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Ten geleide 
Gelofte-Kracht van de Oneindige Boeddha 

ALHOEWEL HET REINE-LANDBOEDDHISME, Ook wel Jodo-
Shinshu genaamd, de eerste vorm van Japans boeddhisme is 
die al in westerse literatuur van de i 7de eeuw voorkomt, is 

het een vrij onbekende vorm van boeddhisme gebleven. Shitoku Ad-
riaan Peel, een Antwerpse tempelpriester, gaat daar in het openings-
artikel van dit nummer verandering in brengen. 

Hij beschrijft de geschiedenis van deze stroming, die het accent 
legt op overgave aan de natuurlijke werkzaamheid van de Gelofte-
Kracht van Amida Boeddha om het Nirvana te bereiken. Niet de ei-
gen inspanning en meditatieve praktijk van de beoefenaar van het 
Jodo-Shinshu staan centraal, maar het ogenblik van totale en op-
rechte overgave aan de heilswerking van Amida. Dan ontstaat er 
`shinjin', diep en vreugdevol vertrouwen. Dit moet niet verward 
worden met geloof, waarschuwt Peel, maar is veel beter te vertalen 
met een laten varen van alle ego-inzichten. 

Heleen Hoogervorst van het Amsterdamse Nyingma Centrum 
vertelt over het conserveringsproject van Dharma Publishing. Enke-
le decennia lang heeft een grote groep vrijwilligers, onder leiding van 
Tarthang Tulku, meer dan 400 verschillende iconografische afbeel-
dingen en een serie van 75 5 boekdelen met verzamelde Tibetaanse li-
teratuur gereproduceerd, waardoor een groot deel van de kostbare 
nalatenschap uit het 'Land van de Eeuwige Sneeuw' ook voor gene-
raties na ons beschikbaar blijft. 

De vragen van koning Milinda is een klassieker onder de Pali-ge-
schriften. De wijsgerige dialogen die hierin te vinden zijn, zijn ju-
weeltjes van dharma-uitleg. In de eerste dialoog, die door Tonny 
Kurpershoek-Scherft van uitleg en commentaar wordt voorzien, laat 
de monnik Nagasena koning Milinda in de kuil vallen die de vorst 
eerst voor de ander gegraven had. 

In de column BoeddhaNet deze keer aandacht voor de boeddhis-
tische tijdschriften op Internet. Met de vakantie voor de deur een 
ideale gelegenheid om te kijken welke artikelen uit de internationale 
zusters van dit Kwartaalblad er <online' staan. Bovendien heeft ook 
de voor u liggende papieren versie sinds kort een digitaal uithang-
bord gekregen op het wereldwijde computernetwerk. 

Wanda Sluyter 

Internetadres van het Kwartaalblad Boeddhisme: 
http://www.telebyte.nl/—sluyter/boeddha.htm 
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JODO-SHINSHU 
of zeggen we gewoon: Shin-boeddhisme? 

SHITOKU A. PEEL 

De hoofdtempel Nishi-Hong-
anji in Kyoto, vooraan Hal van 
de Stichter, op de achtergrond 
Am ida-hal. 

HET IS EEN PARADOX (Of is 
het een dilemma?) dat 
het Reine-Landboed-

dhisme in onze Westeuropese 
contreien tot dusver nog weinig 
belangstelling heeft gewekt. 
Enerzijds is het misschien de in 
Europa vroegst vermelde vorm 
van Japans boeddhisme : Francis-
cus Xaverius S.J. (1 506-15 52) 
spreekt erover in zijn correspon-
dentie. Anderzijds werd het rede-
lijk uitgebreid behandeld in de 
19de-eeuwse werken over Japans 
boeddhisme, b.v. in Les Douze 
Sectes Bouddhiques du Japon van 
Fujishima, verschenen in Paris in 

1889. Andere oorzaken zijn wellicht een mogelijke, verwarrende, maar niet 
reële gelijkenis met het christendom van Luther, de kolonialistische nadruk 
op het boeddhisme van Engelse of Franse koloniën en het ontbreken, in het 
begin en midden van deze eeuw, van degelijke Engelstalige Shin-auteurs en 
-vertalers. Zeker wat dit laatste punt betreft is er heel wat verkeerd gelopen. 
Vaak ging men voor het vertalen van technisch-filosofische begrippen — met 
de beste bedoelingen — te rade bij een of andere christelijke terminologie, 
zodat het boeddhistische beeld vervaagd of vervormd werd. 

En toch moet het mij van het hart dat er aanleiding geweest zou zijn 
deze scheve situatie recht te trekken. Het was Christmas Humphreys die, 
vanuit zijn misschien wat te theosofische achtergrond, over Jodo-Shinshu 
schreef als "...a doctrine so lofty, so subtle that only the rarest minds could 
understand and use it. It dwells on the heights of intuitive thought which 
sees, with inward eyes, that the individual is nothing and the All every-
thing... This is an easy, simple religion..." 

En was het niet D.T. Suzuki, die naam heeft gemaakt met zijn geschrif-
ten over zen, maar in feite een Shin-boeddhist was en heel wat over Jodo- 
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Shinshu heeft geschreven (hij is trouwens de uit-
vinder van de benaming `Shin Buddhism'), die 
Jodo-Shinshu betitelde als "Japan's major religious 
contribution to the West»? Noteren we toch een 
groeiende belangstelling in academische kringen en 
tijdschriften, vooral in de Verenigde Staten. 

Geschiedenis 

Men kan in de evolutie van het Reine-Landboed-
dhisme grosso modo drie perioden of drie visies 
onderscheiden. 

1. De Amitábha/Amitáyus-cultus, ontstaan in 
India, blijkbaar in de lekenmilieus. De belangrijk-
ste sutra's (er zijn er ongeveer 290 in totaal), nl. de 
twee Sukhávativytiha-sutra's, zouden in de kern 
even oud zijn als de oudere Prajaparamita's en het 
Lotus-sutra en dan ook reeds in de eerste eeuw van 
onze jaartelling vertaald zijn naar het Chinees. De 
Boeddha Mateloos Licht/Leven staat centraal in 
het Vreugde-land (Sukhávati), dat de nirvanische 
tegenhanger is van de lijdenswereld (Duhkhávati). 
De praktijk bestond hoofdzakelijk uit visualiserin-
gen en meditaties over kenmerken (vyp-tha) van de 
Boeddha en/of het Reine Land, met daarbij toch 
ook reeds meditaties over de Naam van de Boed-
dha. 

2. Bij de invoering van de Reine-Landpraktijken 
in China, Korea, Vietnam, Japan en Tibet werd het 
voorgaande schema overgenomen, maar dan als 
een meer exclusieve praktijk. Weliswaar bestaan er 
dan nog geen aparte Reine-Landscholen, maar de 
visualiseringen en meditaties worden langzamer-
hand gesystematiseerd, b.v. in het zogenaamde 
Meditatie-sutra (waarschijnlijk een Chinees apo-
crief). 

Geleidelijk heeft er echter een verschuiving 
plaats van het visualiseren naar het reciteren van de 
Naam. Zo vindt Meester Shantao dit reciteren de 
praktijk bij uitstek en hij wordt daarmee de stich-
ter van een aparte Reine-Landschool (Ching-t'u), 
waarin de klemtoon duidelijk komt te liggen op 
het orale herhalen van `Na-wo A-mi-to Fo', in het 
Japans `Namu Amida Butsu'. Door deze verbale 
concentratie op de Naam (Jap. Nembutsu-sammai) 
wordt geboorte in het Reine Land mogelijk. En 
volgens een letterlijke, expliciete lezing van de tekst 
kan van daaruit de verwezenlijking van Nirvana 
gebeuren. 

Deze gedachtengang zal vooral in China, zeker 
na de vervolgingen in de 9de eeuw, leiden tot een 
zekere convergentie met de Ch'an-scholen: de ei-
genlijke meditatie voor de monniken, het reciteren 
van de Naam vooral, maar niet uitsluitend, voor de 
leken. Ook nu nog is het in China meestal moeilijk 
een onderscheid te maken tussen Ching-t'u- en 
Ch'an-praktijken. 

Het zijn ook deze Ching-t'u-praktijken die 
vanaf de 7de eeuw in Japan werden ingevoerd en 
toegepast in heel wat tempels, ongeacht hun doc-
trinale onderbouw, maar hoofdzakelijk in die van 
de Tendai-stroming. 

Merkwaardig is dat juist uit dit Tendai-syncre-
tisme de latere typisch Japanse scholen ontstonden, 
en wel binnen een redelijk korte periode: Jodo-shu 
(Honen, 1133-1212), Rinzai-zenshu (Eisai, I140-

215), Jodo -Shins hu (Shinran, 1173-1262), Soto-
zenshu (Dogen, 1 zoo-1253), Nichiren-shu (Nichi-
ren, 1222-1282), Ji-shu (Ippen, 1239-1289). Be-
vreemdend is dit echter niet. De Tendai — en zeker 
zijn vestiging op Hiei-zan, ten noordoosten van 
Kyoto — was een bakermat van studie, kennis en 
meditatie. Ofschoon het Lotus-sutra de hoofd-
moot vormde, werd veel aandacht besteed aan de 
leringen van het Avatamsaka-sutra, het Nirvana-
sutra en de drie Reine-Landsutra's, maar tevens 
aan de filosofische stellingen van de Madhyamika-
en Vijyamika-scholen, en de werken van Fatsang, 
Sengchao en Chihi. 

3. Laten we meteen vaststellen dat het Shin-
boeddhisme geen para- of peri-christelijke traditie 
is, niets te maken heeft met monotheïsme (hoewel 
er wordt gesproken over één Boeddha) noch met 
Luthers `sola fide', maar wel degelijk is ingebed in 
de meest eigen Mahayana-leringen. Tot zelfs in de 
Pali-canon kan men aspecten van het Reine-Land-
boeddhisme aantreffen; Eidmann heeft zelfs meer 
dan tweehonderd `shin-boeddhistische' passages 
gesignaleerd. Ook de uitspraak dat men wordt 
`verlost' — weer zo'n christelijk gedetermineerde 
term — door het uitspreken van één enkele Nem-
butsu, behoort tot de gangbare misverstanden. 

Toch zijn er ten opzichte van het traditionele 
boeddhisme duidelijke punten van onderscheid, 
waarbij Shinran een progressieve, persoonlijke vi-
sie naar voren brengt. Hij ziet dit onderscheid o.m. 
in evolutionaire overgangen in ieders spiritualiteit 
aan de hand van de 48 geloften die worden ver- l> 
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Detail van Amida Boeddha-beeld in de Antwerpse tempel Jikoji. Het werd 
gesneden door beeldhouwer Yasumori Eh, een van Japans beroemdste 
Boeddha-beeldhouwers, en door diens echtgenote Sayako Eh in de 
kirikane-techniek met bladgoud bekleed. Schenking van Yehan Numata. 

Jodo-Shinsu 

meld in het Grote Reine-Landsu-
tra. Vanuit de meditatieve en niet-
meditatieve praktijken (inde Ge-
lofte) evolueert het gemoed van 
de volgeling naar de 'Zelfkracht-
Nembutsu' (toste Gelofte), om 
uiteindelijk getransformeerd te 
worden tot de 'Ander-Kracht-
Nembutsu' (18de Gelofte). 

Hij beroept zich hiervoor niet 
alleen op de drie belangrijke Rei-
ne-Landsutra's, maar ook op de 
inbreng van de 'Zeven Patriar-
chen' : twee uit India (Nagarjuna 
en Vasubandhu), drie uit China 
(T'anluan, Taoch'o en Shantao) 
en twee uit Japan (Genshin en 
Honen). Het is vanuit deze doc-
trinale achtergrond dat Shinran 
zijn visie op Jodo-Shinshu, de 
Ware Essentie van het Reine 
Land, heeft geformuleerd in zijn 
(Chinese) hoofdwerk Kyogyos-
hinsho en zijn talrijke Japanse 
tractaten. 

Ander-Kracht-Nembutsu 

Voor Shinran Shonin is de lering 
van de Ander-Kracht-Nembutsu 
(Tariki Nembutsu) de conse-
quente uitloper van het onder-
richt van de historische Boeddha 
Gautama, van de diverse Ma-
hayana-leraren en in het bijzon-
der van de zeven patriarchen van 
de Reine-Landschool. 

Tot de kern van Shinrans de-
mythologiserende interpretatie 
kunnen de volgende punten worden gerekend. 
- Het Reine Land is identiek aan Nirvana, de Ver-
lichting. Het is voor hem geen loutere doorgangs-
fase, zoals in de conventionele Reine-Landtraditie, 
maar het verschilt in niets van de uiteindelijke vol-
komen Verlichting. Ook is het Reine Land niet 
langer een 'Paradijs in het Westen', maar het wordt 
gezien als een `abstraktes Gebiet', een uitdrukking 
ontleend aan Tatsuo Oguro, Der Rettungsgedan-
ke bei Shinran und Luther (Hildesheim, 1985). 

Amida, d.i. Amitabha/Amitayus, is geen boeddha, 
god of vorst die in dit 'land' heerst; hij heeft geen 
gedaante en is geen persoon, want hij is het onein-
dige (a-mita) `Boeddhalichaam van de Leer' (dhar-
makáya). 

De dubbele benaming Amitabha/Amitayus en 
de 'samenvatting' ervan als A-mi-t'o Fo, in het Ja-
pans Amida-butsu en in het Nederlands Oneindi-
ge Boeddha(schap), verhullen een diepere beteke-
nis, die als volgt kan worden geïnterpreteerd. 

6
j 
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Amitabha  Amitayus 

Oneindig licht  Oneindig leven 
Oneindige wijsheid 
 

Oneindig mededogen 
Oneindige ruimte  Oneindige tijd 

Via deze verhoudingen betekent Amida de niet-
tweeheid van licht/leven, van wijsheid/mededogen, 
van ruimte/tijd. Zo is Amida de objectificatie van 
het in de mateloze oneindigheid en natuurlijk uit 
zichzelve werkzame Boeddhaschap, dat kosmisch 
de Leer omvat en uitdrukt. 
- De Ander-Kracht is de dynamiek van het Boed-
dhaschap, de Oneindige Verlichting, uitgedrukt in 
de t 8de Gelofte van het Grote Reine-Landsutra, 
de basistekst van de Jodo-Shinshu: alle wezens 
zonder onderscheid uit hun lijdensbestaan te be-
vrijden door geboorte in het Reine Land. Gezien 
vanuit het perspectief van de lijdende wezens is 
Ander-Kracht het volkomen stilvallen van alle ei-
gen heilsberekeningen. 
- De geboorte in het Reine Land is dus niet ver-
schillend van de verwezenlijking van de uiteinde-
lijke en definitieve Verlichting, de vervulling van 
het Boeddhalichaam in zijn wezenheid (dhar-
matá), de ware zelfnatuur (zo-heid) der dingen 
(bhrita-tathatá), die niet-zelfheid (Pali anattá) en 
natuurlijkheid (svabháva) is. 
- Gezien de zwakheden en de hindernissen in het 
menselijk gemoed in de huidige periode van het 
verworden van de leer, wordt de geboorte in het 
Reine Land alleen nog verwezenlijkt door de 
werkzaamheid van de Ander-Kracht, de kracht die 
noodzakelijk inherent is aan het onmeetbare, on-
eindige Boeddha-mededogen en de onmeetbare, 
oneindige Boeddha-wijsheid, welke wij ongeschei-
den ervaren als de 'verdienste-overdracht bij het 
heengaan [naar het Reine Land]'. 
- Deze geboorte is een spirituele gebeurtenis, geen 
biologisch verschijnsel. Ze is derhalve een niet-we-
dergeboorte. De feitelijkheid ervan heeft plaats op 
het moment van de fysieke dood, waarbij voor 'de 
mens van shinjin' de karmische werking is uitge-
put, maar ze wordt nog in dit bestaan gevestigd als 
shinjin, het 'gemoed van vertrouwen'. De verwe-
zenlijking van deze als het ware mystieke toestand 
drukt zich uit in de Nembutsu, `Namu Amida 
Butsu', die geen mantra is, maar de kreet in het 
binnenste van de wezens, opgeroepen door Ami- 

da's Ander-Kracht, d.w.z. de al-aanwezigheid van 
de Verlichting, als zijnde de fysieke, vocale expres-
sie van hun ware en werkelijke wezenheid. 
- De absoluutheid van Amida's Ander-Kracht als 
Boeddhalichaam van de Leer manifesteert zich in 
de lijdenswereld als absoluut mededogen (mahá-
maitri-karuna) en objectiveert zich als 'het Boed-
dhalichaam als werkzaam middel' (upáya- dhar-
makáya) in de Naam `Namu Amida Butsu', waar-
in de niet-tweeheid van de lijdenswereld en het 
Boeddhaschap is vervat. De Naam verbaliseert 
zich in de Nembutsu. De Nembutsu uitspreken, in 
het bijzonder na het horen van de Naam, is geen 
aanroeping, geen meditatieformule, geen 'goed 
werk' waardoor de mens bevrijd kan worden, 
maar een dankbetuiging voor het door de Onein-
dige Boeddha van Licht en Leven geboden heil. 
- Shinjin is dus niets anders dan de natuurlijke 
werkzaamheid van Amida's absolute mededogen 
(Amida's Voortijdelijke Gelofte) in de diepte van 
het menselijke gemoed. Het is de vestiging van de 
geboorte in het Reine Land nog in dit bestaan: 
door shinjin wordt de mens als het ware opnieuw 
geboren, wel met behoud van zijn begeerten, aver-
sies en dwaasheden, maar zonder karmische impli-
caties. Shinjin is, in dit bestaan, in het samsarische, 
de afspiegeling van het Reine Land. 
- Alle Boeddha's en Bodhisattva's — in feite alle 
wezens — zijn vervat in Amida, het Oneindige 
Boeddhaschap. Derhalve zijn ook alle meditatieve 
en niet-meditatieve praktijken vervat in Amida's 
`grote praktijk van mededogen/wijsheid'. 
- Aangezien het Oneindige Boeddhaschap deze 
grote praktijk verricht buiten elke tijdruimtelijke 
dimensie, zijn de menselijke morele, meditatieve, 
ascetische, rituele praktijken hoogstens slechts bij-
komende ondersteuningen van sociale of psycho-
logische aard. Alleen het gemoed van vertrouwen, 
dat in de afgrondelijke diepte van de mens door de 
Boeddha-werking wordt gewekt, is de effectieve 
oorzaak in het hier-en-nu van de geboorte in het 
Reine Land. 
- Geboorte in het Reine Land betekent dan ook 
het mede-worden tot, het participeren in, het On-
eindige Boeddhaschap, in de mededogende werk-
zaamheid om alle wezens tot de Verlichting te 
brengen. Dit is dan de "verdienste-overdracht bij 
het terugkeren [naar de lijdenswereld]'. 
- Het Oneindige Boeddhaschap, dat het uiteinde- I> 
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Jodo-Shinsu 

lijke object en objectief van de Jodo-Shinshu is, 
staat buiten de conceptuele begrenzingen die eigen 
zijn aan de menselijke geest. Het is dus niet-selec-
tief (en verschilt hierdoor van genade), maar is na-
tuurlijkerwijze, zij het ook 
latent, aanwezig en werk-
zaam in alle wezens, wijs of 
dwaas, goed of slecht, rijk of 
arm, geleerd of ongeletterd, 
man of vrouw, jong of oud, 
verdienstelijk of verdoemd, 
zonder onderscheid van tijd 
of plaats. Daarom is de An-
der-Kracht-Nembutsu uni-
verseel. Hij kan volwaardig 
en volledig beleefd worden in 
de meest uiteenlopende his-
torische of geografische situ-
aties, boven alle maatschap-
pelijk of cultureel gebonden 
uiterlijke vormen uit. 

