerd op een scenario van Melissa Mathison, die 
ook E. T. schreef. Samen met haar man, de acteur 
Harrison Ford, is ze naar Tibet gereisd om zich in 
het onderwerp te verdiepen. Kundun beschrijft het 
leven van de Dalai Lama van zijn tweede tot zijn 
zeventiende jaar. [...] Naar verwachting zal Disney 
Kundun eind volgend jaar uitbrengen in de Ver-
enigde Staten. 

NRC/Handelsblad 28 nov. 1996 

Nachtmerrie voor lama's 
Afgelopen zomer werden de grote kloosters in Ti-
bet, zoals Sera en Drepung drie maanden lang be-
zet door Chinese `heropvoeders' in een escalatie 
van de Chinese campagne om hun wil op te leg-
gen aan de belegerde boeddhistische monniken in 
dit land. 

Elke middag werden de monniken van Sera 
onderworpen aan langdurige indringende toe-
spraken. Begin oktober werd hun gevraagd om 
een eed te ondertekenen, waarin zij de Dalai Lama 
moesten afzweren en de door de Chinezen ge-
steunde kandidaat voor het Panchen Lama-schap 
te ondersteunen. Niet één van de monniken on-
dertekende dit, en zeven leidende monniken wer-
den aangehouden en verblijven in de gevangenis. 
Er zijn talrijke geruchten van vroegere gevange-
nisbewoners dat monniken en nonnen die in ge-
vangenschap verblijven, regelmatig worden ge-
folterd met elektrisch toegebrachte schokken. 

Dharmaltfe, winter 1996 

In de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh fo-
tografeerde Darren Whiteside van het persbureau 
Reuter een boeddhistische monnik die zijn tele-
foonkaart opzoekt voordat hij gaat bellen. De foto 
ging de hele wereld over en werd in veel kranten 
afgedrukt. Wat is er zo fascinerend aan? De mon-
nik verpersoonlijkt een levenswijze die door de 
eeuwen heen herinnert aan de vergankelijkheid van 
het aardse bestaan. De telefooncel op straat is een 
symbool van het haastige leven van alledag, waar-
in voor zulke gedachten geen tijd is. De foto vat 
het contrast indringend samen. 
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Zwart 
op wit 

De magische grens van 
het jaar 2000 

`(...) Zo wordt er in de boed-
dhistische culturen heel anders 
dan hier met tijd omgegaan. 
Boeddhisten leggen vooral de 
nadruk op de volheid van het 
moment, het hier en nu. 

Anderzijds gaan ze er ook 
van uit dat de dingen oorzake-
lijk, dus in de tijd, met elkaar 
verband houden. Ze beroepen 
zich daarbij op het zogenaam-
de beginsel van (schrik niet) 
mede-afhankelijke oorsprong. 
Dat stelt dat alle verschijnselen 
door elkaar bepaald zijn en met 
elkaar verband houden. 

We zijn geneigd te denken 
dat dingen en ook mensen op 
zichzelf bestaan (...) Nee, zegt 
de boeddhistische filosofie, al 
die zaken houden verband met 
elkaar; iets bestaat alleen maar 
bij gratie van andere dingen. Zo 
is ook mijn bewustzijn niet iets 
dat op zichzelf is gegeven en 
aan zichzelf gelijk blijft. Inte-
gendeel, het verandert steeds, 
wordt bij wijze van spreken 
steeds opnieuw geboren, waar-
bij het bewustzijn dat ik nu heb 
of ben bepaald wordt door de 
voorafgaande bewustzijnsmo-
menten. 

Jan Bor in Algemeen 
Dagblad, 6-1-1997 

Kerstboodschap van 
koningin Beatrix 

`Boeddhisten beschouwen het 
vanouds als een belangrijke 
taak van verwanten en vrienden 
een stervende te begeleiden in 
het overwinnen van angst en 
aanvaarding van het levensein-
de. Die opvatting lijkt ook in 
onze westerse wereld aan 
kracht te winnen. Een kente-
ring wordt zichtbaar in de hou-
ding tegenover sterven, dood 
en verdriet.' 

De charme van een 
goddeloos geloof 

`Boeddhisme is geen godsdienst, 
want het kent geen god of go-
den. Boeddhisme is een levens-
wijze die draait om de lessen van 
een mens: Siddhartha Gautama.' 

`De Boeddha heeft duidelijk 
uiteengezet hoe je zou moeten le-
ven wil je verlichting en verlos-
sing bereiken. Het is aan ieder 
individu zelf om dat in te vullen.' 

Hij (Aad Verboom) verklaart 
de opkomst van het boeddhisme 
in het Westen met ontwikkelin-
gen aan het eind van de jaren 
zestig en het begin van de jaren 
zeventig. 'Het liberale principe 
van het boeddhisme sloeg aan bij 
veel mensen die moeite hadden 
met autoriteit. Het boeddhisme 
kent geen autoriteit, geen god, 
paus of dominee.' 