De persoon die deze le-
ring van de Ander-Kracht-
Nembutsu werkelijk beleeft, 
doet afstand van alle eigen 
heilsberekeningen en -prak-
tijken om zich zonder religieuze bekommernis om 
straf of beloning naar de mate van zijn mogelijk-
heden in te zetten voor het geestelijke, morele, so-
ciale en materiële welzijn van alle wezens. Wie en 
hoe deze ook zijn. 

Het Shin-boeddhisme benadrukt dan ook de 
mogelijkheid voor 'gewone mensen' om in de loop 
van dit bestaan de zekerheid te verwerven toch het 
volkomen Nirvana te verwezenlijken. Niet door 
eigen verdiensten, maar door overgave aan de na-
tuurlijke werkzaamheid van de Gelofte-Kracht 
van Amida Boeddha, de Boeddha Oneindigheid 
van licht en leven. 

Gewone mensen 

Maar wie of wat zijn die gewone mensen ? Dat 
zijn de zwakkelingen, de zondaars, de dwazen, de 
lankmoedigen, de lafaards, dat zijn al diegenen die, 
ondanks het diepe besef van hun onwaardige toe-
stand, er niet in slagen zich te verheffen tot de sub-
tiele en sublieme hoogten van de meditatie, en er 
evenmin in slagen de veeleisende morele of lange 

rituele praktijken te volbrengen, noch zelfs erin 
slagen 'gewoon goed' te zijn. Deze gewone men-
sen, dat wil zeggen — op enkele uitzonderingen na 
— het gros van de mensheid, dat zijn wij. 

De enige en fundamentele 
oorzaak van geboorte in het 
Reine Land is dus noch ritu-
ele praktijk noch meditatieve 
ervaring noch moraliteit, 
maar dat is het ogenblik van 
totale en oprechte overgave 
aan Amida Boeddha's heils-
werking, het moment waar-
op diep en vreugdig vertrou-
wen oprijst. 

Wat de mens tot geboorte 
in het Reine Land brengt is 
dus niet zijn eigen inspan-
ning en zijn morele, rituele 
en meditatieve praktijken, 
maar uitsluitend de Gelofte-
Kracht van de Oneindige 
Boeddha. Deze Gelofte-
Kracht kan men zien als een 
natuurlijke al-liefde, die de 
volgeling meevoert naar het 

nirvana, net zoals de zwaartekracht de mens naar 
het middelpunt van de aarde trekt of zoals het wa-
ter van de rivieren onvermijdelijk naar de zee 
wordt gevoerd. 

Het is dus niet door de mens zelf, maar door de 
heilskracht van het Boeddhaschap dat het hele be-
vrijdingsproces wordt voltrokken. 

Dit wordt begrijpelijk wanneer men beseft dat 
Amida's al-liefde als het ware per definitie onein-
dig is, onbeperkt, ongehinderd en grenzenloos, en 
daarom niet afhankelijk kan zijn van 's mensen 
doen en laten. Hoe zou het goed-en-kwaad van de 
mens hierbij kunnen worden afgewogen? 

De eigen wil van de mens is, net zoals zijn hele 
leven, geconditioneerd door zijn eigen onbesten-
digheid. Hij is gefixeerd op een illusoir 'ik' en kent 
aan dat ik een vermogen toe dat uiteraard even il-
lusoir is. Uit deze ik-gerichtheid put de mens zijn 
visies en zijn berekeningen. Deze individuele bere-
keningen ervaart hij als een ego-scherm dat voor 
hem het licht van wijsheid/mededogen verduistert. 

De mens ziet het licht niet omdat hij het liever 

het ogenblik 

van totale en 

oprechte 

overgave 
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niet wil zien. Hij vindt immers zijn eigen visies en 
zijn eigen plannen belangrijker dan de kosmische 
werkzaamheid van Boeddha's mededogen. 

De mens zou zijn ware plaats in de lijdenswe-
reld dienen te beseffen. Hij zou dan al zijn be-
moeiingen en illusies op geestelijk niveau laten va-
ren, afstand nemen van zijn ego-denken en zich-
zelf niet meer beschouwen als middelpunt en 
maatstaf van het heelal. In dit loslaten geeft hij de 
eigen berekeningen en bekommernissen op, verlaat 
hij elk dualistisch en gespleten denken. 

De grote verwezenlijking wordt dus niet erva-
ren als het eindresultaat van de eigen wil of de ei-
gen streefkracht, maar als het gevolg van de in tijd 
en ruimte oneindige werkzaamheid van Amida's 
Gelofte-Kracht om alle wezens uit hun lijdenswe-
reld te verlossen. 

Het gaat hier dus veel meer over een laten varen 
van alle ego-inzichten dan over een geloof. 

Shinjin (wat soms ten onrechte als 'geloof' 
wordt vertaald) is trouwens een uiterst moeilijk te 
realiseren gemoedsinstelling doordat eerst alle illu-
sies die men geschapen heeft en waaraan men ge-
hecht is, dienen te worden weggeruimd. 

Daar staat tegenover dat het verklanken van de 
Naam eigenlijk een eenvoudige, gemakkelijke han-
deling is. De formule is gemakkelijk te onthouden 
en vlot uit te spreken. Omdat alleen de inhoud en 
niet de uiterlijke vorm van belang is, kan men de 
Naam uitspreken zoals hij het best in de mond ligt. 
Hierdoor komt het dat men vaak spreekt van een 
gemakkelijke weg die voor iedereen toegankelijk 
is, in tegenstelling tot de moeilijke praktijken van 
de meeste andere boeddhistische stromingen, die 
gebaseerd zijn op de eigen kracht. 

Het is in de Nembutsu dat de Shin-boeddhist 
met oprechtheid zijn vertrouwen in de Boeddha 
Oneindig Licht uitspreekt, aangezien het in deze 
vorm is dat het kosmische Boeddhaschap zich het 
duidelijkst manifesteert voor de beperkte wezens 
die we zijn. Over alle illusies heen straalt dit licht 
van wijsheid-en-mededogen voor alle wezens, 
wanneer de volgeling — Shinran zegt: de mede-rei-
ziger — er in de loop van zijn bestaan in deze lij-
denswereld toe komt, zich bewust te worden van 
dit 'onbelemmerde licht' en dit te stellen tegenover 
het duister dat in zijn eigen gemoed heerst, met 
zijn vreesaanjagende kwade verlangens, met zijn 
zwakke wil, zijn uitgesproken of verborgen pas- 

sies, zijn grijpzucht en zijn verdwazing. 
Zelfs de zogenaamde goede daden ontkomen 

niet aan de greep van het ik-denken. Zelfs het ver-
langen naar nirvana is uiteindelijk een uitdrukking 
van ons egoïsme. Wij zijn in de onmogelijkheid 
onszelf niet meer te zien als betrokken partij. Wij 
zijn in de onmogelijkheid geen uitgesproken voor-
keur te hebben voor hetgeen wij houden voor ons 
eigen en dus gerechtvaardigde belang. 

Daartegenover kan de Shin-boeddhist zijn toe-
vlucht zoeken in de kracht van de onpersoonlijke 
en niet-selectieve liefde, een al-liefde die alles om-
vat en niets loslaat, die ons bevrijdt uit het gevoel 
van vergankelijkheid en ons spontaan tot de ge-
boorte in het Reine Land leidt. Hij kan zich met 
geheel zijn wezen toevertrouwen aan de grenzen-
loze geestelijke energie die Amida Boeddha is. Om 
de weg te openen 
die leidt tot dit spiri-
tuele bereik moet hij 
zich ontdoen van 
zijn individuele be-
doelingen en plan-
nen, maar ook van 
de dwang van alle 
`goede werken', zo-
als zedelijkheid, me-
ditatie, ritueel; ze 
zijn immers alle ge-
baseerd op een ik-
kracht die uiteinde-
lijk eveneens slechts 
een illusie zal blijken 
te zijn. 

De uiteindelijke Verlichting verwezenlijken ligt 
hierin dat men zich geheel en uitsluitend overgeeft 
aan de Ander-Kracht, waarbij het andere Amida 
Boeddha is. Wordt men bewust van de aanwezig-
heid van deze Ander-Kracht, dan doortintelt spi-
rituele vreugde elke gedachte en elke daad. 

Daarom wordt de Nembutsu niet gereciteerd als 
een gebed, om iets te verkrijgen. `Namu Amida But-
su' uitspreken is een daad van pure dankbaarheid. 
De Nembutsu is een kreet van vreugde die uit het 
diepst van ons mens-zijn opwelt, die in het Boed-
dhaschap zijn bron heeft en die in de lijdenswereld 
de roep van de Boeddha is. Vandaar het belang dat 
de Jodo-Shinshu hecht aan het in zich horen van de 
Naam, meer dan aan het reciteren ervan. 

de mens 

ziet het licht niet 

omdat hij 

het liever 

niet wil zien 
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Jodo-Shinsu 

In de wereld 

De Ware Essentie van het Reine Land, Jodo-
Shinshu of Shin-boeddhisme is ook vandaag de 
dag een van de voornaamste stromingen in het Ja-
panse boeddhisme, zeker wat betreft het aantal 
tempels en geregistreerde aanhangers, nl. 22 mil-
joen. Ter vergelijking: Soto-zenshu telt 8 miljoen 
aanhangers, Nichiren-Shoshu 16 miljoen. De 
Jodo-Shinshu is onderverdeeld in tien aftakkingen, 
waarvan er twee belangrijk zijn: Jodo-Shinshu 
Hongwanji-ha, in de volksmond genoemd de 
Westelijke Tempel van de Voortijdelijke Gelofte, 
en Shinshu Otani-ha, de Oostelijke Tempel van de 
Voortijdelijke Gelofte, beide met een hoofdtempel 
in Kyoto. Er is zo goed als geen verschil in de leer-
stellingen van de tien aftakkingen. Ze zijn voortge-
komen uit historische ontwikkelingen en politieke 
omstandigheden. Ze zijn trouwens verenigd in een 
koepelorganisatie en ondernemen gezamenlijk ini-
tiatieven. Het onderscheid ligt in de hiërarchie en 
in kleine verschillen in liturgie, symboliek en sutra-
melodieën. 

De Jodo-Shinshu is sterk vertegenwoordigd on-
der de afstammelingen van Japanse immigranten in 
de V.S., Canada, Hawaii, Brazilië en enkele andere 
landen in Amerika en Azië. Sedert enkele jaren 
groeit de belangstelling voor het Shin- boeddhis-
me, aanvankelijk vooral op academisch niveau, 
maar meer en meer ook als beleving. 

Europa 

De eerste Europese Shin-gemeenschap werd in 
1956 in Berlijn opgericht, spoedig gevolgd door 
kleine groeperingen in Groot-Brittannië en Zwit-
serland. De eigenlijke doorbraak is pas begonnen 
rond 1976. Nu zijn er stevig gevestigde Shin-groe-
pen in België, Duitsland, Groot-Brittannië, Oos-
tenrijk, Polen en Zwitserland. Er zijn twee officië-
le Shin-tempels: Jiko-ji, de Tempel van het Licht 
van Mededogen, in Antwerpen, ingehuldigd in 
1979, en Shingyo-ji, de Tempel van het Vreugdig 
Vertrouwen, in Genève, die in 1984 werd ingehul-
digd. In Düsseldorf is er een derde Shin-tempel, 
Eko-ji, de Tempel van het Licht van Wijsheid, 
maar deze wordt gesponsord door de Buddhist 
Promotion Foundation. 

Het Centrum voor Shin-Boeddhisme v.z.w. in 

Shitoku A. Peel 
Shitoku (zijn Dharma-naam) Adriaan Peel 
werd in 1927 geboren in Antwerpen. Hij is 
werkzaam als tempelpriester, Jushoku Jikoji, 
in Antwerpen-Berchem en als decaan en do-
cent, o.a. voor boeddhisme en Chinese filoso-
fie, aan de Faculteit voor Vergelijkende Gods-
dienstwetenschappen in Antwerpen-Wilrijk 
en aan de Faculté Ouvertes des Religions et 
Humanités Laïques in Charleroi. Hij verwierf 
de titels van Doctor of Divinity (S.B.U. Fort 
Walton, Florida) en Kyoshi (Meester van de 
Leer) aan de Hompa Hongwanji in Kyoto 
(Japan). 

Shitoku Peel publiceerde vertalingen uit het 
Japans, waaronder van Yuienbo, Verhandeling 
over jammerlijke afwijkingen (1989), van Shin-
ran Shonin, Verhandeling over de leer, de prak-
tijk, het vertrouwen en de verwezenlijking 
(1993) en een bloemlezing onder de titel Aldus 
heb ik gehoord (1991). Van zijn boeken noe-
men wij: Nembutsu-ni-kyu ware tashi (Waar-
om ik me tot de Nembutsu geroepen voel, 
1988), Jodo-Shinsu to Kirisuto-kyo (Vergelij-
king van Jodo-Shinsu en christendom, I990), 
Overzicht van de Boeddhistische Filosofie 
(1994), De Naam is Namu Amida Butsu 

Antwerpen is een stichting die in 1976 werd opge-
richt onder de hoge bescherming van Zenmon 
(Ere-hoofdabt) Kosho Ohtani. Dit centrum be-
strijkt met zijn activiteiten België, Nederland en 
het noorden van Frankrijk. Niet alleen beheert het 
de Antwerpse tempel Jiko-ji, maar het verzorgt 
ook de publicatie van het driemaandelijks gratis 
tijdschrift Ekó en geeft jaarlijks cursussen, vaak in 
samenwerking met universitaire instellingen. Het 
beschikt over een bibliotheek van tweeduizend ti-
tels over de verschillende takken en aspecten van 
het boeddhisme. 

Het centrum is een autonome stichting onder 
de geestelijke leiding van Go-Monshu (hoofdabt) 
Koshin Ohtani, maar staat open voor iedereen met 
een serieuze belangstelling voor ongeacht welke 
vorm van boeddhisme. Het vraagt geen contribu-
ties; zijn financiële onafhankelijkheid steunt op 
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(1994), Filosofie en Mystiek van 
de Jodo-Shinshu (1996). Verder 
schreef hij syllabi over het boed-
dhisme in het Nederlands, Frans 
en Engels, en werkt hij mee aan 
tijdschriften in België, Brazilië, 
Duitsland, Finland, Groot-Brit-
tanië, Japan, Nederland, Oos-
tenrijk, Verenigde Staten en 
Vietnam. Hij houdt geregeld le-
zingen in Europese landen, de 
VS en Japan. 

Shitoku A. Peel tijdens een uiteen-
zetting op de Academische Zitting 
1996 van de Faculteit voor Vergelij-
kende Godsdienstwetenschappen, 
Antwerpen-Wilrijk, waarvan hij de-
caan is. 
Foto: G. Verwimp. 

vrijwillige schenkingen uit binnen- en buitenland. 
De tempel Jiko-ji is gelegen Pretoriastraat 68, B-

2600 Berchem-Antwerpen, op nog geen tien mi-
nuten lopen van het internationale station Ber-
chem, en vlakbij de Ring van Antwerpen met toe-
gangwegen uit de richtingen Breda en Eindho-
ven/Maastricht. 

Behalve het Centrum is er ook een niet-com-
merciële uitgeverij. Haar fondscatalogus vermeldt 
22 uitgaven op religieus of sociologisch gebied, 
steeds met als achtergrond een boeddhistische in-
spiratie. Adres : Leemputstraat to, B-260o Ber-
chem-Antwerpen. 
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3950 

Marcel Messing 
Met Boeddha onder de vijgeboom 
Boeddhisme - christendom - gnosis. 
320 blz., geïll., pb. 

Uitgeverij Ankh-Hermes 

Telefoon: (0570) 678900 Internet: http://www.base.nliankh  

Erik Bruijn 
Tantra, yoga en meditatie 
De Tibetaanse weg naar verlichting. 
Derde druk, 378 blz., geill., pb. 

Erik Bruijn 
Ontmoetingen met meesters en dwazen 
Achter de schermen van de oosterse spirualiteit. 
204 blz., geïll., pb. 

Han van den Boogaard 
Als weerlicht aan een heldere hemel 

4950  
Een voettocht over de Bodhi-la. 
196 blz., geïll., pb. 

Philip Kapleau 
De drie pijlers van zen 
Leer, oefening en verlichting.  
374 blz., geb. 625° 3950 

3500 

Paul Carus 
Het evangelie van Boeddha 
Zevende druk, 208 blz., geb. 

Thubten Chodron 
Open hart, heldere geest 
Boeddhisme in het dagelijks leven. 
Met een voorwoord van de Dalai Lama. 
232 blz., pb. 

W.Y. Evans-Wentz (bew.) 
Het Tibetaanse dodenboek 
Met een voorwoord van Lama Anagarika Govinda. 
Tiende druk, 246 blz., geïll., geb. 

Dennis Genpo Merzel 
Het oog slaapt nooit 34°°  Naar de kern van zen. 
178 blz., pb. 

Prof. D.T. Suzuki 
Inleiding tot het zen-boeddhisme 
Met een voorwoord van de Dalai Lama. 
Tweede druk, 132 blz., pb.  

3970 

295° 

Tenzin Gyatso 
(De veertiende Dalai Lama Nobelprijswinnaar voor de vrede) 
Tibetaans Boeddhisme 
en de sleutel tot de Weg van het Midden 
160 blz., geb.,  2650  
Christmas Humphreys 
Concentratie en meditatie 
Een handleiding tot bewustzijnsontwikkeling 
Vijfde druk, 222 blz., pb. 295° Verkrijgbaar in de boekhandel 

of rechtstreeks bij: 

295° 

3950 

Tijdloze boeken  Zen-Boeddhisme 
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e emeenschap van 
Boeddhistische Conte 7,1áeven 
Hakuun Barnhard 

DE GEMEENSCHAP VAN BOEDDHISTISCHE 
Contemplatieven is een onlangs opgericht 
genootschap, verbonden aan de Order of 

Buddhist Contemplatives. Deze werd door Zen-
meester (roshi) Jiyu-Kennett opgericht en komt 
voort uit de afdeling 'buitenlandse gasten' van Soji-
ji, een van de twee grote Soto-zen trainingstempels 
in Japan. Zij trainde daar onder het abtschap van 
Keido Chisan Koho Zenji in de jaren zestig en on-
derrichtte er de buitenlandse zen-volgelingen. In 
1970 gaf de Japanse Soto-zen school haar de aan-
stelling van zen-missie roshi in het Westen. Hoe-
wel de OBC een organisatie is voor alleen monni-
ken (mannen en vrouwen) en lekeleraren, omvat 
de GBC zowel monniken van de OBS als alle 
leke-beoefenaren van die vorm van Soto-zen die 
we de 'Stille Belichting Meditatie Traditie' noe-
men. Zolang er nog geen klooster van de OBC in 
Nederland is gevestigd, huist het secretariaat in 
Groningen. 