NRC/Handelsblad 6-1-1997 

`Een kom thee' 

`Heb ik al eens verteld dat ik ooit 
op de poort van een Zentempel 
in Kyoto te Japan aanklopte? (...) 

Even daarna schoof een rijzige 
gestalte met heldere en door-
dringende ogen, en gehuld in een 
traditionele kimono, de deuren 
van het zeventiende-eeuwse 
bouwwerk open. Na de nodige 
buigingen (...) vroeg hij me wie 
ik wel was en waarvoor ik 
kwam. Ik legde hem uit dat ik 
naar Japan was gekomen om het 
zenboeddhisme nader te leren 
kennen. 

(...) De man schonk thee in 
en terwijl we wat keuvelden 
hield hij plotseling zijn kom op 
en vroeg: "Wat is dit?" Ik had 
natuurlijk direct moeten zeggen: 
"Een kom thee, meneer", of: 
"Dat weet toch iedereen", of: 
"Wat bedoelt u?" Maar in plaats 
daarvan aarzelde ik. Wat zou hij 
willen dat ik zeg, ging door me 
heen. Na zoveel jaar filosofie te 
zijn bezig geweest, na de lectuur 
van Plato, Kant, Hegel, Heideg-
ger en anderen, was het enige dat 
ik kon uitbrengen: "Hmmm...!" 
Waarop hij nog eens zei: "Is dit 
een kom?" 

(...) Maar zelden ben ik zo in 
verlegenheid gebracht. En dat 
was natuurlijk ook de bedoeling. 
Zo van: meneer de filosoof, je 
denkt nou wel een hele hoop te 
weten; maar weet je wel zeker of 
dit een kom thee is? Denk je niet 
te veel na en is je kop niet der-
mate vol van allerlei onnutte 
ideeën dat je niet eens meer ge-
woon kunt kijken, horen, voelen 
en proeven? Zo kreeg ik dus 
mijn eerste initiatie in Zen.' 

NRC/Handelsblad 6-1-1997 
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Open Huis 
zaterdag 5 april 
13.00 - 17.00 uur 

Maak kennis met het nieuwe programma 
Grote zaal: 
* 1 3.00-1 3.30 Opzet en achtergrond 
van het Nyingma Centrum 
* 13.45-14.45 Kum Nye Tibetaanse 
meditatieve bewegingsoefeningen 
* 15.00-16.00 Werk en dagelijkse 
activiteiten als bron van inspiratie en 
groei 
* 16.15-17.00 Boeddhisme en mantra 
zingen. 
Bovenzaal: 
* 15.00-16.00 Kum Nye Tibetaanse 
meditatieve bewegingsoefeningen 

Toegang vrij. 
Vraag de programmakrant. 

Nyingma Centrum 
Reguliersgracht 25, Amsterdam 

tel. 020 6205207 

De Noorder Poort is een 
Zen oefencentrum 

in Drente. 
Naast het 

cursusaanbod (zie 
agenda) biedt het 

centrum de 
gelegenheid om voor 

korte of langere tijd te 
participeren in het 

trainingsprogramma 
van de bewoners. 

oo.  
inlichtingen:  

International Zen Center Noorder Poort 
Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen 

tel. +31(0)521 321204 
fax +31(0)521 321412 

e-mail kanromon@euronet.nl  
ts0  

00  
oP% P.  

of**4* °̀*°  
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presentatie programma 
bezichtiging van het centrum 
tentoonstelling 
zazeninstructie 
lezingen 
ikebana 

International Zen Center 

Noorder Poort 

4 

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

Boeddhayána Nieuwsblad 
Naast informatie over de gemeenschap 
rondom onze kloosters elke maand vol 
met belangrijk nieuws uit alle delen 
van de Boeddhistische wereld. 

Boeddhayána Publikaties 
Met meer dan veertig boeken over het 
Therawáda Boeddhisme. 

Heeft u interesse? Vraag dan nu een 
informatiepakket aan: 