De GBC bestaat uit leden van de verschillende tot 
nu toe in Groningen, Maastricht, Utrecht en Den 
Haag gevormde meditatiegroepen. Zij komen mo-
menteel drie of vier keer per jaar bijeen voor week-
eindretraites, langere retraites of dagretraites in 
centraal Nederland of een van de grote steden. 
Meestal worden ze begeleid door Hakuun Barn-
hard, een Nederlandse vrouw die na enige jaren 
verblijf in Oost-Azië in 1981 door Jiyu-Kennett in 
Shasta Abbey, Californië tot monnik werd gewijd. 
In 1993 ontving zij de Dharma-transmissie van 
Daishin Morgan, abt van de Engelse Throssel 
Hole Buddhist Abbey. Sindsdien begeleidt zij re-
traites in Engeland en Nederland. Ook andere le-
raren van de OBC zijn betrokken bij de Dharma-
activiteiten. Al deze leraren zijn monniken zowel 
als priesters, die tenminste zeven jaar in een kloos-
ter hebben geleefd en gekwalificeerd zijn om leken 

te begeleiden in meditatie en de praktijk van het 
boeddhistische pad. Zij kunnen ook traditioneel 
boeddhistische ceremoniën uitvoeren, zoals uit-
vaartdiensten of naamgevingen. Voor mensen die 
formeel boeddhist willen worden in het kader van 
de GBC wordt jaarlijks in Engeland een weeklan-
ge retraite gehouden, Jukai ofwel The Ten Precepts 
Meeting genaamd. Behalve Hakuun zullen ook 
Daishin Morgan en Daizui MacPhillamy, het hui-
dige hoofd van de OBC, Nederland komen be-
zoeken. In de naaste toekomst — zodra de Neder-
landse sangha dit kan bekostigen — zal ruimte wor-
den gezocht waar verscheidene monniken perma-
nent beschikbaar kunnen zijn en waar lekeboed-
dhisten of geïnteresseerden kortere of langere tijd 
kunnen verblijven. 

Het kan bijzonder inspirerend zijn om enige 
tijd samen met monniken te oefenen in een situ-
atie, waar we tijdelijk van onze gewoonlijke omge-
ving — gezinsleden, partners en werk — gescheiden 
zijn en waar we gezamenlijk afstand proberen te 
doen van zelf-centrisch denken en handelen. Wan-
neer we ons baseren op één zijn met anderen en op 
al wat leeft, ontwaakt ons natuurlijk mededogen. 
Als dit oneindig mededogen, de grondslag van het 
gehele bestaan, ons hart raakt, komt de wens om 
alle wezens te helpen vanzelf in ons omhoog. Me-
ditatie omvat het goede zowel als het kwade zon-
der oordeel. Door het leren begrijpen en aanvaar-
den van de donkere kant van onszelf gaan we ons 
intens met anderen verbonden voelen en willen we 
nooit meer leed veroorzaken. 

Inspiratie en steun verschaffen ook de plaatselijke 
meditatiegroepen, die wekelijks of maandelijks bij-
eenkomen. Daarbij wordt gemediteerd op de wij-
ze die wel shikantaza (gewoon zitten) of mokusho 
(stille belichting) wordt genoemd. Dit is een sim-
pele manier van zitten die iedereen kan leren, maar C> 
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die lastig kan lijken voor mensen die al hebben le-
ren mediteren met behulp van een bepaalde tech-
niek. Ook wordt dan gereciteerd of korte sutra's 
gezongen. Daarna luistert men meestal naar een 
Dharma-lezing op een cassettebandje, maandelijks 
opgenomen door Nederlandstalige leraren van de 
OBC. Vervolgens is er gelegenheid tot uitwisseling 
van ervaringen met de boeddhistische praktijk. 
Sommige leden die aan de Tien Leefregels sesshin 
(Jukai) hebben deelgenomen, kunnen meditatie-
instructie geven aan beginners. Voor persoonlijke 
vragen omtrent hun bezinning en praktijk richten 
de leden zich tot de monniken. Als deze niet in het 
land zijn, kan altijd naar de Abdij worden gebeld 
of geschreven. Veel groepsleden maken hiervan ge-
bruik. 

Onze ervaring is dat de Dharma het diepst door-
dringt wanneer ze in de landstaal wordt overge-
dragen. Daarom zijn regelmatig gebruikte Soto-
zen sutra's alsmede enige basisteksten van de zen-
meesters Dogen en Keizan in het Nederlands ver-
taald. Deze zijn gebundeld in het boekje Inleiding 
tot de Stille Belichting Meditatie Traditie. Van deze 
traditie is veel meer in het Engels beschikbaar. De 
Amerikaanse OBC-monnik Hubert Nearman, 
heeft vertalingen gemaakt uit het Chinees en Ja-
pans — bijvoorbeeld het inspirerende intuïtieve 
werk van zenmeester Keizan, de Denkoroku en 
het Brahmajala-sutra, de oorsprong van de Leef-
regels van de Bodhisattva. Van zenmeester Dogens 
monumentale Shobogenzo verscheen onlangs het 
eerste deel. Meer Nederlandse vertalingen zullen 
volgen, die door Hakuun gemaakt worden vanuit 
de oorspronkelijke taal of vanuit het Engels van 
Hubert Nearman. 

Twee keer per jaar komt een Nederlandse 
Nieuwsbrief uit, waarin — behalve het programma 
van retraites — artikelen over de Dharma worden 
gepubliceerd. De genoemde literatuur zowel als de 
Nieuwsbrief en verdere informatie kan op aan-
vraag worden verkregen bij: de Gemeenschap van 
Boeddhistische Contemplatieven, Postbus 2541, 
9704 CM Groningen. 

.K  A.R T.A.ALB LAD BOEDDHISME JA ARG A N 

Gedichten van Zenmeester 

Eihei Dogen 
Vertaling uit het Japans 
door Hakuun Bernhard. 

Twee waka over het Lotus Sutra 
(Een waka is een kort gedicht in de Japanse 
volkstaal, ook wel dienend als pelgrimsvers.) 

De ganse dag 
de lange nacht 
het Dharma pad -
dit Sutra wordt 
geheel mijn hart. 

Eén geworden met 
het hart van dit Sutra 
klinks zelfs het rumoer 
van 's werelds handel 
als de stem van de Dharma. 

De maan op de golven (waka) 

Als de geest stil is 
weerspiegelt de maan er; 
al zijn er dan golven, 
ze glanzen. 

Verklaring: De Boeddha-natuur (maan) wordt 
zichtbaar als de geest niet meer bewogen wordt 
door denken of voelen. Wanneer denken en voe-
len dan verschijnen (golven), worden ze ervaren 
als deel van de Boeddha-natuur (ze glanzen). 

Het oorspronkelijke lichaam, dat voortkwam 
uit m'n ouders* (waka) 

Op zoek naar mijn thuisland 
in de afgelegen bergen, 
vond ik de wereldstad 
waar ik altijd al verbleef. 

Verklaring: " Onze Boeddha-aard, die al wat 
we zijn omvat en voortkomt uit de Universele 
Boeddha-geest. Zoekend in het rijk van medita-
tie en afstand doen naar de plaats waar ons hart 
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werkelijk thuis is, vinden we de wereld waar alles 
z'n juiste plaats heeft en niets is uitgesloten. In die 
wereld van zuiverheid bevonden we onszelf altijd 
al — alleen we wisten het niet. 

Zonder verblijfplaats het Boeddha-hart voort-
brengen (waka) 

De watervogel 
gaat heen en keert weer; 
z'n sporen vervagen 
maar de weg 
raakt hij niet kwijt. 

Verklaring: Dit is een beschrijving van verlicht 
handelen. Wanneer we alle verblijfplaatsen, dit zijn 
standpunten en hechtingen, loslaten en handelen 
vrij van zelfzuchtigheid, is er geen karma-gevolg 
(sporen). Dan worden we een watervogel (stroom-
winner), die geen sporen nalaat. 

Lopend, staand, zittend, liggend — mediteren 
(waka) 

Schijnbaar zinloos —
de vogelverschrikker; 
hij beschermt de rijstvelden 
in de heuvels — onbewust. 

Verklaring: Het is meditatie van minuut tot mi-
nuut, of ze nu zitten, werken of zich ontspannen, 
dat monniken (zij, met een rijstveldkleed, een kesa) 
beschermt tegen onbarmhartig denken en hande-
len. Meditatie lijkt soms zinloos; toch verjaagt het 
oude conditionering, zodat zuivere spirituele lief-
de zich kan openbaren. 

Twee gedichten van Zenmeester 
Eihei Dogen (uit het Chinees) 

Avondmeditatie. 
Het wordt laat, 
de slaap wil maar niet komen. 

Met volledige kennis van het Pad 
ben ik een bergbosje geworden: 
de stroom ruist in mijn oren 
en de maan dringt mijn ogen binnen. 

Er is niets meer -
een open hart. 

Verklaring: 
stroom — de stroom van mededogen, ook wel de 
`stem' van het Niet-geboren en Niet-stervend. 
maan — de straling van de Boeddha-natuur. 
open — één met de Boeddha-natuur en met alles dat 
bestaat. 

De weg van de westerse Voorouder 
heb ik doorgegeven aan het Oosten. 

Ik vang de maan en 
ploeg door de wolken 
uit diep verlangen naar het Oude. 

Geen werelds stof dwarrelt er 
vannacht, samen met de sneeuw 
naar mijn berghut van stro. 

Verklaring: 
westerse voorouder — zowel de Boeddha Shakya-
muni als Bodhidharma. 
maan — Boeddha-natuur, ervaren in de verlichte 
geest. 
wolken — datgene dat de Boeddha-natuur verduis-
tert, namelijk een dualistisch hart dat hecht aan 
dingen buiten zichzelf. 
het Oude — dat wat er altijd geweest is en dat altijd 
zijn zal — de Universele Boeddha-geest.  V 
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Klassieke tekst 

Een vraag van koning Milinda 
aan de monnik Nagasena 

Inleiding en vertaling: Tonny Kurpershoek-Scherft 

Uit de Milindapaiiho, een waarschijnlijk 
uit Noordwest-India stammend geschrift, 
vermoedelijk rond wo v.Chr. ontstaan en 
in het Pali overgeleverd, heeft Tonny 
Kurpershoek-Scherft een fragment 
gekozen, waarin de monnik Nagasena 
aan koning Milinda volgens de oud-
boeddhistische traditie uiteenzet wat 
onder een "persoon" dient te worden 
verstaan. Het fragment is kenmerkend 
voor de manier waarop Nagasena, vanuit 
de Theravada-traditie, vragen van 
wijsgerige aard tot tevredenheid van de 
vorst weet te beantwoorden. 

De hieronder volgende klassieke tekst stamt 
uit het Pali-geschrift Milindapariho, 'De 
Vragen van Milinda', een boekwerk gro-

tendeels bestaande uit dialogen van wijsgerige aard. 
Behalve in Birma, wordt het niet gerangschikt on-
der de canonieke literatuur; het is evenwel een 
klassiek werk in de wereldliteratuur geworden. 
Ook zijn er aanwijzingen dat het geschrift al in 
vroege tijden wijd en zijd bekendheid genoot. Zo 
is een groot commentator van de Pali-canon, Bud-
dhaghosa (5e eeuw), blijkens zijn gebruikmaking 
ervan als gezaghebbende bron, goed met Milinda-
panho bekend geweest. Het oorspronkelijke werk 
is niet overgeleverd; naar alle waarschijnlijkheid 
was het geschreven in het Sanskriet en stamt het uit 
Noordwest-India, ± roo v.Chr. Deze datering be-
rust op een zeer ruwe schatting. Het is in latere tijd 
op Sri Lanka in het Pali vertaald, en nog weer later 
sterk uitgebreid. De tekst van twee overgeleverde 
vertalingen in het Chinees is aanzienlijk korter. 

Men neemt dus aan dat Milindapaiiho afkom-
stig is uit Noordwest-India, en wel uit het oude 
Bactrië, omdat hier de Griekse vorst Milinda in de 
tweede eeuw v.Chr. bewind heeft gevoerd. Na de 
zegetocht naar India door Alexander de Grote 
hebben een tijdlang nazaten van de diadochen 
(Griekse veldheren) over dit deel van het Indiase 
continent geheerst en het staat vast dat Milinda de 
Indische naam was voor Grieks Menander. Uit 
Griekse bronnen weten we dat deze Menander —
een Indo-Griek, naar verluidt geboortig uit Kash-
mir — een krachtig en geducht monarch is geweest, 
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heersend over een groot gebied. In veroverings-
tochten heeft hij nog delen van India aan zijn rijk 
toegevoegd, zoals, vrijwel zeker, ook Gandhara, 
waar de beroemde Graeco-boeddhistische kunst 
tot ontwikkeling zal komen. Maar behalve een 
man van daadkracht zou Milinda ook een naden-
kend mens zijn geweest, begiftigd met een passie 
voor wijsbegeerte. Het lijkt dan ook aannemelijk 
dat hij inderdaad met boeddhistische geleerde 
monniken discussies is aangegaan: zoals in ons ge-
schrift met de monnik Nagasena, die de tweede 
hoofdpersoon is van het boek. Over deze Nagase-
na is ons niets uit betrouwbare bron overgeleverd. 
Wij kennen alleen de legende die in Milindapariho 
zelf over hem staat opgetekend. 

Wij laten hier de eerste dialoog volgen waarmee, 
na een lange verhalende inleiding in het eerste deel, 
het tweede deel van het geschrift opent. 

Parabel 

Milinda vraagt de monnik naar zijn naam, en deze 
valt meteen met de deur in huis: Nagasena is zijn 
naam, maar die naam is niets dan een concept, een 
manier van uitdrukken, want een persoon is er niet 
bij te vinden. De koning drijft er de spot mee, geeft 
een groot aantal voorbeelden uit de praktijk van 
het leven die het bestaan van personen bevestigen. 
Maar Nagasena brengt hem ertoe, ermee in te 
stemmen dat we alleen over een persoon kunnen 
spreken in abstractie, namelijk op grond van de on-
derdelen waaruit deze is samengesteld. Daarom 
wordt de persoon ook aangeduid als namarupa, 
`naam-en-vorm', waarbij 'vorm' staat voor de li-
chamelijke componenten en 'nama' voor het gees-
telijke, onstoffelijke deel: de aangeboren neigingen, 
gevoel, waarneming, bewustzijn. Dit viertal plus 
`vorm' zijn de khandha's, de vijf groepen — elk met 
vertakkingen naar de buitenwereld —, die de in es-
sentie oneigenlijke 'persoon' opbouwen. Men had 
al vroeg in het boeddhisme oog voor de structure-
rende, 'omlijnende' visie op het bestaan die volgt 
uit het menselijk taalvermogen: praktisch, dat wel; 
maar ook vervalsend. In werkelijkheid zijn er, 
strikt genomen, geen grenzen, niet tussen ons en 
de anderen, niet tussen ons en het andere (zie KwB 
7, p. 17-19). 

Nagasena's parabel over de wagen is slechts in 
zoverre een omkering van de tekst over de persoon  

dat het nu Nagasena is die de vragen stelt, waarbij 
aan het slot Milinda zelf het juiste antwoord vindt. 
Het is een van ouds bekende gelijkenis, getuige het 
citaat van de non Vajira 'in tegenwoordigheid van 
de Heer' (de Boeddha). 

Nog iets over de 4e alinea van de tekst: 50o en 
80.000 zijn stereotype hyperbolische aanduidingen 
voor 'heel veel'; en zeker bevindt zich ten tijde van 
Milinda nog wel menige Bactriër van Griekse her-
komst aan zijn hof. De 'vijf regels van goed gedrag' 
worden in de volgende zin opgesomd. De 'vruch-
ten' van het bewandelen van de 'weg' (het acht-
voudige pad) zijn kalmte, inzicht, en uiteindelijk 
het nibbana: de uitdoving, namelijk van de terug-
keer als persoon, van het persoonlijke kamma, van 
begeerten en passies. 

Nu de tekst. Toen begaf koning Milinda zich naar 
de eerwaarde Nagasena en hij begroette hem hof-
felijk. Nadat ze beleefde en vriendelijke woorden 
hadden gewisseld nam de koning terzijde van hem 
plaats. Dat de eerwaarde Nagasena zijn begroeting 
eveneens vriendelijk had beantwoord, nam het 
hart van de koning voor hem in. 

Daarop sprak koning Milinda tot de eerwaarde 
Nagasena: 'Hoe wordt uwe eerwaarde genoemd, 
wat is uw naam, heer?' 

`Nagasena word ik genoemd, koning. Met Na-
gasena, koning, spreken mijn medemonniken mij 
aan. Maar of mijn vader en moeder mij nu de naam 
gaven van Nagasena of Surasena of Virasena of Si-
hasena, het is niettemin, koning, maar een aandui-
ding, een aanroep, een concept, een manier van uit-
drukken, — alleen maar een naam, dit Nagasena, 
want een persoon is hierbij niet te vinden.' 

Toen sprak koning Milinda aldus: 'Heren, laten 
de vijfhonderd Grieken en de tachtigduizend 
monniken mij aanhoren. Deze Nagasena sprak als 
volgt: "want een persoon is hierbij niet te vinden!" 
Is het wel juist om daarmee in te stemmen?' En tot 
de eerwaarde Nagasena vervolgde hij: 'Heer, als er 
geen persoon is te vinden, -wie dan wel geeft ulie-
den de rekwisieten van monnikspijen en aalmoe-
zen, en woongelegenheid en medicijnen ten be-
hoeve van de zieken, en wie profiteert daarvan? 
Wie neemt de regels van goed gedrag in acht, wie 
wijdt zich aan ontwikkeling van zijn geest, wie er- > 
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Klassieke tekst 

Reliëf, omstreeks 1225. Bamberger Dom: noordkant 
van het Georgenkoor 

vaart de weg, de vruchten van de weg, het nibba-
na? Wie begaat doodslag, wie diefstal, wie leidt een 
liederlijk leven, wie liegt, wie gaat zich te buiten 
aan sterke drank, wie pleegt de vijf wandaden die 
onmiddellijk vergolden worden? Wel, dan is er 
ook geen goed, geen kwaad, er is geen pleger van 
goede of slechte daden of aanstichter daartoe, er is 
geen vrucht en geen resultaat van daden die juiste 
of verkeerde verrichtingen waren! Dan is, heer 
Nagasena, als iemand u van het leven berooft, die 
persoon toch geen moordenaar, dan hebt gij, heer 
Nagasena, ook geen leraar gehad, dan is er geen 
voorganger en geen monnikswijding. Als ge zegt: 
"Met Nagasena, koning, spreken mijn medemon-
niken mij aan", wie is dan die Nagasena? Is uw 

hoofdhaar Nagasena, heer?' — 'Dat niet, koning.' 
`Is uw lichaamshaar Nagasena?' — 'Dat niet, ko-

ning.' 
`Zijn uw nagels, tanden, huid, vlees, pezen, 

beenderen, het merg van uw beenderen, nieren, 
hart, lever, buikholte, milt,longen, ingewanden, uw 
darmscheel, maag, faeces, gal, slijm, etter, bloed, 
zweet, vet, tranen, lymfe, speeksel, vocht der ge-
wrichten, neusvocht, urine, de hersenen in uw 
schedel Nagasena?' — 'Dat niet, koning.' 

`Is dan de gestalte Nagasena?' — 'Dat niet, ko-
ning.' 

`Is gevoel, of waarneming, of zijn de neigingen, 
of is het bewustzijn Nagasena?' — 'Dat niet, ko-
ning.' 

`Is dan iets buiten gestalte, gevoel, waarneming, 
neigingen, bewustzijn Nagasena, heer?' — 'Dat niet, 
koning.' 

`Zo almaar vragend en vragend, heer, zie ik toch 
geen Nagasena! Nagasena, heer, is een loos woord, 
wie is dan wel deze Nagasena? Leugens spreekt ge, 
onwaarheid. Er is geen Nagasena!' 

Hierop sprak de eerwaarde Nagasena tot ko-
ning Milinda: 'Gij, koning, zijt een zorgvuldig op-
gevoede telg van edellieden, een uitermate verfijnd 
man. Als ge, koning, op het midden van de dag, 
wanneer de aarde en het zand heet zijn, op het 
scherpe grind, de scherpe kiezels en het ruwe zand 
treedt, dan raken uw voeten onder het gaan ver-
wond, lichamelijk wordt ge moe en geestelijk ge-
kweld, pijnlijk wordt ge herinnerd aan uw lichaam. 
-Zijt ge te voet gekomen of met een wagen?' 

`Niet te voet, heer. Ik ben met een wagen geko-
men.' 

`Als ge, koning, met een wagen zijt gekomen, 
geef me dan informatie over die wagen. Is de dis-
selboom de wagen, koning?' — 'Dat niet, heer.' 

`Is de as de wagen?' — 'Dat niet, heer.' 
`Zijn de wielen, of de carosserie, de banier, het 

trektuig, de teugels, de zweep de wagen?' — 'Dat 
niet, heer.' 

`Maar, koning, is dan de disselboom-as-wielen-
carosserie-banier-trektuig-teugels-zweep tezamen 
de wagen?' — 'Dat niet, heer.' 

`Is de wagen dan iets buiten de disselboom-as-
wielen-carosserie-banier-trektuig-teugels-zweep, 
koning?' — 'Dat niet, heer.' 

`Koning, hoe ik ook vraag en vraag, ik zie geen 
wagen! Is wagen dan een loos woord, koning? 
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is een strict niet-commerciële uitgeverij toegewijd aan cultureel en spiritueel gebeuren vanuit 
een (Shin)boeddhistische inspiratie. Bedoeling is minder bekende aspecten van het geestelijke 
leven of originele benaderingen ervan toegankelijk te maken via een eenvoudige publicatievorm, 
zelfs in een beperkte oplage. Er is een ruime keuze aan boeken en brochures, maar ook teksten 
en cassette-opnames van lezingen naast universitaire syllabi. Enkele titels: 
YUIENBO: TANNISHO, HET BETREUREN VAN AFWIJKINGEN (VERT. 1989) - ALDUS HEB IK GEHOORD: BLOEMLE-

ZING VAN BASISTEKSTEN (VERT. 1991) - K. HAEMERS: LEVENSELIXIR- GODENDRANK OF GIFTMENGSEL (1991) 

SHINRAN SHONIN: KYOGYOSHINSHO, DE LEER, DE PRAKTIJK, HET VERTROUWEN EN DE VERWEZENLIJKING (VERT. 

1993) - D. GIRARDIN: HET VOLSTREKTE VERTROUWEN - SH. A. PEEL: OVERZICHT VAN DE BOEDDHISTISCHE 

FILOSOFIE (1994) - SH. A. PEEL: DE NAAM IS NAMU AMIDA BUTSU (1994) - SH. A. PEEL: FILOSOFIE EN 

MYSTIEK VAN DE JODO-SHINSHU (1996). 

Voorts ook verdeling van werken gepubliceerd door boeddhistische uitgeverijen in Japan, Hawaii, Duitsland enz, 

VRAAG DE FONDSCATALOGUS AAN: 
De Simpele Weg v.z.w. 

Leemputstraat 10 B-2600 Berchem-Antwerpen (België) fax 00/32/3 281 63 33 

Want wat is die wagen dan? Gij, koning, zijt de 
koning der koningen in geheel India. Wie vreest ge 
niettemin zozeer dat ge leugens spreekt? Heren, la-
ten de vijfhonderd Grieken en tachtigduizend 
monniken mij aanhoren! Koning Milinda hier 
sprak aldus: "Ik ben met een wagen gekomen", 
maar toen ik vroeg: "Als ge, koning, met een wa-
gen zijt gekomen, geef me dan informatie over die 
wagen", kwam er geen wagen tevoorschijn! Is het 
wel juist om daarmee in te stemmen?' 

Hierop betuigden de vijfhonderd Grieken de 
eerwaarde Nagasena hun bijval en ze zeiden tot 
koning Milinda: 'Nu, koning, is het uw beurt om 
te spreken, als ge kunt.' 

Toen sprak koning Milinda tot de eerwaarde 
Nagasena: 'Ik spreek geen onwaarheid, heer Naga-
sena, want het is op grond van de disselboom en de 
as, op grond van de wielen, de carosserie, de banier, 
het trektuig, de teugels en de zweep, dat de aandui-
ding, de benaming, het concept, de manier van uit- 

drukken, alleen maar de naam "wagen" bestaat.' 
`Goed, koning, ge begrijpt de wagen. Precies zo, 

koning, bestaat ook voor mij op grond van mijn 
hoofdhaar en lichaamshaar enzovoort, en op 
grond van de hersens in mijn schedel en van ge-
stalte-gevoel-waarneming-neigingen-bewustzijn de 
aanduiding, de aanroep, het concept, de manier 
van uitdrukken, alleen maar de naam "Nagasena", 
maar in absolute zin valt er geen persoon te vin-
den. Ook, koning, heeft de non Vajira dit gezegd 
in tegenwoordigheid van de Heer: 

Zoals op grond van de combinatie der delen de 
term "wagen" bestaat, 
Zo spreken we van een "persoon", indien de 
khandha's aanwezig zijn.' 

`Prachtig, heer Nagasena! Geweldig, heer Nagase-
na! Briljante antwoorden hebt ge op de vragen ge-
geven. Als de Boeddha hier zou zijn, zou hij zijn 
bijval betuigen. Heel goed, Nagasena! Ge hebt 
mijn vragen schitterend beantwoord.'  V 

DE SIMPELE WEG 
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VOORAANKONDIGING 
AMSTERDAM — 9, 10, it, 12 OKTOBER 1997 

SHAMBHALA EUROPA HEEFT DE EER 

HET BEZOEK AAN TE KONDIGEN VAN 

Zijne Heiligheid 

PENOR RINPOCHE 
Hoofd van de Nyingma traditie van het 

Tibetaans boeddhisme 

Voor nadere informatie schrijven naar: 

SHAMBHALA CENTRUM AMSTERDAM 

Ie JACOB VAN CAMPENSTRAAT 4 
1072 BE AMSTERDAM 

web: http://www.pi.net./-ges 

UITGEVERIJ ASOKA 
:Sula 
Zade 
een bo 
rnai,tschal5150étilié 

Met dit boek formuleert 
Sulak Sivaraksa een 
scherpe kritiek op de mo-
derne, materialistisch ge-
oriënteerde samenleving 
en doet hij tevens een 
voorstel voor een meer 
humane en leefbare we-

reld. Hij doet een oproep voor een boeddhisme 
met een kleine 'b' dat de mogelijkheden onder-
zoekt voor een samenleving die is gebaseerd op 
wederzijds respect en geweldloosheid. 

f 27,50 / 550 F  ISBN 90 5670 005 7 
Verkrijgbaar in de boekhandel 

  

!teceradi UITGEVERIJ ASOKA, POSTBUS 336 
A SOKA 2910 AH NIEUWERKERK A/D IJSSEL 

tiaNgZék TEL. 0180-320585 / FAX 0180-321317 

tinlak tilvárák. 
Zaden van vrede 

(Advertenties) 

Het Nyingma Centrum, Reguliersgracht 25 in Amsterdam, organiseert van 
28 juni t/m 3 augustus een 

expositie over het werk van Dharma Publishing. 

  

De expositie zal het historisch en cultureel belang benadrukken van het conserveren 
van antieke kunst en antieke teksten en aandacht besteden aan de technische mid-
delen en menselijke inspanningen die nodig zijn om een dergelijk project te laten sla-
gen. Met de expositie wil het Nyingma Centrum het publiek bewust maken van: 
1. De omvang van het conserveringsproject. 
2. De schat aan kennis die in de Tibetaanse traditie aanwezig is en die in de 400 ge-

reproduceerde iconografische afbeeldingen en de 755 boekdelen van "The Tibetan 
Buddhist Canon" en "Great Treasures of Ancient Teachings" wordt bewaard. 

Voor meer informatie over de expositie kunt u bellen met het Nyingma Centrum: 020- 6205207 
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Zwart 
op wit 

Tibetaanse monniken in 
Jordaanse universiteit 

Een Jordaanse universiteit heeft 
twee Tibetaanse monniken uit-
genodigd voor een tweejarige 
studie (M.A.). De in 1994 opge-
richte universiteit Al al-Bayt in 
Mafraq heeft zich toenadering 
van de zeven islamitische 
schoolrichtingen met andere re-
ligies tot doel gesteld. 

Uit: Lotusblátter, 1/97 

Internationaal 
Zencentrum in Kyoto geo-
pend 

In november 1996 heeft in Ka-
moka het Kyoto International 
Zen Center zijn poorten ge-
opend. De leiding ligt in handen 
van Hozumi Gensho Roshi en 
zijn plaatsvervanger Noritake 
Kotoku Osho. Het centrum 
biedt bezoekers uit binnen- en 
buitenland de gelegenheid om in 
Japan Rinzai-zen te leren ken-
nen, in de tempel te verblijven 
en deel te nemen aan sesshin en 
andere manifestaties. 

Kyoto International Zen Center, 621 
Jotokuji, Inukai, Sogabe-cho, 
Kameoka-shi, Kyoto, Japan 

Lopen voor een vrij Tibet 

`Aan de mars die op io maart 
dit jaar werd gehouden voor de 

onafhankelijkheid van Tibet, 
opnieuw onder leiding van 
Thubten Jigme Norbu, werd 
ook deelgenomen door een io8 
jaar oude Cambodjaanse mon-
nik. Bhante wordt beschouwd 
als 's werelds oudste levende 
monnik. De mars begon in Tor-
onto, Canada en eindigde in 
New York. Totale afstand circa 
900 km.' 

Larry Gerstein, International Tibet's 
Independence Movement (ITIM) 

Dialoog 

`Kort na zijn dood publiceerde 
Der Spiegel een interview met 
Martin Heidegger, waarin deze 
als volgt waarschuwde: "Het is 
mijn overtuiging dat een omme-
keer alleen kan worden voorbe-
reid vanuit die plaats in de we-
reld waar ook de moderne tech-
nische wereld is ontstaan, en dat 
deze niet tot stand zal komen 
door de overname van het zen-
boeddhisme of andere oosterse 
wereldbeschouwingen.  Een 
nieuw denken heeft de hulp no-
dig van de Europese traditie, een 
opnieuw zich eigen maken daar-
van."' 

`(Met verwijzing naar Rein-
hard May's boek Heidegger's 
Hidden Sources) ... blij kt 
Heidegger zich aan de oosterse 
denkbronnen te hebben gelaafd 
en daarmee de noodzaak van 
een transcultureel denken te 
hebben gevoeld. Daarmee is die 
noodzaak ons te oriënteren op 
niet-westerse tradities eens te 
meer aangetoond. Zelfs Heideg-
ger, die zo goed begreep waar 
het in het westerse denken is 
misgegaan, zag geen andere uit- 

weg. Kortom, laten we ons even 
grondig in het niet-westerse 
denken verdiepen als in de eigen 
traditie. Dat lijkt de veiligste 
weg om in de volgende eeuw 
een nieuwe start te maken.' 

Jan Bor in: Algemeen Dagblad, 
12 mei 1997 

Het brullen van de leeuw 

Het brullen van de leeuw is vol-
gens CID5gyam Trungpa Rinpo-
che de onbevreesde uitroep dat 
met alles wat in onze geest ook 
naar boven komt, krachtige 
emoties inbegrepen, kan wor-
den gewerkt. Wanneer je het 
proces van het opkomen van 
emoties ervaart, meer nog dan 
wanneer deze op je afkomen, 
begin je met het maken van een 
reis. Het is alsof zich een dans 
begint te ontplooien. 

Zolang we proberen situaties 
die naar onze gevoelens werk-
baar zijn, te laten doordringen 
met metafysische, wijsgerige of 
afgepaste religieuze ideeën, dan 
verandert het brullen van de 
leeuw in een kreet als die van 
een lafaard, wat erg pathetisch 
klinkt. 

`Het brullen van de leeuw wordt 
uitgebeeld door leeuwen die in de 
vier richtingen kijken. Onze onbe-
vreesdheid is aldoordringend en 
straalt uit naar alle windrichtingen.' 

Uit: Shambhala Sun, March 1997 
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Een feest 
voor het oog 

Karel R. van Kooij 

Het verhaal gaat dat keizer Asoka, die het 
boeddhisme zeer was toegedaan, verlang-
de de gestalte van de Boeddha met eigen 

ogen te zien. De enige die aan dit verzoek zou 
kunnen voldoen was Kala, een slangenkoning die 
in de oceaan woonde, en wiens leven een comple-
te wereldperiode besloeg. Zijn leven was lang ge-
noeg om zelfs vier Boeddha's te kunnen zien ko-
men en gaan. Asoka besloot om deze slangenko-
ning naar zijn hof te halen, en liet hem in gouden 
ketenen slaan. Toen de hoge gast was aangekomen, 
bood Asoka hem een troon aan, met een wit bal-
dakijn, en hij eerde hem met bloemen. Asoka tooi-
de hem met sieraden en juwelen en omringde hem 
met zestienduizend prachtige danseressen. 

Toen sprak hij: 'Toon mij voor mijn ogen de 
gestalte van de Boeddha, degene die oneindige 
kennis bezat en die het wiel van de leer in bewe-
ging bracht.' Daarop creëerde de slangenkoning de 
volledige gestalte van de Boeddha, met de 32 ken-
tekenen en de 8o overige tekenen, zoals een lotus-
bloem die zich ontvouwt aan de oppervlakte van 
het water, een sterrenbeeld dat aan de nachtelijke 
hemel staat, de regenboog, een bliksemflits die fel 
oplicht en dan weer verdwenen is, en de top van 
een gouden berg die schittert van de edelgesteen-
ten. Alle levende wezens keken naar deze gestalte: 
goden, mensen, slangen en Yakkha's; en zij eerden 
deze beeltenis van de Boeddha met hun ogen, ze- 

ven dagen lang. Toen Asoka 
de gestalte (Pali: riipa) zag, 
zo zegt een andere tekst, 
dacht hij: 'Deze gestalte is 
door hem gecreëerd, hoe 
moet dan wel niet de echte 
gestalte van de Boeddha 
zijn geweest,' en zeer ver-
heugd stelde hij het grote 
feest in dat bekend staat als 
`de verering met de ogen'. 

Het verhaal wordt ver-
teld door Buddhaghosa, die 
in de 5e eeuw leefde, dezelf-
de die verantwoordelijk is 
voor uitvoerige commenta-
ren op de ons bekende Pali-canon. De legende 
wordt ook in het Mahavamsa verteld, een Srilank-
aanse kroniek die door boeddhistische monniken 
van het Mahavihara, het machtigste klooster van 
Anuradhapura in die tijd, werd bijgehouden. Dat 
de legende de persoon van keizer Asoka noemt als 
degene die dit feest instelde is niets bijzonders. 
Asoka heeft, al dan niet terecht, zoveel grote daden 
op zijn naam staan als het om het boeddhisme 
gaat. Het betekent evenmin dat Asoka een be-
staand boeddhabeeld voor ogen zou hebben ge-
had. Hij zag eerder een beeltenis, een miraculeuze 
gestalte van de Boeddha die door een al even mir- 
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Samadhi Boeddha, Anuradhapura, Sri Lanka, in situ. 5e eeuw na Chr. Zandsteen. 

aculeuze slangenkoning was opgeroepen, als gold 
het een bezwering. Voorzover de archeologische 
gegevens ons daarover kunnen inlichten, werd het 
eerste boeddhabeeld pas tegen het einde van de 
eerste eeuw v. Chr. gemaakt, ongeveer tweehon-
derd jaar na Asoka. 

Toen Buddhaghosa dit verhaal optekende, nog 
weer zo'n vijfhonderd jaar later, kon men in Sri 
Lanka inmiddels prachtige boeddhabeelden ma-
ken, getuige de beroemde Samadhi-Boeddha die 
nog steeds in de oude hoofdstad Anuradhapura 
staat. Het is niet ondenkbaar dat de auteur een 
beeld als dit voor ogen heeft gehad toen hij het ver- 

haal over Asoka schreef. Voor ons is de legende 
over het visioen van de Boeddha dat de slangenko-
ning Asoka voor ogen toverde een prachtig literair 
document dat aangeeft hoe men in die tijd het 
boeddhabeeld zag. 

Overigens, toen het boeddhabeeld er eenmaal 
was, leek het alsof het er altijd al was geweest, als-
of het al bestond in de tijd van de Boeddha zelf. 
Toen al, zo vertellen ons andere legenden, verlang-
de men de gestalte van de Boeddha te kunnen zien, 
ook als de meester zelf afwezig was. De oplossing 
was om het lichaam van de Boeddha vast te leggen 
in een beeld, een tekening of een schildering. Al C> 
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deze legenden stammen uit de tijd dat het boed-
dhabeeld een vanzelfsprekendheid was geworden. 

Een Pali-tekst die in Sri Lanka bekend was, ver-
telt ons dat de koning van Kosala, tijdgenoot van 
de Boeddha, diep teleurgesteld was toen de Boed-
dha afwezig bleek te zijn op een moment dat hij 
hem had willen bezoeken. De volgende dag vroeg 
hij de Boeddha of het was toegestaan om een beeld 
van hem te maken, en dat in het klooster te plaat-
sen. Dit verzoek werd ingewilligd. De koning liet 
een prachtig beeld van de Boeddha maken van san-
delhout en plaatste het in een rijkversierde schrijn. 

Toen nodigde hij de Boeddha en zijn monniken 
uit om te komen kijken. Als de Boeddha bij het 
beeld is aangekomen gebeurt er een wonder: het 
beeld rijst op van zijn zetel en begroet hem. De 
Boeddha verzoekt het beeld zijn plaats weer in te 
nemen. Dan beeft de aarde en gebeuren er nog vele 
andere wonderen. Ten slotte geeft de koning van 
Kosala de monniken zeven dagen lang voedsel. 

De legende over het beeld van sandelhout is ons 
ook uit andere bronnen - teksten in het Sanskriet 
en Chinees - bekend. Het verhaal zegt niets over 
het bestaan van een boeddhabeeld in de tijd van de 
Boeddha, of zelfs in de tijd van Asoka, maar licht 
ons wel in over de betekenis die men aan de gestal-
te, en later aan het beeld van de Boeddha, toeken-
de: in de legende 'leeft' het beeld van sandelhout, 
het staat op als het de Boeddha ziet, en het begroet 
hem. De Boeddha zelf voorspelt het een lang 'le-
ven'. Het is een wonder, zoals een beeld soms 
wonderen kan verrichten, ook in het christendom 
bijvoorbeeld. 

Het 'feest van de ogen' dat Asoka instelde, lijkt 
geënt op de feestelijkheden die men organiseerde 
als de relikwieën van de Boeddha werden getoond, 
bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe stoepa. 
Ook hierover worden we ingelicht door Buddha-
ghosa, die beschrijft hoe een relikwie aan de toege-
stroomde menigte op feestelijke wijze werd ge-
toond, zeven dagen lang, voordat het werd inge-
sloten in de stoepa. 