Boeddhayána Centrum Nederland 
Stephensonstraat 13, 2561 ,CP Den Haag 
tel.: 070 - 3600605; fax: 070 - 3600213 
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ASOKA - de inspirerende wereld van het boeddhisme 
RECENT VERSCHENEN ! 
H.W. Schumann 
Boeddhisme - Stichter, scholen en systemen 
Dit boek vormt een nauwkeurige en betrouwbare leidraad door de complexe 
wereld van het boeddhisme. Gebaseerd op de oorspronkelijke Indische bron-
nen behandelt het op een wetenschappelijk verantwoorde wijze de drie grote 
boeddhistische stromingen: het Hinayana, het Mahayana en het Tantrayana. 
Het stelt de lezer in staat de gedachtenwereld van het boeddhisme te verstaan 
en een overzicht te krijgen van zijn ontwikkeling tot een van de grote wereld-
godsdiensten. Het is vlot geschreven, geïllustreerd en bedoeld voor een breed 

  geïnteresseerd publiek. 
beper.dif  UITGEVERIJ ASOKA, POSTBUS 336 
A SOK A  29Ic AH NIEUWERKERK A/O IJSSEL 
~ISZti  TEL. 0180-320583 / FAX 0I80-32I317 

f 36,50 / 730 F 
Verkrijgbaar in de boekhandel 

ISBN 90 5670 004 9 

%fans Wolfgang Schaneut 

Boeddhisme 
,hodeo rn wocentn 

VIPASSANA MEDITATIE 
o.l.v. SAYADAW U KUNDALABHIVAMSA 

uit Birma 

retraite van 18 tot 29 april te Ossendrecht (N.Br.) 
Inl. 038 465 66 53 

Boeddhisme slaat aan in Frankrijk 

   

VOOR HET eerst is in Frank-
rijk het boeddhisme opge-

nomen in een opiniepeiling over 
het geloof. Twee miljoen Fran-
sen hebben een uitgesproken 
voorkeur voor het boeddhisme 
en zes miljoen anderen voelen 
zich ertoe aangetrokken. Het 
weekblad L'Express meldt dat de 
leer van de Boeddha de laatste ja-
ren steeds meer Fransen is gaan 
aanspreken. Het blad laat enke-
len van hen aan het woord. 

Martine, een 37-jarige arts: 'Ik 
voel me thuis bij het boeddhis-
me omdat het een geestelijke  

weg is die volledig verenigbaar is 
met de hedendaagse westerse 
cultuur. In tegenstelling tot de 
godsdienstige opvoeding die ik 
heb gehad, kom ik er niets in te-
gen dat in strijd is met mijn we-
tenschappelijke opleiding of 
mijn beroep.' 

Noël, een 33-jarige informa-
ticus: 'Ik kon niet meer geloven 
aan een God buiten de wereld 
en aan sommige zogenaamd 
eeuwige en onwrikbare waarhe-
den. Het boeddhisme heeft me 
weer verzoend met de religie. 
Het blijft altijd gekoppeld aan  

de ervaring, het moedigt ratio-
nele kritiek aan, het doet geen 
enkel beroep op wat voor auto-
riteit buiten onszelf ook: geen al-
machtige God, geen onveran-
derlijke dogma's, geen morele 
normen die van buitenaf zijn 
opgelegd. Tegelijkertijd maakt 
zij een ontwikkeling van het ge-
weten mogelijk, werken aan je-
zelf. Het boeddhisme draagt een 
veeleisende moraal aan, maar een 
moraal die steeds aan de om-
standigheden kan worden aan-
gepast.' V 
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Sluitingsdata kopij: herfstvr. 8 september, wintervr. 8 december, 
voorjaarsnr. 8 maart, zomervr. 8 juni. 
Agendaredactie: Dirk Bakkes, lemstukken 82, 94o7 KN Assen 
Tel. 0592-347387 Agenda 

Averbode, België 
Zen in de Poort: elke laatste za. in de 
maand meditatie in poortgebouw Abdij 
Averbode. Staf Feyaerts 00-32-772.901. 

Boeddhistisch Centrum Amsterdam 
Vrienden van de Westerse Boeddhisten 
Orde (VWBO). Palmstraat 63, 1015 HP 
Amsterdam.  Tel  
632.7795. 
Meditatie en Boeddhisme: Amsterdam 
11 ma.-15 apr. elke di. 19.30-21.45 u., 
Palmstraat 63; Meditatie voor beginners: 
elke wo. 19.30-21.30; Retraite voor be-
ginners: Wapserveen, 18 apr. 19 u. t/m 
20 apr. 20 u. Retraite met Tai Chi: 
Schoort, 27 mrt. 19 u.-31 mrt. 20 u. Re-
traite voor beginners en gevorderden: 
Schoorl, 14 juli 19 u. t/m 22 juli 16 u.; 
Introductiedagen: Amsterdam, elke 
maand lx za. 11-16 u. 

Boeddhistische Unie Nederland 
(B.U.N.) 
Info over interreligieuze dialoog, ont-
wikkeling lesmateriaal, documentatie en 
jaarlijkse bijeenkomst Erik de Ruyter 
020-691.2564. 

Buddharama Tempel 
Loeffstraat 26-28, 5142 ER Waalwijk. 
Tel, 0416-334.251. 
Meditatie: iedere ma. 20.00-21.15 Am-
stelveen, Circel 167, Frieda Hemelrijk 
020-441.9991. Cursus Inzicht Meditatie: 
Rosmalen 5 mrt.-28 mei iedere wo. 
21.15-22.15, Pieter van Loosbroek 073-
532.4459. 

Buddhavihara 
St.Pieterspoortsteeg 29, 1012 HM Am-
sterdam. Te1.020-626.4984, Joke Herm-
sen. 

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

IKON-TV 
Serie <Via Mystica': 1 mei 23 u. 
over het Tibetaanse boeddhisme; 15 mei 
23 u. De Dalai Lama (herhaling). 

India Instituut 
Postbus 75861, 1070 AW Amsterdam. 
Info div. cursussen tel. 020-662.6662/ 
664.1223. 

Internationaal Zen Instituut Neder-
land (I.Z.I.N.) 
Annelies Jishin Hendriks, Tij mtuin 8, 
2353 PH Leiderdorp. Tel. 071-541.0998. 
Wekelijkse zen-bijeenkomsten: Am-
sterdam ma. 20-21.30 u. Maurits Diens-
ke 020-679.9126; Delft za. 8.30-10 u. 
Annelies Hendriks 071.541.0998; Hee-
renveen za. 9-11 u. Cees de Wit 0513-
620.0268; Krimpen a/d IJssel vrij. 19-
22 u. Janny de Wolf 0180-517.649; Lei-
den (Kapel Verbum Dei) di. 20.15-22 
u. Annelies Hendriks -71.541.0998; 
Utrecht wo. 20-21.30 u. Marjolein Ver-
boom 030-254.5197; Zwolle (Domini-
canerklooster) di. 20-22 u. Ben Oos-
terman 038-454.0135. Intensieve zen-
ochtenden: Krimpen a/d IJssel maan-
delijkse za.ochtenden 6-14 u. Janny de 
Wolf 0180-517.649. Vollemaan-cere-
monie: Amsterdam maandelijkse 
wo.avonden Maurits Dienske 020-
679.9126. 

Jewel Heart 
Secr. W. Alexanderstraat 8, 6611 CE 
Overasselt. Tel. 024-622.2208. Adres 
voor alle aktiviteiten: Jewel Heart Cen-
trum Nijmegen, Dommer van Polders-
veldweg 27, le etage. 
Meditatie-open avond: wekelijks vr. 20-
21 u. De praktijk van meditatie: I. 
Aandachtsmeditatie als oefening.' maan-
delijks wo. 20-21.30 u. IL Aandachts-
meditatie toegepast in het dagelijks le-
ven: maandelijks wo. 20-21.30 u. In-
scholing in Boeddhisme: wekelijks do. 
19.30-21.30 u. Lamrim-scholingsgroe-
pen: ma. 20-22 u. Vajrayana-groep: I. 
Studie en meditatie: 6 juni, telkens van 
10-12 u. II. Puja viering: elke derde zo. 
Thangka tekenen: twee-wekelijks op 
wo. Programma bezoek Gelek Rinpo-
che, thema: werken aan innerlijke groei. 
Lezing in Den Bosch: 1 mei; lezing in 
Stevenskerk te Nijmegen: 2 mei; works-
hop in Nijmegen: 3-5 mei. Info: 024-
3226985. 

Kanzeon Sangha Nederland 
Kraijenhofstraat 151, 1018 RG Amster-
dam. Te1.020-627.6493/618.7922. 
Wekelijkse zazen-bijeenkomsten: Am-
sterdam, Kanzeon Centrum: ma. t/m vr. 
8-9 u.; di. 20-22 u., elke 2e di. van de 
maand avondsesshin 20-22.30 u.; Zomer 
City-sesshin: o.l.v. Nico Tideman 26/29 
juni 9.30-17.30; Enschede: ma. 20-22.30 
u. Toon Fugers, De Wonne, Noorder-
hagen 25, 053-432.3102; Den Haagwo. 
21-23 u., vr. 9.30-12 u. Kees v.d. Bunt, 
Frankenslag 342, 070-350.4601; Hoorn 
ma, en di. 20-22 u. Dirk Beemster, 0229-
217.855; Leiden wo. 20-22.15 u. Jos 
Luyben, Ch. de Bourbonhof 11, 071-
522.0352; Nijmegen wo. 17.30-19 u. 
Henk Hesselman, 024-323.2843, do. 
19,30-21.30 u. Dagkapel Dominicus-
kerk, Frans Kampshoff, 024-358.1507; 
Rotterdam ma. 18.30-20 u./20.15-22.15 
u. Nico Tydeman en Gretha Aerts; info 
Nelleke Doornebal, 010-475.3282. 

Karnak/cursussen 
Pannerdenstraat 44, 1016 BG Amster-
dam. Info tel. 020-609.0150/fax 020-
696.9371. 