De gelijkenis met het kijken naar de gestalte van 
de Boeddha is opvallend, zeker als men bedenkt 
dat het ook bij een relikwie vooral de kracht was 
die aan het lichaam van de Boeddha werd toege-
schreven, die de gelovige boeddhisten naar het re-
likwie en naar de stoepa trok. De gelijkenis tussen 
beeld en relikwie is zelfs nog sterker omdat het  

beeld niet alleen dikwijls van een relikwie werd 
voorzien, maar ook zelf als een relikwie werd be-
schouwd. Een inscriptie van keizer Asoka zelf lijkt 
er op te wijzen dat hij ook dit ritueel heeft inge-
steld. In deze inscriptie zegt Asoka dat hij 'het li-
chaam' van de Boeddha op een altaar heeft ge-
plaatst, om het te tonen. 

Bij het zien van een relikwie, evenals van een 
beeld, wilde men de weldadige werking van de 
`wonderschone' en krachtige gestalte van de Boed-
dha ondergaan. Aan het boeddhabeeld worden 
daarmee dezelfde eigenschappen toegeschreven als 
aan het lichaam van de Boeddha. Evenals het zien 
van een relikwie betekende het zien van het beeld 
van de Boeddha dat men verdienste verwierf, dat 
men er 'beter' van werd. Of het beeld zelf mooi 
was of niet, in een artistieke zin, was niet relevant. 
Elke gestalte van de Boeddha is een 'feest voor het 
oog'. 

In een latere tijd werd een ander `ogenfeest' in-
gesteld dat netrapinkama heet, en dat nu nog op 
Sri Lanka wordt gevierd. De aanleiding voor dit 
feest is de laatste hand die de kunstenaar aan een 
beeld legt dat hij zojuist heeft voltooid, namelijk 
het schilderen van de ogen. Dat is een uiterst zorg-
vuldige handeling waarmee het beeld tot 'leven' 
wordt gewekt. Het is het feest van de wijding van 
het beeld. Deze ceremonie wordt wel ten onrech-
te aan het 'feest van de ogen' (Pali: akkhipuja) ge-
lijkgesteld en berust op een geheel andere gedach-
te. Bij het wij dingsfeest wordt het boeddhabeeld 
als een godenbeeld beschouwd, evenals in het hin- 
doeïsme, en navenant behandeld.  V 

Literatuur: 
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HEILIGE KUNST EN LITERATU UIT HET 
LAND VAN DE 

EEUWIGE 
S.11 EEUW 

Verslag van een reddingsoperatie 

Heleen Hoogervorst 

IN DE BOEDDHISTISCHE TRADITIE wordt de 
zoektocht van de mens naar kennis begrepen 
als het zoeken naar een antwoord op de meest 

fundamentele vragen van het bestaan. In deze con-
text is het doel van boeddhistische studie de be-
vrijding van de geest van hebzucht, agressie en ver-
warring en het tot ontwikkeling brengen van het 
volledige menselijk potentieel. Meer dan duizend 
jaar hebben de inwoners van Tibet dit pad, dat 
naar de verlichting leidt en dat door de Boeddha is 
uiteengezet, bestudeerd en beoefend. 

Voordat het boeddhisme in de i ze eeuw in In-
dia verloren ging tengevolge van de verwoestingen 
door oprukkende islamitische legers, is deze ver-
lichte kennis in de 8e eeuw door Indiase geleerden 
naar Tibet overgebracht. Vervolgens hebben Tibe-
taanse meesters de leer van de Boeddha van gene-
ratie op generatie in praktijk gebracht en vastge- 

steld dat de eeuwenoude geschriften en commen-
taren een intieme en nauwkeurige weergave zijn 
van de menselijke ervaring. 

Gebaseerd op de diepgaande kennis van deze 
meesters, die het gehele pad naar de verlichting 
omvat, biedt de Tibetaans boeddhistische traditie 
een gedetailleerde omschrijving van geest en kos-
mos. Gedurende twaalf eeuwen was de gehele cul-
tuur van Tibet gericht op de studie en beoefening 
van de leer van de Boeddha. Kloosters waren de 
onderwijscentra van het land: zetels van wereldlij-
ke en spirituele kennis. In geen andere boeddhisti-
sche natie in de wereld was ooit zo'n groot per-
centage van de bevolking opgenomen in een mo-
nastieke orde. 

Ieder aspect van de Tibetaanse cultuur diende 
om te getuigen van de schoonheid en waarde van 
de Dharma. Filosofie, literatuur, kunst en sociale 
tradities waren allen door het boeddhisme geïnspi-
reerd. Zelfs het landschap was een uitdrukking van D 

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 2 - N R 4 ZOMER 1997  25 



Heilige kunst 

de Dharma; valleien, bergen, rivieren, 
meren en de lucht waren gevuld met 
de zegeningen van stoepa's, heilige 
beelden, gebedsmolens, mani-stenen 
en kleurrijke gebedsvlaggen. Geïso-
leerd achter de hoge bergtoppen van 
de Himalayas is deze eeuwenoude 
kennis als een levende traditie in Tibet 
bewaard gebleven tot in onze tijd. 

Echter, na de Chinese invasie in 
1959, die aan ten minste een miljoen 
Tibetanen het leven heeft gekost en 
die leidde tot de verwoesting van 
meer dan 6000 kloosters inclusief hun 
kostbare bibliotheken en kunstschat-
ten, staat de Tibetaanse culturele en 
religieuze traditie op het punt om uit 
de wereld te verdwijnen. 

Gevluchte lama's konden slechts 
enkele religieuze teksten uit Tibet 
smokkelen en deze waren kwetsbaar 
voor verlies en beschadiging in het 
vochtige klimaat van India. Veel van 
de kunstvoorwerpen die door de 
vluchtelingen waren meegenomen 
naar India, moesten door hen met te-
genzin worden verhandeld om te 
kunnen overleven. 

Tarthang Tulku is een van de Tibe-
taanse lama's die in 1959 naar India 
zijn gevlucht. Na negen jaar in India 
te hebben gewoond vertrok hij in 
1968 naar de Verenigde Staten. Daar 
richtte hij, naast het Tibetan Nyingma 
Meditation Center, de uitgeverij 
Dharma Publishing op. Gesteund 
door donaties en met de hulp van en-
kele leerlingen kocht Tarthang Tulku een druk-
pers en begon met het (her)drukken en uitgeven 
van de oorspronkelijke Tibetaans boeddhistische 
teksten. 

Zich volledig bewust van Tibet's onherstelbare 
verlies en bereid om al het mogelijke te doen om 
de kostbare nalatenschap uit het 'Land van de 
Eeuwige Sneeuw' te bewaren, heeft een kleine 
groep vrijwilligers onder leiding van Tarthang 
Tulku de afgelopen 25 jaar gewerkt aan het be-
houd van de Tibetaanse kunst en literatuur. De 
medewerkers van Dharma Publishing zochten in  

bibliotheken over de gehele wereld naar Tibetaan-
se teksten, maar daar werden er slechts enkele ge-
vonden. Vervolgens zetten zij hun zoektocht 
voort onder de Tibetanen die tijdens de exodus 
van 1959 hun land waren ontvlucht. 

Na ruim twee decennia in stilte te hebben ge-
werkt heeft Dharma Publishing onlangs een ten-
toonstelling gehouden en het resultaat van haar ar-
beid aan het publiek gepresenteerd: De reproduc-
tie van meer dan 40o verschillende iconografische 
afbeeldingen en een serie van 755 boekdelen met 
verzamelde Tibetaanse literatuur. In deze collec- 
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TIBETAN AID PROJECT 
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die zich inzet voor het behoud van de 
religieuze en culturele tradities van Tibet. 
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bankrekening 42.08.59.136 
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tie zijn 35.973 hoofdwerken en 
teksten van 1542 auteurs bijeen-
gebracht. De boeken zijn ge-
drukt op zuurvrij papier, ver-
guld op snee en met de hand ge-
bonden in met goud bedrukte 
banden. Er zijn 108 van deze 
sets gedrukt en bij het vervaar-
digen van de boeken is uitslui-
tend gebruik gemaakt van 
hoogwaardige materialen, zodat 
gerekend kan worden op een 
zeer lange levensduur. Deze bij-
zondere uitgave is meer dan een 
literair project of een gebaar van 
religieuze toewijding. Het is een 
poging om een cultuur te red-
den die onder de handen van de 
Chinese bezetters met vernieti-
ging wordt bedreigd. 

Zo omvat de Tibetan Bud-
dhist Canon (128 delen), de vol-
ledige Derge-editie van de Kan-
jur en Tanjur, inclusief 593 ad-
ditionele teksten uit andere edi-
ties van de Canon. In totaal be-
staat de Tibetan Buddhist 
Canon uit 1115 teksten die de 
leer van de Boeddha vertegen-
woordigen en nog eens 3387 
commentaren van meer dan 75o 
verschillende Indiase geleerden. 

De Great Treasures of An-
cient Teachings beslaat 627 
boekdelen en bevat 28.000 
hoofdwerken en 84.000 kortere 
teksten zoals die door de eeu-

wen heen bewaard zijn gebleven in de Nyingma-
traditie van het Tibetaans boeddhisme. De variatie 
aan onderwerpen is te groot om gedetailleerd te 
beschrijven, maar omvat ondermeer filosofie, me-
ditatie, biografieën, geschiedenis en gidsen voor 
pelgrimstochten, aangevuld met teksten over as-
trologie, pOëzie, grammatica, iconografie en kunst. 
Alleen al het onderwerp geneeskunde beslaat 40 
delen. 

Sets van de Tibetan Buddhist Canon en de 
Great Treasures of Ancient Teachings zijn door 
Dharma Publishing verspreid over bibliotheken in 

Amerika, Europa, Japan, Mongolië, China, India 
en Australië, zodat deze schat aan kennis nu beter 
beschermd is tegen natuurlijke dan wel door de 
mens veroorzaakte rampen. Om te helpen bij het 
herstel van de Tibetaanse culturele en religieuze 
traditie zijn er ook sets geschonken aan kloosters 
in India, Nepal en Tibet. Nu de boeken zijn ge-
drukt wil men ze zo snel mogelijk verspreiden on-
der de Tibetanen, zodat de oudere generatie de 
waardevolle kennis die zij bevatten, nog kan over-
dragen aan hun kinderen. 

Dharma Publishing hoopt dat, ook als de Tibe-
taanse tradities niet overleven in hun huidige 
vorm, de teksten en de kennis die zij bevatten be-
schikbaar zullen blijven voor komende generaties. 
En hoewel beschavingen komen en gaan komt er 
misschien een dag dat deze kostbare, verlichte 
kennis kan worden aangewend ten gunste van alle 
levende wezens. De omvang van het door Dhar-
ma Publishing uitgevoerde conserveringsproject 
van Tibetaanse kunst en literatuur is uniek in de 
geschiedenis. Bovendien is het gehele project door 
vrijwilligers belangeloos tot stand gebracht. 

Ltt:j  STICHTING  r[1_1 
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Vrouwen in het 
tantrisch boeddhisme 

Een bespreking van Miranda Shaw's studie 
Passionate Enlightenment. Women in Tantric Buddhism. 

(New Jersey: Princeton University Press, 1994) 

Jildi Mohamad Sjah 

EEN VAN DE MEEST opvallende kenmerken 
van het Tibetaans boeddhisme is de aanwe-
zigheid van voorstellingen van vrouwelijke 

boeddha's, bodhisattva's en dákinrs, vrouwelijke 
wezens die door de lucht reizen en de mediteren-
de ondersteunen in hun streven naar verlichting. 
Deze vrouwelijke wezens stralen vrijheid, passie 
en spirituele beheersing uit. De aanblik van deze 
wezens veroorzaakt verwarring, omdat het boed-
dhisme als een monastieke traditie bekend staat 
waarin passie overwonnen dient te worden. Het 
Tibetaans boeddhisme heeft alle invloeden die het 
ondergaan heeft in India, waaronder die van tantra, 
overgenomen. 

Androcentrisch 

Het woord tantra is afkomstig van de wortel tan, 
die weven betekent. Vele aspecten van het leven 
worden met het pad naar verlichting verweven. 
Wat het tantrisch boeddhisme uniek maakt in ver-
gelijking met ander boeddhistische tradities, is de 
acceptatie van het lichaam en de zintuiglijke erva-
ringen als bronnen van wijsheid en kracht. Het li-
chaam wordt de plaats van gelukzaligheid ge-
noemd. Verlangen, sexualiteit en genot worden 
vrijmoedig als methoden van verlichting aangepre-
zen. De nadruk op intimiteit als hoogste middel 
tot bevrijding wordt daardoor ook het meest fasci-
nerende, controversiële en verkeerd begrepen as-
pect van de traditie. Dat zal zeker zo voortduren 
zolang de vrouw en haar bijdrage daarin niet op de 
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juiste waarde worden geschat. De misvatting be-
treft het nastreven van genot en de overgave aan 
wellust. Er wordt daarbij geen aandacht besteed 
aan de voorbereidingen die daaraan voorafgaan, en 
die door zowel de vrouw als de man getroffen 
worden. 

Het doel van de tantrische relatie is het bewerk-
stelligen en het verkrijgen van bevrijding, niet al-
leen voor zichzelf maar ook voor de geliefde. 
Hierin zijn machtsverhoudingen en de verdeling 
van rollen misplaatst. De voorbereidingen bestaan 
uit de beoefening van innerlijke yoga, het cultive-
ren van een attitude van universele verantwoorde-
lijkheid en het opgeven van de illusie van een zelf-
standig, individueel zelf. De diepgaande voorbe-
reiding maakt dat misbruik en uitoefening van 
macht in de sexuele relatie uitgesloten is. De part-
ners behoren beiden toegewijd te zijn aan het ide-
aal van bevrijding en goed getraind te zijn in de 
methode. Op deze wijze kunnen zij elkaar weder-
zijds op verschillende niveaus stimuleren, onder-
steunen en er beiden baat bij hebben. 

Het uitgangspunt van tantra luidt dat belicha-
ming de basis van verlichting is. Want datgene wat 
spontaan, ongeboren, en nonduaal is, manifesteert 
zich in de wereld als vrouw of man. Hun weder-
zijdse aantrekkingskracht is gebaseerd op het ver-
langen om de alledaagse dualistische wijze van er-
varen te transcenderen. Het spontane en het non-
duale drukt zich vervolgens uit in een ononder-
broken stroom van mededogende activiteiten. 

Veel onderzoekers weten niet hoe zij tantra 
moeten plaatsen, nog minder wat vrouwen daarin 
te zoeken hebben. De aanwezigheid van de vrouw 
wordt door hen verklaard doordat zij haar 'dien-
sten' aan de yogi mag aanbieden; zij is als een ritu-
eel object dat men gebruikt; zij dient tevens om het 
vooroordeel en sociale onderscheid te slechten. 
Daarom neemt de yogi een vrouw uit de laagste la-
gen van de samenleving als partner. Deze vooron-
derstellingen hebben een westerse achtergrond die 
geen variëteit in geslachtsverhoudingen toestaat. 
De man is in deze visie spiritueel en actief, de 
vrouw daarentegen is aards en passief. 

Vormgever 

De aanblik van de dákini en de marginale rol die 
vrouwen wordt toebedeeld, waren voor Miranda 

Shaw een aanleiding om op zoek te gaan naar bio-
grafieën van vrouwen. Zij wil begrijpen wat de cul-
turele betekenis van de religieuze praktijken is en 
hoe een andere cultuur de verhouding tussen 'gen-
der', macht, status en religieuze ontwikkelingen 
verstaat. 

Bij de bestudering van het boeddhisme is altijd 
gebruik gemaakt van andere disciplines, sinds kort 
ook de methode die door feministische historici 
wordt toegepast. Een van de principes daarvan is 
zich te concentreren op de vraag hoe vrouwen zelf 
handelen in plaats van hoe zij behandeld worden, 
en na te gaan hoe vrouwen tegen gebeurtenissen 
aankijken in plaats van hoe vrouwen bekeken wor-
den. Door deze visie worden vrouwen vormgevers 
van hun eigen geschiedenis en vertolkers van hun 
eigen ervaringen in plaats van passieve objecten of 
slachtoffers van de geschiedenis. Indiase vrouwen 
kenden hun kracht, zij interpreteerden symbolen 
en pasten deze toe, zij brachten vernieuwing in ri-
tuelen en meditatiepraktijken, zij waren schrijvers, 
leraren, religieuze specialisten en verlichte leer-
meesters. Voor de studie van het tantrisch boed-
dhisme betekent dit dat het herkennen van de 
vrouwelijke visie op het tantrisme en hun deelna-
me daarin niet alleen uit teksten opgemaakt kan 
worden die door henzelf zijn geschreven, maar 
ook uit de literatuur die voortkomt uit de gemeen-
schappen waartoe zij behoorden. 

Shaw benadert tantrische teksten en iconografie 
als producten van gemeenschappen van zowel 
vrouwen als mannen als bewijs van hun ervaringen 
en inzichten. Deze benadering zet aan tot een in-
terpretatie die verschilt van een androcentrische 
benadering. Shaw wijst erop dat er minder levens-
beschrijvingen van vrouwen zijn bewaard gebleven 
dan van mannen. Dit zegt niets over de werkelijk-
heid van de vrouwen, maar meer over de omge-
ving waarin zij leefden. Haar uitgangspunt is ech-
ter dat je daardoor andere interpretatiemethoden 
moet ontwikkelen. 

Shaw ziet het echter niet zozeer als haar taak 
om kritiek te leveren op vroegere interpretaties. Zij 
wil een reconstructie maken van de wereld waarin 
deze teksten tot stand kwamen en de plaats van 
vrouwen daarin. Haar studie omvat een aantal 
bronnen, zoals geschriften van vrouwen, tantrische 
geschriften, Indiase en Tibetaanse commentaren, 
orale traditie, maar ook veldwerk. Shaw ontdekt I> 
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Passionate Enlightenment 

dat de gebruiken en de geloofssystemen die zij in 
de bronliteratuur is tegengekomen, nog steeds in 
de levende traditie aanwezig zijn. 

Bloeiperiode 

De bloeiperiode van het tantrisch boeddhisme is 
volgens Shaw de tijd van de Pálas, die van de 8ste 
tot de inde eeuw n.Chr. over Noord-India regeer-
den. Deze stroming ontstond als een reactie op de 
privileges en rijkdommen die de individuele mon-
niken vergaarden, maar ook tegen het stoffige 
scholasticisme dat in de klooster-universiteiten 
werd beoefend. De tantristen waren van mening 
dat onthechting en zelfdiscipline getoetst moesten 
worden in het dagelijkse leven, in het familieleven, 
op de markt, op de lijkenvelden en in de wildernis. 
Verlangens moest men leren beheersen en dat kon 
men slechts door zich eraan over te geven, in plaats 
van ze te ontvluchten. In overeenstemming met de 
visie dat verlichting in alle activiteiten gevonden 
kan worden, werd sexuele intimiteit het paradigma 
van het tantristisch ritueel en meditatie. 