Maha Karuna Ch'an (Chinese Rinzai 
Ch'an) 
Secr.: Betty Dewit, Bellemansheide 78, 
Genezius-Rode. Te1.00-32-2-380.5486 
voor info over wekelijkse zen-bijeen-
komsten in diverse Belg, en Ned. plaat-
sen. 

Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Ernst. Tel. 
0578-661.450/fax 0578-661.851. 
Cursussen: 'Brief aan een vriend', prak-
tisch boeddhistisch onderricht door 
eerw. Geshe Sonam Gyaltsen: 25-27 
apr., 23-25 mei, 20-22 juni. 'Abhisamaya 
Alankara', een Sieraad van Realisaties 
(tekst door Boeddha Maitreya, onder-
wezen en opgetekend door Arya Asan-
ga) door eerw. Gehse Sonam Gyaltsen: 
11-13 apr., 9-11 mei, 6-8 juni. Lam Rim-
zomermeditatiecursus door eerw. Ge-
she Sonam Gyaltsen: 4-18 juli. Kinder-
weekend: 'Het leven van Sakyamoeni 
Boeddha als Prins Siddharta' voor kin- 
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Abonnement: 1 jaar (4 nummers) 

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

Agenda 

deren van 4-8 jaar o.l.v. Herman Ho-
man, Sander Tideman, Alix Royer e.a.: 
3 en 4 mei. Lezingen elders in Neder-
land: 'De Essentie van het Tibetaans 
Boeddhisme' door eerw. Geshe Sonam 
Gyaltsen: 9 apr., 14 mei, 11 juni. Plaats: 
Prinsengracht 200, Amsterdam. Tel. 
020-625.4138. Aanvang: 19.30 u. Bos- en 
tuinweekend, gezamenlijk onderhoud 
aan tuin en terrein van Maitreya Insti-
tuut: 25-27 apr. 

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, 
Columbusstraat 131; Eindhoven wo. 
20.45-22.45 u., Bep van Hazendonk, 
Stratumsedij k 57, 040-212.2593; Gro-
ningen ma. 20-22 u., Yvonne Engelman 
020-620.5207, Bodhimanda, Jacobsstraat 
17; Leiden do. 9.45-11.45 en 19.45-
21.45u. Wil van de Hulst 071-513.1192, 
Sterrewacht 8; Nijmegen, di. 20-22 u., 
Charaka Jurgens 20-6209.5207, Ub-
bergseweg 74; Utrecht vrij. 10-12 u., Jo-
leen de Vries, Oude Gracht 243, 030-
231.0924; Venray di. 20-22 u., Jan Hou-
wen 0478-587.364, Henseniusplein 14; 
Zoetermeer di. 9.30-11.15 en do. 21-
22.45 u., Ewalda Buiting, 079-351.3480, 
Van Beeckstraat 64. 

Internationaal Zen Center Noorder 
Poort 
Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen. Tel. 
0521-321.1204. e-mail: Kanromon@eu-
ronet.nl.  Zenweekends: 11-13 apr. o.l.v. 
Udaka Kanromon. Familie-sesshin: 8-11 
mei o.l.v. Jishin Hendriks. Dai-sesshin: 
14-19 mei o.l.v. Udaka Kanromon. 
Open dag: 25 mei. Zomerschool o.l.v.  

Gesshin Prabhasa Dharma 14-27 juli 
en 16-31 aug. Introduktie weekend: 12-
14 Sept. o.l.v. Udaka Kanromon. Zen-
weekend 19-21 sept. o.l.v. Udaka Kan-
romon. Dai-sesshin 14-19 okt. o.l.v. 
Udaka Kanromon. Zen-weekend 14-16 
nov. o.l.v. Udaka Kanromon. Rohatsu 
(intensief) 7-14 dec. o.l.v. Udaka Kan-
romon. Dagprogramma: 26 dec. Nieuw-
jaars-sesshin: 27 dec.-1 jan. 

International Zen Institute (IZI)-afd. 
Nederland 
Secr.: Tijmtuin 8, 2353 PH Leiderdorp. 
Tel. 071-541.0998. 
Wekelijkse zen-bijeenkomsten: Amster-
dam ma. 20-21.30 u. Maurits Dienske, 
20-679.9126; Delft za. 8-10 u. Annelies 
Hendriks, 071-541.0998; Heerenveen za. 
9-11 u. Cees de Wit, 0513-620.268; 
Krimpen a/d IJssel, vrij. 19-22 u. Janny 
de Wolf, 0180-517.649; Leiden, Kapel 
Verbum Dei, di. 20.15-22 u. Annelies 
Hendriks, 071-541.0998; Utrecht wo. 
20-21.30 u. Marjolein Verboom, 030-
254.5197 en Annelies Hendriks 071-
541.0998; Zwolle, Dominicanen-kloos-
ter di. 20-22 u. Ben Oosterman 038-
454.0135. Intensieve zen-ochtenden: 
Krimpen a/d IJssel maandelijks za. 6-14 
u. Janny de Wolf 0180-517.649. Volle-
maan-ceremonie: Amsterdam, maande-
lijks wo. Info: Maurits Dienske 020-
679.9126. 

Orde Boeddhistische Contemplatieven 
Postbus 2541, 9704 CM Groningen. 
Meditatiedag: o.l.v. Eerw. Hakuun, Am-
sterdam, 31 mei 13-17 u. St.Pieters-
poortsteeg 29-1. Info: 020-622.3071; 
Vierdaagse retraite: o.l.v. Eerw. Meester 
Daishin Morgan, Tiltenberg, Vogelen-
zang bij Haarlem, 13-17 juni. Info 0252-
517.044. 

Sayagyi U Ba Khin Stichting 
Oudegracht 124, 3511 AW Utrecht. Tel. 
030-231.1445. 
Vipassana-meditatie: Wekelijkse groeps-
meditaties in o.a. Utrecht en Nijmegen. 
Info 024-377.1935/030-236.7762. 

Seminar `Dharma Art' 
0.I.v. Amerikaanse kunstenaar Herb 
Elsky 18-22 juni. Info Shambala Cen-
trum Leiden 071-541.0928. 

Shambala Nederland 
Studie- en meditatiecentra o.l.v. Saky-
ong Mipham Rinpoche. Open medita-
tie-avonden: Amsterdam: wo. 19-22 u., 
le Jac.v.Campenstr.4, 020-679.4753; 
Arnhem: wo. 20 u., Rijnkade 65, 
026.442.8890; Groningen: ma. 19.30-22 
u., Vismarkt 36A, 0594-503231; Oegst-
geest: do. 20-22 u., Geversstra.at 48. 071-
517.4575; Utrecht: wo. 20-22.00 u., do. 
20-21.30 u.; open meditatiecursus 13 

- 10 apr. elke do. 19.30-22.00; open 
avond 16 mei v.a. 19.30 u. Oude Gracht 
243, 030-266.1918. 

Stichting Leven in Aandacht (Thich 
Nhat Hanh) 
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam. 
Meditatie-bijeenkomsten: Alkmaar: één 
zondag in de maand 9.45-14 u.info Eli-
zabeth van Veen 072-540.1707; Amster-
dam, elke vr. 18-22 u. info Sietske Roeg-
holt 020-691.0480; Haarlem: iedere 14 
dg. op wisselende avonden 20-22.15 u., 
info 023-526.0657; Leidschendam do. 
20-22 u. info Maaike v.d.Brink 070-
327.0718; Nijmegen: 22 mrt., 19 apr., 21 
juni van 10-13.30 u. en 24 mei van 13.30-
16.30 u. info Noud de Haas 024- 
344.4953; Radewijk: stiltedagen 8 apr., 
13 mei en 10 juni van 9.45-16 u. info 
Miep Tromp van Bergen 0523-216.550 

Kwartaalblad 
BOEDDHISME 
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Agenda 

en Guus en Jannetje Struik 0523-
231.620; Schiedam, lx in 2 weken di. 20-
22 u. en wo. 10-12 u. info Magda Hee-
sen 010-426.5973. Utrecht: elke di. 
19.30-21.30 u. info Maria van Raalten 
030-289.8329 en Jopie Floor 030-
271.5561. Winschoten: za. 9-10 u., 1x per 
3mnd. hele dag meditatie, info Hannah 
Althuizen 0597-423.270. 
In België: Bonheiden, De Bergen 25: 1ste 
zondag elke mnd. 10-16 u. info Odette 
Bauweleers 03-231.7932, Edel Maex 03-
230.5254; Leuven, Volmolenlaan 2: lx 
per 14 dg. vrij. 19.30-21.30 u. info Lut 
Peeters 016-606.454. 

School voor Filosofie Oost-West 
Secr.: Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven. 
Vergader- en zalencentrum Vredenburg 
19, Utrecht (nabij Centraal Station). 
Info. Trees Bloeyaert 040.254.2536. 
le jaar: Spiritualiteit dag.leven: 19 apr. 
Nico Tydeman, 24 mei Chr. Anbeek; 7 
juni T. Lathouwers; 2e jaar: Hindoeïs-
me: 19 apr. Bruno Nagel; Boeddhisme: 
24 mei Bruno Nagel; Spiritualiteit 
dag.leven: 7 juni D.v.Egmond; 3e jaar: 
Japan en het westen: 19 apr. H. Vroom; 
Spiritualiteit dag.leven: 24 mei T. Lat-
houwers; India en het westen: 7 juni 
A.v.Dijk. 