De tantrische revolutie verkreeg aanhang onder 
personen uit vele lagen van de bevolking, onder 
vorsten, dorpelingen, tribale bevolking en lagere 
kasten. Hun methoden werden opgeschreven en 
uiteindelijk opgenomen in het curriculum van de 
grote klooster-universiteiten: Nálandá, Vikramsila, 
Odantapuri en Somapuri. Deze kloosters fungeer-
den als de instituties van het geloof en tegelijkertijd 
verspreidden de yogini's en yogi's hun leer door 
het land. 

Yogin' 

De opzet van Shaw is een beschrijving te geven van 
de capaciteiten van vrouwen om daarin de aard en 
de waarde van vrouwelijkheid te ontdekken en de 
zelfperceptie van vrouwen. Shaw toont vrouwen 
als volwaardige leden van de zogenaamde tantri-
sche cirkel waarin zij participeerden in het ritueel; 
zij waren grondleggers en pioneers van de traditie: 
in hun relatie tot hun partner en als een volleerde 
yogini. 

Door deze beschrijving slaagt zij er ook in het 
vooroordeel te weerleggen dat de yogi de voor-
keur gaf aan een vrouw van lage kaste, zoals was-
vrouwen, vissersvrouwen, danseressen en prosti- 

De Vajravarahi-Dakini, voorgesteld als Sitavarahi, 'Witte 
Varahi'. 

tuees, omdat slechts zij sexueel gewillig waren. 
Shaw maakt duidelijk dat een yogi een partner 
koos die ook een volwaardige beoefenaar was, haar 
geloftes naleefde en streefde naar verlichting. Niet 
de lage kaste, maar het feit dat de vrouw getraind 
was in yoga en meditatie en daarbij bekend was 
met de rituelen, waren de belangrijkste criteria. Zij 
schrijft ook dat het absurd is dat een yogi, omwil-
le van het tebovenkomen van zijn eigen vooroor-
delen, een langdurige relatie zou aangaan met een 
persoon die onwetend was of dat zou doen om-
wille van de omkering van conventies. Deze voor-
stelling komt trouwens geheel niet overeen met het 
zelfbeeld van deze vrouwen. 

Het tantrisme was aantrekkelijk voor vrouwen 
uit de lagere kasten, omdat het spirituele beheer-
sing boven rituele reinheid stelde. Het kastensys-
teem is een uitsluitingssysteem op basis van rituele 
reinheid. Tantra daarentegen baseerde zich op de 
Maháyána-ontologie waarin er geen onderscheid is 
tussen rein en onrein. Een aantal van deze vrou-
wen behoorde tot de marge van de samenleving, 
maar zij waren relatief financieel onafhankelijk en 
konden zich redelijk onbelemmerd bewegen in de 
samenleving. Het tantrisme kende geen hiërarchi-
sche structuur op basis van geslacht, noch van kas-
te, die vrouwen van deelname aan religieuze prak- 
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tij ken zou kunnen uitsluiten. Het was juist deze 
sociale achtergrond die het de vrouwen mogelijk 
maakte om hun eigen religieuze praktijk en hun ei-
gen spirituele partner te kiezen. 

Shaw toont aan dat vrouwen uit de laagste kas-
ten de kwaliteiten die met hun beroep en sociale 
status te maken hadden, meebrachten in de tantri-
sche praktijken. Deze gegevens werpen een ander 
licht op vrouwen dan de visie dat zij zich sexueel 
beschikbaar dienen te stellen. Yoginis en yogis 
hadden een eigen netwerk van bedevaartplaatsen 
waar zij bijeenkwamen. 

In haar zoektocht naar levensverhalen van deze 
vrouwen komt Shaw tot de ontdekking dat de taal 
vrouwen laat verdwijnen. Wanneer er bijvoorbeeld 
sprake is van een groep beoefenaars, schrijft men 
in het Sanskriet sádhakás (mannelijk meervoud). 
Daaruit wordt niet duidelijk of er sprake is van de 
aanwezigheid van vrouwen. In het Tibetaans ver-
valt in deze teksten het achtervoegsel dat het ge-
slacht aanduidt. 

Het gebruikte woord wordt gemakshalve altijd 
vertaald als yogi. Shaw benadrukt dit omdat zij 
vindt dat verwijzingen naar vrouwen in de tekst 
niet als product van een overspannen fantasie ge-
negeerd moeten worden, maar als historisch gege-
ven dienen te worden geaccepteerd. Zij toont met 
deze studie aan dat vrouwen zeer zelfbewust en 
met spirituele trots in tantrische rituelen partici-
peerden. Zij onthult namen van yogini's die er-
kend werden als guru door hun mannelijke leer-
lingen en vrouwen die leerlingen waren van be-
kende yogi's. De biografieën van deze yoginis zijn 
echter net zo 'plat' als die van de yogis. Plat in de 
zin dat er geen psychologie aan te pas komt. Het 
zijn lofliederen opgedragen aan de guru. 

Respect 

De waarde van het onderzoek van Miranda Shaw 
ligt daarin dat zij de rol van de vrouw in de aan-
vangsperiode van tantra zichtbaar maakt. Zij laat 
zien wat deze vrouwen praktiseerden, geloofden 
en ervoeren. Zij toont aan dat tantra een andere, 
meer consistente structuur heeft dan algemeen 
aangenomen werd, doordat zij de onderworpen 
positie van de vrouw afwijst. Zij maakt duidelijk 
dat vrouwen op volwaardige wijze deelnamen aan 
de verschillende aspecten van tantra. Een van de 

vooronderstellingen van tantra is dat respect voor 
de vrouw de toetssteen voor het religieuze inzicht 
van de man is. Interessant is dat Shaw met teksten 
uit onverdachte hoek komt. Zij citeert namelijk 
Tsongkhapa, de grondlegger van de Gelugpa-tra-
ditie: 

`A female companion is the basis of the accom-
plishment of liberation. Spiritual friends are wo-
men who are like minded companions of the 
yogi.' 
'The intimate association of a like minded wo-
man makes all the difference in a man's spiritu-
al life. Propelled by her inspiring friendship, his 
progress will be swift.' (p. 146) 

Het respect ten aanzien van vrouwen heeft zich 
geuit in de iconografische weergave van vrouw-
beelden als dákini, yogini en boeddha. Daarin heb-
ben zij niet slechts een beschermende en moeder-
lijke rol, zij worden ook afgebeeld als numineuze 
wezens, met bovennatuurlijke krachten. Wanneer 
de vrouw verenigd met een boeddha wordt afge-
beeld, symboliseren zij beiden de oorspronkelijke 
staat van zijn, een staat van nondualiteit, maar ook 
van wederzijdse afhankelijkheid, die in principe 
niet verschillend is. 

Volgens de tantrische traditie kunnen zij door 
hun wederzijds respect en mededogen deze staat 
tesamen in dit leven bereiken. De methode van 
tantra is het zelf te deconstrueren door zichzelf, 
maar ook de partner als godheid te visualiseren. 
Tegelijkertijd doet de partner hetzelfde. De erva-
ring van zichzelf en de partner als godheid maakt 
deel uit van de tantrische visie op de werkelijkheid; 
waarin vorm leegte is en leegte vorm. Uit Shaws 
onderzoek wordt duidelijk dat de rijkdom aan 
beelden en voorstellingen van de sexuele vereni-
ging van vrouw en man gefundeerd is op de prak-
tijk waarin vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn 
in hun streven naar bevrijding.  V 
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Penor Rinpoche, hoofd van Nyingma-
traditie, komt naar Amsterdam 

Van 9 tot 12 oktober brengt Zijne Heiligheid Pe-
nor Rinpoche een bezoek aan Amsterdam. Penor 
Rinpoche is een van de meest vooraanstaande 
boeddhistische leraren van deze tijd en hoofd van 
de Nyingma-traditie van het Tibetaans boeddhis-
me. Hij verblijft in Nederland op uitnodiging van 
Shambhala Europa en zal er lezingen en gevorder-
de programma's geven. 

Penor Rinpoche bekleedt als hoofd van de 
Nyingma-traditie dezelfde rang als Zijne Heilig-
heid de Dalai Lama en is een van de belangrijkste 
leraren van het Tibetaans boeddhisme van deze 
tijd. Hij werd geboren in 1932 in Kham, Oost-Ti-
bet en geldt als een emanatie van de grote 
Dzogchen-leraar Vimalamitra. In 1936, op de leef-
tijd van vier, nam hij toevlucht en werd hij erkend 
als incarnatie van de tweede Pema Norbu en elfde 
traditiehouder van Palyul, met meer dan vierhon-
derd kloosters en ruim honderdduizend monni- 

ken. Hij ontving onderricht van een groot aantal 
leraren, waaronder Choktrul Rinpoche. Over zijn 
jeugd zijn talloze wonderbaarlijke gebeurtenissen 
bekend. 

Op twaalfjarige leeftijd ontving hij de belang-
rijkste transmissies en inwijdingen van de Nying-
ma-traditie. Met 13 legde hij de monniksgelofte af 
en op zijn 2 e vond zijn volledige inwijding als 
monnik plaats. Penor Rinpoche heeft vele jaren in 
retraite doorgebracht. Zijne Heiligheid Dilgo 
Khyentse Rinpoche, een van de grootste leraren 
van het Tibetaans boeddhisme van deze eeuw, zei 
over hem: "Penor Rinpoche is een heilige die ont-
stegen is aan de begrenzing van samaya." 

In 1959 ontvluchtte Penor Rinpoche Tibet ten 
gevolge van de Chinese bezetting. Na een ontbe-
ringsrijke en lange tocht, oorspronkelijk begonnen 
met een groep van driehonderd monniken en le-
ken, bereikte Penor Rinpoche India met slechts 
dertig overlevenden. 

In 1961 vestigde Penor Rinpoche zich met 600 
lama's in het Zuidindiase Mysore. Met een startka-
pitaal van amper 30o roepia's en met grote vastbe-
radenheid begon hij in de tropische hitte van Zuid-
India met de bouw van een klooster. Inmiddels is 
Namdroling het grootste geestelijke centrum van 
de Nyingma-traditie en middelpunt van een bloei-
ende gemeenschap van meer dan duizend lama's, 
belangrijke tulku's en bijna 20 khenpo's. 

In 1985 bracht Penor Rinpoche zijn eerste be-
zoek aan het Westen. In 1993 volgde hij Dilgo 
Khyentse Rinpoche op als hoofd van de Nying-
ma-traditie en in 1995 leidde hij de kroningscere-
moniën van de Sakyong Jamgein Mipham Rinpo-
che, de oudste zoon van Chi5gyam Trungpa Rin-
poche en hoofd van de Shambhala-sangha op wier 
uitnodiging Penor Rinpoche Amsterdam in okto- 
ber bezoekt.  V 

Boeddhistische Omroep protesteert 
tegen afwijzing zendmachtiging 

In het lentenummer van het Kwartaalblad Boed-
dhisme is uitvoerig melding gemaakt van de plan-
nen en voorbereidingen voor een Boeddhistische 
Omroep. Met de geplande tv- en radio-uitzendin-
gen zou in september a.s. een begin kunnen wor- 
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Verschillende manieren om met obstakels om te gaan. 
Marcelle Hanselaar 

den gemaakt, op voorwaarde dat het Commissari-
aat voor de Media de inmiddels aangevraagde 
zendmachtiging verleent. 

Het Commissariaat heeft op 18 april jl. laten 
weten dat de aanvraag zendmachtiging (nog) niet 
wordt toegekend. Het stelt hierbij dat de Boed-
dhistische Unie Nederland (B.U.N.) weliswaar op 
alle punten aan de voorwaarden van een zend-
machtiging voldoet, echter met uitzondering van 
wat wordt genoemd het maatschappelijk draag-
vlak. Dit laatste zou voor een omroep zoals door 
de B.U.N. is voorgesteld, (nog) onvoldoende zijn. 

Het bestuur van de B.U.N. en de werkgroep 
Boio (Boeddhistische omroep in oprichting) zijn 
het met de uitspraak van het Commissariaat niet 
eens. In beginsel zal dan ook van de mogelijkheid 
gebruik worden gemaakt om binnen een termijn 
van zes weken na dagtekening tegen de uitspraak 
van het Commissariaat van de Media bezwaar aan 
te tekenen. 

Geshe Kelsang en de FPMT 

HET MAITREYA INSTITUUT in Ernst vestigt er de 
aandacht op dat de omstreden Geshe Kelsang Gy-
atso in Engeland zich weliswaar het Britse centrum 
van de Foundation for the Preservation of the Ma-
hayana Tradition (FPMT) heeft toegeëigend voor 
zijn eigen Nieuwe Kadampa Traditie, maar dat de 
FPMT overigens onveranderd blijft voortbestaan, 
volkomen los van Geshe Kelsang. 
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Voetnoot 
Wat weten we over de 
Boeddha? 

TAN DE BOEDDHA en zijn voor- 
VnaamV ste discipelen zijn in het 

Sutta-pitaka van de Pali-canon 
meer dan vijfduizend preken en 
leergesprekken verzameld. Wat 
leren. deze en andere oude teksten 
ons over de Boeddha? Wat is his-
torisch waarschijnlijk, wat niet? 
Geleerden puzzelen sinds ruim 
een eeuw om antwoorden te vin-
den. De legendarische H. Kern 
interpreteerde in zijn Geschiede-
nis van het Buddhisme in Indië, 
deel I (1882) de prediking van de 
Boeddha nog als een manifestatie 
van een zonnegod. 

Wat het gepuzzel inmiddels 
heeft opgeleverd, beschrijft de 
Leidse boeddholoog prof. dr. 
T.E. Vetter in zijn bijdrage aan 
het kloeke boekwerk Grondleg-
gers van het geloof' . Vier hoogle-
raren laten erin hun licht schijnen 
over resp. Mozes, de Boeddha, 
Jezus en Mohammed. 

De bronnen voor de kennis 
van het oude boeddhisme zijn 
niet alleen de drie 'manden', de 
pitaka's, van de Pali-canon uit de 
Theravada-school. Wel is deze 
verzameling de grootste en best 
bewaarde die ons is overgeleverd, 
eerst mondeling en vanaf de eer-
ste eeuw v. Chr. schriftelijk. Maar 
uit de vroege tijd zijn er ook tek-
sten van inmiddels verdwenen 
boeddhistische scholen in het 
Sanskriet en verwante talen, en 
verder nog vertalingen in het 
Chinees van teksten waarvan de 
originelen verloren zijn gegaan. 

`Historici zijn het er enigszins 
over eens,' schrijft Vetter behoed-
zaam, 'dat men door vergelijking 
van de verschillende versies van 
een voorschrift, preek of verhaal 
een gemeenschappelijke overleve-
ring kan reconstrueren.' Om  

dichter bij de historische Boed-
dha te komen schrapt hij boven-
dien zinloze toevoegingen uit de 
teksten en selecteert de historisch 
meest waarschijnlijke elementen, 
gelet op de directe context en de 
toenmalige culturele achtergrond. 

Vetter behandelt de levens-
loop van de Boeddha in drie ge-
deelten. Voor de jaren tot en met 
de Ontwaking gaat hij uit van de 
vroegst dateerbare legende over 
de Boeddha, Het sutra van de 
herkomst van het religieuze le-
ven, overgeleverd in een Chinese 
vertaling van omstreeks 200 na 
Chr. De beroemde Nederlandse 
sinoloog E. Zrcher heeft het 
werk vertaald in Het leven van 
de Boeddha (Amsterdam: Meu-
lenhoff, 1978). Vetter toetst het 
verhaal aan Pali-teksten en voor-
al aan het Buddhacarita, in het 
Sanskriet geschreven door Ash-
vaghosa rond ioo na Chr. 

Voor de eerste maanden na de 
Ontwaking, het begin van de lan-
ge jaren waarin de Boeddha met 
zijn monniken predikend door 
het Ganges gebied trok, gaat hij te 
rade bij het Grote Hoofdstuk, de 
Mahavagga, uit het Vinaya-pita-
ka. Het omvat de eerste drie fun-
damentele preken. 

Tenslotte analyseert hij de 
laatste tocht van de Boeddha, de 
fatale maaltijd bij de smid Cunda, 
zijn laatste raadgevingen aan de 
volgelingen en zijn sterven, zoals 
beschreven in het sutra van het 
Grote Heengaan, het Mahapari-
nibbana-sutta. 

Onder de microscoop van de 
schriftgeleerden wordt de levens-
loop van de Boeddha ontdaan 
van de pracht en praal van het 
prinselijke leven en de wonderen 
en voorspellingen. De beschrij-
vingen van de meditatieve erva-
ringen van de Boeddha in diverse 
levensverhalen moeten worden 
bijgesteld. De boeddhistische me-
ditatie (dhyana) komt niet in ou-
dere brahmaanse overleveringen 

door Jacques den Boer 

voor en is daarom hoogstwaar-
schijnlijk een ontdekking van de 
Boeddha. De verlossingsweg waar-
mee de Boeddha begon, is het 
achtvoudige pad dat eindigt in de 
meditatieve absorptie (samadhi), 
waarin de angst voor de dood 
wordt overwonnen. De twaalf-
voudige (of tienvoudige) keten 
van afhankelijk ontstaan en de 
vier edele waarheden kwamen pas 
later, zo luidt de conclusie. 

Sommige bekende verhalen 
zijn volgens Vetter gewoon ver-
zinsels, zoals het verhaal over de 
massale bekering van de drie Kas-
sapa's en hun duizend discipelen 
na een reeks wonderen van de 
Boeddha. Het relaas over de me-
ditatieve toestanden die de Boed-
dha vlak voor zijn dood zou heb-
ben doorlopen, noemt hij een 
pure constructie. 'Daarvan kon 
men niets weten, ook niet volgens 
de toen heersende ideeën over het 
bovennormale kennen van de 
geest van een ander.' 

Dat is duidelijke taal. Helaas 
zal de lezer het betoog niet over-
al even gemakkelijk leesbaar vin-
den. De uitgever liet nogal eens 
een steek vallen. Wie bijvoor-
beeld een genummerde noot op-
zoekt, moet in de lijst achterin 
het boek na nummer 8 steeds een 
nummertje lager kijken voor de 
bijbehorende verklaring. Zoiets 
is echter een kleine moeite bij een 
leerzame verhandeling. De ge-
leerden tonen de Boeddha als een 
man van uitzonderlijke allure, 
maar niet als een wonderman. 
Hij krijgt voor mensen van onze 
tijd daardoor een meer herkenba- 
re gestalte.  V 

t. H.L. Beck, M. de Jonge, P.S. 
van Koningsveld, K. van der 
Toom, T.E. Vetter, Grondleg-
gers van het geloof. Amster-
dam: Prometheus, 1997. ISBN 
90-5333-281-2. Prijs f 49,90 

tid 
 

KWA RTAALBT.,A D ..BOGDDHJSM.L JAARGANG 2 - N R 4 ZOMER 1997 



Boeken 
BIRMA 

glinllarh 
Val] een 
dame 

Redactie Boeken en Tijdschriften: Dirk Bakkes 

Hua Ching Ni 
Hua Hu Tsjing. Uitspraken 
van Lao Tze volgend op de 
Tau Te Tsjing 
Mirananda, 1996 
ISBN 90-6271-868-x, F122,50 

Lao Tze, aan wie de Tau Te 
Tsjing wordt toegeschreven, 
zou ook schrijver zijn van de 
Hua Hu Tsjing. Bij lezing van 
de vraaggesprekken tussen een 
leermeester en een prins, zal 
met name de kenner van het 
Ch'an(Zen)-boeddhisme een 
reeks interessante parallellen 
opvallen. Het is een tekst, die 
op z'n minst op elke pagina in-
spirerende gedachten bevat. 
Ook voor boeddhisten is het le-
zen en herlezen zeer aan te be-
velen. 

Thijs Heslenfeld 
Birma. De glimlach van een 
dame 
BZZTOI-1, 1997 
ISBN 9o-5501-367-6, FL 27,50 

Een reisverslag, waarin de na-
druk ligt op de wijze waarop de 
doorsnee bevolking van dit 
boeddhistische land reageert op 

de meedogenloze 
dictatuur, waar-
onder Birma reeds 
enkele decennia 
zucht. Het geeft 
voorts een boei-
end portret van 
Aung San Suu 
Kyi, de moedige 
oppositieleidster 
en winnaar van de 

Nobelprijs voor de Vrede, met 
wie de auteur een ontmoeting 
wist te arrangeren. 

Jane Hope en Borin Van Loon 
Boeddha voor beginners 
Elmar, 1996 
ISBN 9o-389-0368-5, Fl 17,50 

Een stripboekachtig opgezette 
inleiding, waarin enkele grond-
begrippen in het kort aan bod 
komen. De veelheid van the-
ma's en de overdaad aan afbeel-
dingen in uiteenlopende tech-
nieken, zullen op lezers op 
zoek naar een eerste inleiding in 
alle hier aan bod komende stro-
mingen, eerder verwarrend dan 
verhelderend overkomen. Ook 
storend is het aantal onjuisthe-
den bij de behandeling van de 
leer van de Boeddha. 

Ulrich Libbrecht 
Oosterse filosofie, een inleiding 
Davidsfonds, 1996, derde druk 
ISBN 9o-6152-892-5, Fl 39,5o. 

Prof. U. Libbrecht ontwierp in 
een omvangrijke studie (Inlei-
ding comparatieve filosofie I, 
Assen, 1995) een model, aan de 
hand waarvan de integratie van 
de levensbeschouwingen van 
het Griek-westerse, het Indi-
sche en het Chinese denken 
mogelijk zou kunnen worden 
gemaakt. 

In Oosterse filosofie, een 
meer toegankelijke inleiding, 
confronteert Libbrecht opvat-
tingen over natuur, religie en 
wetenschap uit het Oosten met 
die uit het Westen. Daarbij is 
gebruik gemaakt van voor-
noemd model, met het doel 
oosterse en westerse opvattin-
gen onbevooroordeeld met el-
kaar te vergelijken. Doel hierbij 
is te komen tot een juister be-
grip van de 'andere', maar ook 
van de 'eigen' cultuur: een 
`meervoudig proces van ont-
dekking en verwondering.' 

Van bijzonder belang voor de 
lezer van ons blad zijn daarbij de 
hoofdstukken 'Boeddhisme' en 
`Zen', die elk worden afgesloten 
met een bloemlezing van speci-
aal voor deze uitgave vertaalde 
korte klassieke teksten. 

OOSTERSE 
FILOSOFIE 
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ZEN 
Christgdom 

111,  

0 
Roh. F. Kcnncd. 

14.11blipmg 

Boeddhisme 
Pwoke 

Boeken 

Chris van Orden 
De glans van het echte 
Maitreya, 1996 
ISBN 90-71886-07-7, FL 59,5o 

`Impressies uit Centraal-Azië 
en Siberië 197o-1995' luidt de 
ondertitel van dit omvangrijke 
reisverslag, verlucht met 64 pa-
ginagrote fraaie kleurenfoto's. 
Vooral kleine volken, met een 
vaak eeuwenoude geestelijke 
traditie, blijken vaak slachtoffer 
te zijn van een volkomen ge-
brek aan respect door de hen 
omringende omvangrijker en 
veel machtiger volken. 

Op grond van een groot aan-
tal reizen in midden- en noord-
Azië beschrijft Van Orden zijn 
ervaringen met oude tradities 
en religieuze opvattingen, die —
ondanks vaak hevige repressie 
door omringende grote volken 
— telkens opnieuw blijken te 
kunnen overleven. 

Voor lezers van dit blad zul-
len met name de hoofdstukken 
over de Centraal-Aziatische ge-
bieden waar het boeddhisme 
nog een levende traditie is ge-
bleven, boeien. 

Uit de fascinatie van de au-
teur voor deze immense gebie-
den blijkt een diep mededogen 
met de eeuwigdurende strijd 
om culturele en religieuze 
waarden, los van het harde be-
staan in klimatologisch vaak 
barre gebieden. 

Robert Kennedy 
Zen en Christendom 
Mirananda, 1996 
ISBN 9o-6271-865-5, Fl 22,50 

In vier delen tracht Kennedy 
achtereenvolgens vanuit zijn er-
varing met zen vragen van 
christenen te beantwoorden, il-
lustreert hij zen met poëzie en 
literatuur, gebruikt zen-koans 
om aan te geven waar zen het 
leven van een christen kan be-
vestigen en verdiepen, en haalt 
tenslotte een soefi-mythe aan 
die zegt dat wij zelf de uiteinde-
lijke openbaring van God zijn. 

Osho 
De diamant sutra 
Osho Publikaties, 1994 
ISBN 9o-71985-237, FL 45,00/BF 900 

Een geheel eigen, populair ge-
tinte benadering van deze klas-
sieke Mahayana-tekst, met on-
der meer veel verwijzingen naar 
diverse aspecten in de heden-
daagse westerse cultuur. De 
tekst is geënt op een reeks voor-
drachten, en wordt regelmatig 
afgewisseld door een reeks vra-
gen vanuit het publiek. 

Hans Wolfgang Schumann 
Boeddhisme. Stichter, Scholen 
en Systemen 
Asoka, 1997 
ISBN 90-6670-004-9, FL 36,5o/BF 73o 

Uitgangspunten van dit boek 
van Schumann — indoloog en 
vergelijkende godsdienstweten-
schapper — zijn beknoptheid, 
ongepassioneerde zakelijkheid, 
verklaring van alle voorstellin-
gen vanuit de authentieke boed-
dhistische traditie en het afzien 
van waardeoordelen en vergelij-
kingen met westerse denksyste-
men. Op die wijze presenteert 

Schumann  het 
boeddhistische pad 
van bevrijding op 
heldere overzichte-
lijke manier. Groot 
kenner van de oor-
spronkelijke schrif-
telijke bronnen van 
het boeddhisme en 
de omgeving waarin 
deze zijn ontstaan, 
richt hij de aandacht 

van de lezer voornamelijk op 
het leerstelsel. Daarin worden 
alle belangrijke boeddhistische 
ideeën beschreven, alsook hun 
latere ontwikkelingen en syste-
matisering zoals die na de dood 
van de Boeddha plaatsvonden. 
Een belangrijk historisch over-
zichtswerk die de lezer in staat 
stelt zich de gedachtenwereld 
van het boeddhisme eigen te 
maken en tegelijkertijd een 
overzicht te krijgen van de ont-
wikkeling van de leer van de 
Boeddha tot een van de grote 
wereldreligies. 
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De drie ',welen 
Boeddha, 

dkanoa 

Tarthang Tulku, redactie 
De drie juwelen, Boeddha, 
dharma & sangha 
Dharma, 1996 
ISBN 9o-73728-11-8, F139,50 

Tijdschriften 
`Dit boek bevat, kort samenge-
vat en op een eenvoudige wijze 
weergegeven, de essentiële 
boeddhistische leer en een his-
torisch overzicht van de manier 
waarop deze zich gedurende 
verschillende tijdsperioden en 
culturen heeft gemanifesteerd.' 

Bij de uiteenzettingen over 
de dharma gaat de auteur in 
hoofdzaak uit van de Mahaya-
na-traditie. 

Het tweede gedeelte van het 
boek bevat leerzame hoofd-
stukken over de geschiedenis, 
waarin de dharma in Centraal-
Azië, Zuidoost-Azië en het 
Verre Oosten werd overgedra-
gen, om te eindigen met een uit-
voerig hoofdstuk over de wijze 
waarop de leer zich in Tibet 
door de eeuwen heen ontwik-
keld heeft. 

Een verklarende woorden-
lijst en uitgebreide index sluiten 
het boek af. 

Ekó 
Maart 1 99 7, nr. 72 
Centrum voor Shin-Boeddhisme v.z.w. 
Pretoriastraat 58, B-2600 Antwerpen-
Berchem 

Myoukai R. Franck in 'De 
Drievoudige Wijsheid van Lui-
steren, Overwegen en Hande-
len. Een discursieve variatie op 
het oude thema van 'Horen, 
zien en zwijgen': 

`Hetgeen gehoord is, veran-
dert degene die gehoord heeft. 
Wat verstaat de Shin-boeddhist 
nu onder "horen"? Luisteren 
naar de Leer, de Buddha-dhar-
ma is de centrale praktijk in het 
Shin-boeddhisme en een zeer 
belangrijk aspect voor de le-
venshouding van de Shin-boed-
dhist. (...) In het begrip luisteren 
onderscheiden we verschillende 
gradaties: ze gaan van halfhar-
tigheid tot totale vereenzelvi-
ging. Uiteindelijk overwint de 
kracht van hetgeen je gehoord 
hebt ook de blindste driften en 
wordt a.h.w. een nieuw wezen 
geboren dat de werkzaamheid 
van de Dharma incarneert. Zo'n 
radikale vorm van luisteren 
doorbreekt de subject/object 
dichotomie om plaats te maken 
voor de directe ervaring van 
niet-dich otome werkelijkheid. 

De Buddha-dharma ... is 
geen voorwerp om bestudeerd, 
geanalyseerd of gebruikt te 
worden. De Leer dien je te be-
grijpen met geheel je wezen en 
wanneer zij waarlijk gehoord 
wordt bestaat er geen afschei- 

ding meer tussen wie hoort en 
hetgeen gehoord wordt.' 

De Klankschaal 
maart 1996- nr. 5 
Stichting Leven in Aandacht 
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam 

Het artikel 'Vrij van ideeën' 
door Thich Nhat Hanh bevat 
fragmenten uit Living Buddha, 
Living Christ, waarvan dit na-
jaar een Nederlandse vertaling 
bij uitgeverij Anthos zal ver-
schijnen. 'Theologen in de 
Grieks Orthodoxe kerk spre-
ken over "apofatische theolo-
gie" of "negatieve theologie". 
"Apofatisch" komt van het 
Griekse woord apophasis, dat 
"ontkennen" betekent. Je zegt 
dat God noch dit noch dat is, 
totdat je geen enkel idee meer 
over God hebt. Nagarjuna, een 
boeddhistische filosoof uit de 
tweede eeuw, ontwikkelde de-
zelfde redeneertrant om met 
onze ideeën over de werkelijk-
heid af te rekenen. Hij be-
schreef de werkelijkheid niet, 
omdat de werkelijkheid is zoals 
hij is en niet beschreven kan 
worden. Het boeddhisme leert 
dat de werkelijkheid iets heel 
anders is dan onze begrippen 
erover. Een tafel is in werkelijk-
heid iets heel anders dan het be-
grip "tafel". Elk woord dat we 
gebruiken berust op een idee. 
Het woord "God" berust op 
een idee over "God".' 
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Tijdschriften 

Lotusbltter 
1/97, 11. Jahrgang 

Amalienstrage 71, D-8o799 München 

`Buddhismus contra Thera-
pie?' luidt de titel van dit the-
manummer. De Boeddha 
duidde aan dat zijn leer voor 
alle mensen die 'ziek zijn in de 
geest' als medicijn betekenis 
heeft. De in die leer uiteenge-
zette onwetendheid wordt als 
uiteindelijke oorzaak van aller-
lei storingen geïdentificeerd, 
die ons afhouden van de weg 
naar vrede. 

De psychotherapie van de 
westerse traditie wordt in onze 
tijd ook geïnspireerd door 
boeddhistische  methoden, 
waarbij nieuwe vormen van het 
`werken aan de geest' ontwik-
keld worden. Daardoor is een 
eigen geestelijke leer ontstaan. 
(Psycho)therapie wordt in de 
samenleving als heilmiddel aan-
vaard en aangewend bij behan-
deling van psychische stoornis-
sen met daaruit ontstane licha-
melijke ziekten, tot aan hulp 
aan bestraften. 

De Boeddha zei eens: "Kom 
en zie zelf; neem zelf verant- 

woordelijkheid op je; zie naar 
jezelf en niet naar de anderen; 
benut je omgeving als spiegel 
van je reacties.' Hedendaagse 
erkende therapieën werken in 
gelijke richting. 

In dit nummer trachten the-
rapeuten met dit doel voor ogen 
oorzaak en werking te onder-
kennen en de motivatie te on-
derzoeken: Wat wil ik eigenlijk? 
Wat onderdruk ik? Wat werp ik 
van mij af? En waarom? 

Maitreya Magazine 
Jaargang 19 - 1997 nummer 2 

Heemhoeveweg 2, 8166 HA Ernst 

`De boeddhistische benadering 
van kennis' is een artikel opge-
bouwd uit fragmenten van een 
toespraak door de Dalai Lama 
aan een groep vluchtelingen in 
Delhi, 1963. Hieruit enkele pas-
sages: 

`Elke religie (heeft) zijn eigen 
kwaliteiten en zijn eigen wijze 
van benadering. Het kenmerk 
van het boeddhisme is dat de 
wijze van presentatie in essentie 
eerder humanistisch is dan for- 

MM, rREyA 

meel religieus. Het tracht de 
problemen te definiëren waar-
mee we in ons leven geconfron-
teerd worden en presenteert een 
aantal remedies tegen deze pro-
blemen. Anders dan de meeste 
wereldreligies draait het niet om 
het concept van God. Het 
boeddhisme spreekt over de 
mens en over hoe hij perfectie 
kan bereiken. Veel religies be-
ginnen met het idee van een 
God en gebruiken dit idee ver-
volgens om alle problemen met 
betrekking tot het bestaan, zoals 
de schepping en evolutie, te ver-
klaren. Alhoewel het een ge-
makkelijk antwoord is, is het lo-
gisch gezien niet aantoonbaar.' 

`(De Boeddha) verklaarde de 
mens zelf verantwoordelijk 
voor zijn huidige bestaan, en 
voorzag in een aantal methoden 
met behulp waarvan de staat 
waarin we ons bevinden, zich 
geleidelijk aan kan ontwikkelen 
en uiteindelijk kan culmineren 
in een staat van perfectie. Hij 
wees de mens er op zelf de 
schepper te zijn van zijn eigen 
lot, de handelende persoon, 
verantwoordelijk voor zijn ei-
gen evolutie of degeneratie.' 

Shambala Sun 
March 1997 Vol 5 nr. 4 
1345 Spruce St., Boulder, CO 80302-

4886, USA. 

Uit Pema Chijdra's artikel 
`Three Methods for Working 
with Chaos': 

`... Er is een verrassende 
spanning tussen onze aspiraties 
enerzijds, en de realiteit van 
zich moe voelen, honger heb-
ben, gespannen zijn, angstig, 
verveeld, kwaad zijn, of wat 
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SUDDHIST 

1;17, 

Tijdschriften 

dan ook op elk moment in ons 
leven, anderzijds. 

Naropa, een I I de eeuwse In-
diase yogi ontmoette onver-
wacht op straat een oud wijf. 
Kennelijk wist ze dat hij een 
van de grootste boeddhistische 
geleerden van India was en ze 
vroeg hem of hij de woorden in 
het grote boek dat hij bij zich 
had, wel begreep. Hij zei van 
wel, waarop ze begon te lachen 
en vrolijk in het rond begon te 
dansen. 

Toen vroeg ze hem of hij de 
betekenis begreep van wat het 
boek onderwees. Denkend dat 
haar dit nog meer plezier zou 
bereiden, zei hij opnieuw: ja. 
Op dat ogenblik werd ze woe-
dend, en schreeuwde hem toe 
dat hij een hypocriet was en een 
leugenaar. Die ontmoeting ver-
anderde Naropa's leven. Hij 
wist dat ze hem had klemgezet; 
want in waarheid begreep hij 
weliswaar de woorden maar 
niet de diepe innerlijke beteke-
nis van al de leerstellingen die 
hij op zo'n briljante manier kon 
uiteenzetten. 

Tot op zekere hoogte geldt 
dit ook voor onszelf. We kun-
nen ons een moment wij sma- 

ken dat we meditatie begrijpen 
en de leerstellingen, maar op 
een bepaald punt staan we voor 
het blok. Niets van wat we heb-
ben geleerd schijnt veelbeteke-
nend te zijn wanneer onze ge-
liefde ons verlaat, of wanneer 
ons kind herrie schopt in de su-
permarkt, of wanneer we door 
een collega worden beledigd. 
Hoe verwerken we onze ver-
ontwaardiging als de baas komt 
binnenwandelen en naar ons 
begint te schreeuwen? Hoe 
brengen we die frustratie en 
vernedering in overeenstem-
ming met ons verlangen om 
open te zijn en mededogend, en 
onszelf en anderen geen schade 
toe te brengen?' 

Tricycle, the Buddhist Review 
Spring 1997 
Europa: Sharpham Coach Yard, Ash-
prington, Totnes TQg 7UT, UK. 

`... Toen de dharma westwaarts 
trok, werd ze behandeld als een 
religie - zij het een "oosterse." 
De term "boeddhisme" (be-
dacht door westerse weten-
schappers), versterkt de gedach-
te dat het hier gaat om een ge- 

loof naast andere geloven. 
Vooral christenen zoeken naar 
een dialoog met hun boeddhis-
tische broeders, vaak als onder-
deel van een breed programma 
om tot een gemeenschappelijke 
basis te komen met "hen die 
een geloof hebben", met het 
doel de stormvloed van het 
Godloze secularisme te lijf te 
gaan. Tijdens interreligieuze 
bijeenkomsten wordt boed-
dhisten ronduit de vraag gesteld 
hun zienswijzen over allerhan-
de zaken uiteen te zetten, vanaf 
atoombewapening tot aan het 
opnemen van vrouwen in een 
orde, om vervolgens tot slot 
van de avond Tibetaanse gezan-
gen aan te heffen als een soort 
collectieve aanbidding. 

Die transformatie van boed-
dhisme in een religie verduistert 
en verdraait de ontmoeting van 
de dharma met hedendaagse 
agnostische cultuur. De dharma 
zou wel eens meer overeen-
komsten kunnen hebben met 
het Godloze secularisme dan 
met de religieuze bastions.' 

Uit: Buddhism without Be-
liefs: A Contemporary Guide to 
Awakening, het in april ver-
schenen nieuwe boek van Step-
hen Batchelor, waarvan in dit 
nummer van Tricycle enkele be-
langwekkende fragmenten zijn 
opgenomen. 

Yána 
Hefte 1 6- 2/1997 
Alt-buddhistische Gemeinde, Zur Ludwigs-
Iiihe 3o, D-86917 Uiting Am Ammersee 

`Allen die de leer van de Boed-
dha tot grondslag van hun leven 
hebben gemaakt en zich met 
energie en wilskracht concen- 
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treren op het wezenlijke, nl. het 
religieuze doel, in de besloten-
heid van de meditatie alsook in 
het leven van alledag, zijn het 
pad opgegaan en staan op het 
punt de stroom van samsara te 
doorwaden. 