Tao-Zen groepen in Nederland en België 
Postbus 1134, 1000 BC Amsterdam. 
Tel./fax: 020-420.2308. Amsterdam, 
Kanzeon Zendo: iedere wo., za., 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 00-49-5948-1315/0523-216.302; 
Utrecht, inl. Jet Leopold 030-656.4295; 
Venlo, inl. Jacques Peeters, 077-
354.6763; Gent: inl. Michel Trefois 00-
32-09-2826.443. 

Tibetaans Instituut 
Kruispadstraat 33, 2900 Schoten, België. 
Tel. 00.32.03.685.0919./91/4G avenue du 
Paepedelle, 1160 Brussel, België. Tel. 
00.32.2.675.3805. 
Kalender van de activiteiten t/m juni '97 
in Huy, Schoten, Brussel, Amsterdam 
en andere plaatsen: via secretariaat Scho- 

ten of Brussel. Khenpo Chodrak — voor-
dracht: 16 mei, Amsterdam/Oibibio. 

Tongerlo, België 
Zen-meditatie in aansl. op gebedsavond 
elke ma. 19.45 u. in Winterkapel Abdij 
van Tongerlo. Info Magda Pieck 00-32-
14-546.782. 

Vipassana-Centra 
Amsterdam, V.M.C. 'Buddhavihara', St. 
Pieterspoortsteeg 29, info. Jotika Her-
msen 020-626.4984.: meditatie elke ma 
18-20 u., elke do. 18-19 u.; Beetgum, 
Buorren 53, info Anna Post 058-
253.1604; Groningen, Kamerlingh On-
nesstraat 71, info Frits Koster 050-
527.6051, Karina Rol 050-577.5562. Me-
ditatie elke di. en do. 19.30-21.30 u. (di. 
zonder, do. met begeleiding). 's-Herto-
genbosch, elke wo.19.30-21.30 u. info 
Laura Wetzer 073-614.6341; 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; Ossendrecht, 
Volksabdij, meditatieretraite o.l.v. Saya-
daw U Kundalabhivamsa van 18-29 apr. 
Info Dingeman Boot 038-465.6653; Rot-
terdam, Kapel 'Familiekerk', Noot-
dorpstraat, elke wo. 20-22 u. Info: Ank 
013-571.0787/Koen  013.543.6190; 
St.Annaparochie, Nieuwe Bildtdijk 294, 
elke do 20-22 u. meditatie. Info 0518-
402.942; Utrecht, Sterrenbosch 9bis, elke 
wo. 20-21.30 u. Info Henk 030-
252.0435/Aad 030-288.86551; Zwolle, 
`Pannananda', Hoefslagmate 44, elke ma, 
wo en do yoga/meditatie; elke di medi-
tatie van 19.30-22 u. 

Vipassana — Sayagyi U Ba Khin Stich-
ting 
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen. 
Tel. 024-377.1935/030-236.7762. 
Vipassana-meditatie 10-daagse cursus: 
21 juni-1 juli o.l.v. Mother Sayamagyi en 
Sayagyi U Chit Tin, International Me-
ditation Centre, Engeland. Wekelijkse 
groepsmeditaties: o.a. Utrecht en Nij-
megen. Info cursussen in binnen- en 
buitenland bij stichting. 

Yoga-vipassanameditatie 
Dingeman Boot, Hoefslagmate 44, 8014 
HG Zwolle. Tel. 038.465.6653. Vipassa-
nameditatie: Wapserveen (Dr.) vrij 4 apr. 
20 u. tot zo. 6 apr. 16 u. o.l.v. Dingeman 
Boot, Zencentrum De Noorderpoort, 
Butenweg 1; yoga-meditatielessen: 
Zwolle, Centrum 'Pannananda', info 
038.465.6653. 

Zen op de Tiltenberg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelen-
zang. Tel. 0252-517.044/fax 0252-
524.896. Zen-workshop: 2 t/m 6 
apr:Vrouwen en meditatie' met Gretha 
Myoshin Aerts en Linda Myoki Lehr-
haupt. 

Zendo-JAKU 
Meditatie in de Zen-traditie: elke di. en 
do.avond en vrij.middag, Driebergen, 
Klooster van de Zusters Ursulinen. Info 
Stephan Ludwig 0343-513.968. 

Zengroep `Oshida' en Han Fortmann 
Centrum: 
Alle info. bij Han Fortmann Centrum, 
René Descartesdreef 21, 6525 GL Nij-
megen. Te1.024-361.9010. 

Zentrum 
Oudegracht 297, Werf, Utrecht. 
Info over diverse zen-aktiviteiten 030-
882.528. 

Zonhoven, België 
Meditatie: elke wo. 20-22 u. in Ont-
moetingscentrum Siloam. Info 00-32-89-
755.613. 
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IS BOEDDHISME EEN HUMANISME ? 
AMSTERDAM - 26 APRIL 1997 

Voor velen is het een aantrekkelijke gedachte dat het 
boeddhisme geen schepper of opperwezen kent die de 
gang van zaken in de wereld regelt. Dat betekent ech-
ter dat elk wezen niet alleen verantwoordelijk is voor 
zijn eigen leven en zijn eigen dood, maar ook voor het 
geluk van anderen. De Boeddha zette de fundamente-
le menselijke conditie uiteen in de vier edele waarhe-
den. Daarin wordt uitgelegd op welke wijze de mens 
in de wereld staat, namelijk als een vergankelijk, ster-
felijk wezen. Het lijden aan vergankelijkheid, veroor-
zaakt door dorst en onwetendheid, kan echter opge-
heven worden. De leerredes van de Boeddha handelen 
over methodes om zich te bevrijden van het lijden. De 
meest radikale methode is onthechting van fixatie op 
zintuiglijke indrukken. Voor leken is vrijgevigheid de 
methode om zich in onthechting te oefenen. Vrijge-
vigheid is zowel de basis voor een goede samenleving 
als ook van bevrijding van het lijden. Zonder de deugd 
van vrijgevigheid kan niemand concentratie beoefenen, 
laat staan enig inzicht verkrijgen. 

Deze gedachten geven het boeddhistische mensbeeld 
en wereldbeeld beknopt weer. Op basis van deze ge-
da.chten willen we onderzoeken in hoeverre het boed-
dhisme verwant is aan het humanisme en op welke 
punten dat niet zo is. Prof. Fons Elders verbonden aan 
de Universiteit voor Humanistiek zal de grondslagen 
van het humanisme uiteenzetten. 's Middags zal mevr. 
drs. L. van Ardenne, humanistische raadsvrouwe en 
studente van Vidyadhara Chëgyam Trungpa Rinpo-
che toelichten hoe zij haar functie als studentenraads-
vrouw invult. 

Sinds de telling van de Boeddhistische Unie Nederland 
weten we dat Nederland ongeveer 50 boeddhistische 
groeperingen telt. Voor de Stichting Vrienden van het 
Boeddhisme een reden om na te gaan welke stromin-
gen actief zijn met de serie "boeddhisme in Nederland". 
We beginnen met een presentatie van het werk van de 
Vietnamese leraar Thich Nhat Hanh. We hebben ge- 

kozen voor deze leraar, omdat hij blijk geeft van een 
betrokkenheid die wellicht raakvlakken vertoont met 
de huidige humanistische beweging. Mevr. S. Roegholt, 
studente van Thich Nhat Hanh, zal een videopresen-
tatie inleiden en na afloop vragen beantwoorden. 

Prof. Fons Elders studeerde filosofie en geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam, de Sorbonne en 
de Rijksuniversiteit Leiden; werkte voor radio en TV; 
doceerde aan diverse academies; realiseerde het Vier-
windenhuis, en publiceert. Sinds 1989 hoogleraar in de 
Theorie van de levensbeschouwing en systematische 
humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek. 
Oprichter van Forum 2001 (1990). 

Mevr. Drs. L. van Aardenne studeerde psychologie 
in Amsterdam. Zij verhuisde naar Groningen waar zij 
actief was in de Dharmastudiegroep. Vervolgens stu-
deerde zij aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij is 
nu werkzaam als humanistisch studentenraadsvrouw 
aan twee HBO- instellingen te Leeuwarden en aan de 
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarnaast 
is zij lid van het Shambhala-centrum te Amsterdam. 

Datum: zaterdag 26 april 1997 
Plaats: Vereniging De Vrije Gemeente, Joh. Vermeer-
straat 19, Amsterdam. 

Informatie over de bijeenkomst: 010-4157097 / 0318-
623265. Kosten f 25.- voor donateurs en f 35.- voor 
abonnees/belangstellenden. (excl. koffie, thee en lunch) 
Te betalen op giro 1520022 t.n.v. Stichting Vrienden 
v/h Boeddhisme, Nieuwerkerk a/d IJssel. Koffie en 
thee zijn ter plekke te krijgen, voor de lunch zijn er in 
de omgeving voldoende gelegenheden aanwezig. 

Bereikbaarheid: Joh. Vermeerstraat ligt ten oosten van 
het Museumplein, achter het ANWB- gebouw. 
Tramlijnen vanaf C.S.: lijn 16 - halte Joh. Vermeerplein, 
lijn 2 en 5 - halte Hobbemastraat of Stedelijk Museum. 

Op de tweede dag 

zal ik vroeg opstaan 

om de bloemrijke lente 

te verwelkomen 

Basho (1644-1694) 