Zij hebben het vaartuig be-
stegen dat "vanaf deze oever, 
vol van gevaren en afschrikking, 
naar gene oever die vrij is van 
afschrikking" oversteekt — de 
Dhamma-Yána van de Boed-
dha die ik nog een andere naam 
zou willen geven, nl. Amata-
Yána, het vaartuig naar de 
doodloosheid! Zou dat niet de 
juiste naam zijn voor het vroege 
boeddhisme en voor het vaar-
tuig van al die boeddhisten die 
een verdiept religieus pad op-
gaan?' Aldus Schw. Ingrid 
Hupfer-Neu in haar bijdrage: 
Talscher und rechter Wille. 
Gedanken und Meditationen.' 

Geëngageerd boeddhisme 
`De term geëngageerd boed-
dhisme is, in zekere zin, dubbel-
op. Boeddhisme betekent wak-
ker zijn, met een open, bewuste 
aandacht voor wat er gebeurt in 
je lichaam, je gevoelens, je geest, 
en in de wereld. Als je wakker 
bent kan je niet anders dan vol 
mededogen handelen met de 
bedoeling om het lijden dat je 
om je heen ziet te helpen ver-
lichten. Het boeddhisme moet 
zich dus actief verbinden met 
de wereld. Als het niet geënga-
geerd is, dan is het geen boed-
dhisme.' 

Thich Nhat Hanh 

In: 'De Klankschaal' nr. 5 maart 1997 

'From Russia with love' 
Moskou's 3000 boeddhisten 
zullen, naar het zich laat aan-
zien, over een tempel beschik-
ken die ze hun eigendom kun-
nen noemen — de eerste sedert 
de val van het Sovjet-commu-
nisme. Sasha Lakolevka, een 
Russische leerling van de Tibe-
taanse leermeester Lama Yeshe, 
lanceert een internationale cam-
pagne om geld bijeen te krijgen 
met het doel Moskou's eerste 
niet aan een bepaalde boeddhis-
tische school verbonden tempel 
te realiseren. De sangha poogt 
de één miljoen dollar bijeen te 
krijgen, noodzakelijk voor de 
aankoop en het herstel van een 
drie verdiepingen hoog gebouw 

in het centrum, niet ver van het 
Kremlin. Het gebouw zal ruim-
te bieden aan vertrekken voor 
het houden van retraites, voor-
drachten en meditatie. Tot dus-
ver heeft de campagne zo'n ne-
gentigduizend dollar opge-
bracht. 

De tempel die men op het 
oog heeft, zal worden ingericht 
naar het voorbeeld van Samye 
Ling, het Tibetaanse centrum 
dat door Trungpa Rinpoche en 
Akong Tulku Rinpoche in 
Schotland werd gevestigd. La-
kovleva bezocht in 1993 Samye 
Ling als uitgever van Inward 
Path, een dharma tijdschrift dat 
zij in 1990 oprichtte. Eenmaal 
terug in Moskou heeft zij pro-
minente dharma leraren uitge-
nodigd — waaronder Joseph 
Goldstein, Sharon Salzberg en 
Lama Yeshe — om series voor-
drachten te houden en retraites 
te organiseren voor een groei-
end aantal Russen die de dhar-
ma in praktijk willen brengen. 

Tricyle, Spring 1997, vol.VI,nr.3. 

Wetenschappelijke studie 
van het Pali 
`In 1924 bracht een groep weten-
schappers aan de Universiteit van 
Kopenhagen de eerste aflevering 
uit van het Critical Pali Dictiona-
ry Project, een reusachtige po-
ging met het doel een alomvat-
tende beschrijving samen te stel- 

Van her 
en der 
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Van her en der 

len van de taal waarin de Boed-
dha zou hebben gesproken. 

Naar wordt verwacht zal het 
project een volle eeuw over-
spannen. Dit voorjaar maakt het 
een sprong voorwaarts door de 
publikatie van afleveringen vier 
en vijf van Deel 3. Ole Holten 
Pind, de huidige "co-editor" 
van het project, heeft gezegd dat 
het woordenboek minstens tien 
delen zal gaan omvatten in niet 
minder dan zeventig afleverin-
gen. "Ik verwacht niet dat ik tij-
dens mijn leven het einde ervan 
nog meemaak," zei hij. "Er is 
eenvoudigweg nog teveel basis-
werk te doen. 

"Ongelukkigerwijs heeft de 
oudste boeddhistische traditie 
nooit de aandacht gekregen die 
het verdient, gezien tegen de 
achtergrond van de religieuze 
geschiedenis van het boeddhis-
me." Pind en zijn collega's wer-
ken hard om dit gebrek aan 
evenwicht te herstellen door 
middel van de ene zorgvuldig 
samengestelde aflevering na de 
andere. Met een volledige finan-
ciële ondersteuning en een klei-
ne groep toegewijde weten-
schappers zou de Critical Pali 
Dictionary in ongeveer twintig 
jaar moeten zijn voltooid.' 

Tricycle, Spring 1997, VoLVI,nr.3 

Boeddhistische meditatie 
in Griekenland strafbaar 
`... een nieuw onderzoek be-
treffende een andere boeddhisti-
sche groepering van studenten 
rond Tenga Rinpoche gaat in 
Griekenland van start. "Zelfs als 
we onze zaak winnen, aldus 
Hara Lalomiri, zal dat het pro-
bleem niet oplossen dat diep ge- • 

worteld is in de sterke invloed en 
macht die door de staatskerk hier 
in Griekenland wordt uitgeoe-
fend. We moeten dus de interna-
tionale gemeenschap op de hoog-
te houden van dit ernstige geval 
van religieuze discriminatie", al-
dus Hara Kalomiri in een Inter-
net-boodschap van 22 februari 
1997 (hara@compulink.gr) 

Later: "Vrijdag werd ik op-
nieuw schuldig bevonden (tij-
dens een zitting van het Hoge 
Gerechtshof van Thessaloniki 
op 14 maart 1997). Wij gaven 
toe dat een groep mensen in het 
centrum van Chalkidiki onder 
andere meditatie beoefende, het-
geen als voldoende bewijs gold 
dat dit een plaats is van boed-
dhistische verering, waarvoor 
een speciale vergunning vereist 
wordt, ofschoon ten tijde van de 
eerste aanklacht die plek nog 
niet was afgebouwd en dus niet 
kon worden gebruikt. 

"Deze keer was de straf die 
ik kreeg lager — twee maanden 
gevangenisstraf met drie jaar 
voorwaardelijk — dit vanwege 
het feit dat ik sinds maart '95 
geen president van de vereniging 
meer ben. Maar er gaan nu seri-
euze geruchten dat de politie het 
centrum geheel zal gaan sluiten. 
Nu zal ik moeten besluiten om 
mijn verdere pogingen te stop-
pen, of naar een nog hoger ge-
rechtshof te stappen, waarna ik 
mijn geval eventueel kan voor-
leggen aan het Europese Hoge 
Gerechtshof, waar gerede kan-
sen bestaan dat ik de zaak win. 

"(...) Ik voel me zeer gefrus-
treerd en onzeker over ons 
dharma-leven hier in Grieken-
land en vraag me af wat nu te 
doen. Ik zou kunnen proberen 
de officiële erkenning van het  

boeddhisme in Griekenland te 
verkrijgen, ongeacht de hou-
ding die de Griekse kerk zal in-
nemen (...) In deze moeilijke si-
tuatie kan ik elke vorm van on-
dersteuning gebruiken, vooral 
via brieven aan Griekse autori-
teiten of ambassades." 

Concurrentie 
`Mededogen wordt al te vaak 
begrepen in de betekenis van 
"medelijden", d.w.z. het lijden 
van iemand anders te delen tot 
een vorm van "mede lijden". 
Dat is inderdaad mogelijk in een 
beginstadium: het "mede-lijden" 
kan werken als een rem op de 
concurrentie wanneer men haar 
uitwassen en het lijden dat ze 
veroorzaakt in ogenschouw 
neemt. Maar het begrip "mede-
dogen" vertaalt het Sanskriet met 
maha-karuna: "maha" betekent 
"groot" en "karuna" benadrukt 
eerder de handeling dan de emo-
tie. Wie mededogen beoefent, 
stelt zich niet tevreden met het 
kijken naar en het mede-lijden 
van andermans leed, maar re-
ageert hierop met een dynamiek 
die erin bestaat de diepe wortels 
van dit lijden te willen uitroeien. 

In de eerste tijd zal mededo-
gen er bijgevolg in bestaan de 
rampen die voortkomen uit een 
wilde concurrentiedrang in te 
perken, bijvoorbeeld door te 
stemmen voor wetten die de uit-
buiting van werknemers beletten 
en de arbeidsvoorwaarden rege-
len; door het uitwerken van 
maatschappelijke systemen waar-
bij uitsluiting van bepaalde men-
selijke categorieën wordt tegen-
gegaan; door het beschermen 
van de consument tegen leugen-
achtige publiciteit en bedenkelij- 
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Van her en der 

ke handelspraktijken; door wet-
telijke bescherming van het mi-
lieu, door de wil al wat leeft, en 
dus ook het dier, te eerbiedigen.' 

Eka, 'Ethica en Economie: de leidende 
mechanismen' ,Vincianne Audain 

Verleiding van het 
boeddhisme 
`Er zouden 3 miljoen boeddhis-
ten in Europa zijn, waarvan 
550.000 in Frankrijk: zowel wei-
nig als talrijk. De groepen hippies 
en opstandelingen van '68 die in 
golven naar Kathmandu vlogen, 
zijn alle terug. Tibetaanse lama's 
en Japanse zenmeesters zijn het 
die voortaan op reis gaan, maar 
in tegengestelde richting. Sprak 
men gisteren nog over een mode 
verbonden aan een behoefte aan 
exotiek en aan wat ons vreemd 
aandoet, heden ten dage bereikt 
het boeddhisme een 'middelbaar' 
publiek (leraren, geneeskundige 
beroepen, of communicatieve 
beroepen). Te oordelen naar het 
bezoek aan kloosters en studie-
groepen, neemt het boeddhisme 
in Frankrijk een vaste plaats in. 
Het is zelfs zo dat `zendtijd' 
wordt aangeboden tijdens de re-
ligieuze zondagochtend-uitzen-
dingen op een van de publieke 
televisieketens. 

Er ontwikkelen zich zelfs re-
laties met de andere confessies, 
zoals de 'inter-tradities'-ont-
moeting rond de Dalai-Lama op 
3o april in het Karma Ling 
klooster in Savoye aantoont. Zij 
(die relaties) verhullen overigens 
de vrees voor het gemak waar-
mee het Westen deze religie, 
2500 jaar geleden in India gebo-
ren, weet te assimileren. Is het 
boeddhisme niet bezig profijt te  

trekken van de impasses waarin 
het christendom zich bevindt, 
van het verwerpen van dogma-
tiek, van een groeiend scepticis-
me ten aanzien van het bestaan 
van God, van het kwaad, van 
een verlossing? 

Anders gezegd: als een religie 
zonder God, zonder hiërarchie, 
zonder dogma's, zonder nor-
men, zou het boeddhisme door 
zijn eenvoud en zelfs zijn wend-
baarheid, die weg zijn waarvan 
de westerse mens droomt en 
waarop hij zich bevrijd weet van 
een zware last aan schuldgevoe-
lens van joods-christelijke signa-
tuur?' 

Le Monde, 3o april 1997, Henri Tincq 

`Moge de leerling zich ervoor 
hoeden zich aan woorden vast 
te klampen in de mening dat 
deze volledig met de betekenis 
samenvallen. Want de waarheid 
ligt niet besloten in letters. Wan-
neer een mens met een vinger 
iets aanwijst, dan kan de punt 
van de vinger door eenvoudigen 
van geest voor het aangeduide 
object worden aangezien. Op 
gelijke wijze zijn onwetenden 
zoals kinderen niet in staat de 
gedachte op te geven dat in de 
"vingerspits" van de woorden 
de gehele betekenis is vervat. Zij 
kunnen zich de hogere werke-
lijkheid niet voorstellen, laat 
staan dat ze die in zichzelf ver-
werkelijken omdat ze zich aan 
woorden vastklampen die niet 
meer zijn dan een wijzende vin-
ger — want de waarheid ligt bui-
ten de woorden.' 

Uit: 'Boeddhistische beschouwingen' 
van Lama Anagarika Govinda 

Boeddhistische 
tijdschriften op Internet 

Een flink aantal boeddhistische 
tijdschriften hebben een virtuele 
zuster op het wereldwijde com-
puternetwerk en somige zijn 
zelfs alleen via Internet te ont-
vangen zijn. 

In tegenstelling tot wat de 
naam zou vermoeden, is Cy-
bersangha geen blad dat uit-
sluitend via Internet te bekij-
ken is. De redactie zegt wel dat 
dit het eerste 'alternatieve' 
kwartaalblad is dat expliciet 
aandacht schenkt aan 'nieuwe 
perspectieven in westers boed-
dhisme', zoals het Internet en 
wat dit betekent voor (wester-
se) boeddhisten. Vanaf zomer 
1995, met daarin het intrige-
rende thema 'Is the Digital Age 
a Dharma Destroyer', zijn alle 
artikelen van dit kwartaalblad 
online te lezen behalve het al-
lerlaatste nummer winter/lente 
1997. Dan zou immers nie-
mand meer de gedrukte versie 
kopen. 
Adres: http://www.wenet.net/ 
—csangha/ 
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Boeddha-Net 

Gassho is een boeddhistische 
nieuwsbrief, uitgegeven door 
DharmaNet International, een 
groep die in Berkeley residentie 
houdt. In tegenstelling tot de 
andere hier besproken tijd-
schriften ziet dit er enigzins kaal 
uit. Geen mooie plaatjes maar 
alleen 'platte' tekst. En ook al is 
de site onduidelijk van opbouw, 
toch is er heel wat te lezen dat 
de moeite waard is. 
Adres: http://www.etext.org:8o/ 
Religious.Texts/DharmaNet/ 
Journals/Gassho/ 

REM 

Het Journal of Buddhist Ethics 
werd al eerder in BoeddhaNet 
genoemd. Het heeft op dit mo-
ment drie complete nummers 
op het net staan. Het tweede, 
dat van 1995 (ieder jaar ver-
schijnt er blijkbaar maar één 
nummer), is geheel gewijd aan 
het thema Mensenrechten en 
Boeddhisme. 
Adres: http://www.psu.edu/jbe/  
j b e.html 

RIM 

De Shambhala Sun is het inter-
nationale tijdschrift van de vol-
gelingen van wijlen Chogyam 
Trungpa, een Rinpoche uit de 
Tibetaanse Kagyu-traditie. Op 
Internet zijn daarvan verschil-
lende hoofdartikelen uit de pe-
riode juli 1995 - maart 1997 te 
zien. Zo is ook het zeer boeien-
de interview met de schrijfster 
Alice Walker uit het maartnum-
mer via het beeldscherm op te 
roepen. 
Adres: http:// www.shambhala-
sun.com/ 

Stillpoint is de naam van de on- 

line nieuwsbrief van het Dhar-
ma Rain Zen Center, een ge-
meenschap uit de Amerikaanse 
plaats Madison in de staat Port-
land. Het centrum herbergt een 
Soto Zen tempel die onder lei-
ding staat van Kyogen en Gyo-
kuko Carlson, een echtpaar en 
tevens beiden zen-priester. De 
nieuwsbrief brengt de agenda 
van het centrum maar bijvoor-
beeld ook enige artikelen met 
daarin een hommage aan de on-
langs overleden roshi Jiyu Ken-
nett. 
Adres: ttp://www.teleport.com/ 
-ryanjb/STILLPOINT/SP.shtml 

MEI 

Een van de bekendste boeddhis-
tische tijdschriften in gedrukte 
vorm is Tricycle, voluit Tricycle: 
The Buddhist Review geheten. 
Dit Amerikaanse glossy maga-
zine in meerkleurendruk en met 
een uitermate gevarieerde in-
houd heeft ook een online va-
riant. Via de site van Tricycle 
kunnen enkele recente artikelen 
van de laatste nummers opge-
vraagd worden alsmede het 
voorwoord van de hoofdredac-
teur. 
Adres: http://www.tricycle.com/ 
TextCol.htm 

Turning Wheel is het kwartaal-
blad van de Buddhist Peace Fel-
lowship (verbonden aan het In-
ternational Network of Enga-
ged Buddhists), %ring a sharp 
focus to urgent matters of peace, 
social justice, environmental ac-
tivism, and dharma practice in 
48 pages of articles, interviews, 
poetry, art, and book reviews.' 
Redacteur is kunstenaar/schrij-
ver Susan Moon. 

Adres: 
http://www.bpf.com/bpf/tw.html  

REI 

Verder kunnen er ook tijd-
schriften die vooralsnog alleen 
in papieren versie bestaan wel 
besteld worden via Internet. Zo-
als de Lotus Realm, een tijd-
schrift voor boeddhistische 
vrouwen afkomstig uit de bewe-
ging rond oprichter Sangharak-
shita, de FWBO (Friends of the 
Western Buddhist Order). 
Adres: http://www.fwbo.org/ 
j ournals/lotusgealm.html 

EER 

Uitgeverijen die boeken en tijd-
schriften over boeddhisme pu-
bliceren mogen tenslotte in dit 
overzicht van (virtuele) boed-
dhistische publikaties niet ont-
breken. Zeker met de vakantie 
in aantocht is dit een mooie ge-
legenheid om online enkele boe-
ken te bestellen of gewoon te 
kijken of er nog interessante 
leessuggesties zijn. 

Clearlight Books is een Ameri-
kaanse uitgeverij die met name 
gespecialiseerd is in boeken uit 
de Zen- en Mahayana-traditie. 
De cataloog bevat meer dan 

5oo boeken die online te be-
stellen zijn. Ook beelden en vi-
deo's zijn hier te verkrijgen. Aan 
te raden is om je bijvoorbeeld te 
abonneren op hun `mailinglist' 
waardoor je regelmatig op de 
hoogte wordt gehouden van 
nieuwe publikaties. 
Adres: 
http://www.clearlightcom/-books/  

Op de site van Snow Lion Pu-
blishers is hun uitgebreide cata-
logus op te vragen en te bekij- 
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ken. Direct bestellen kan ook. 
Daarnaast geeft Snow Lion ook 
een nieuwsbrief uit die ingaat op 
de actuele (politieke) ontwikke-
lingen in Tibet. 
Adres: 
http://www. snowlionpu  b. com  

Wisdom Books is opgericht in 
1989 in Londen en is nu, vol-
gens eigen zeggen, de grootste 
distributeur van boeddhistische 
boeken uit alle tradities gewor-
den. Haar cataloog bestaat uit 
meer dan 3000 titels en ze be-
dient meer dan 500 boeddhisti-
sche groepen en dharma centra 
in Groot-Brittannië en de rest 
van Europa. 
Adres: 
http://www.demon.co.uk/ 
wisdom/ 

Shambala Booksellers is een 
Amerikaanse uitgeverij die sinds 
1968 boeken uitbrengt op het 
gebied van oosterse en westerse 
religies, astrologie, tarot, anthro-
posofie, gezondheid en psycho-
logie. Ook cd's, tarotkaarten en 
wierook zijn bij deze onderne-
ming uit Berkeley te bestellen. 
Wat betreft boeddhisme richt 
Shambala zich met name op de 
Tibetaanse en zen-kant. 
Adres: http://www.ambook.org/ 
bookstore/shambhalabooks/ 

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

Boeddhayana Centrum 
Internationaal Boeddhistisch Medi-
tatie- en Studiecentrum, Stephen-
sonstraat 13, 2561 XP Den Haag. 
Voor inl. 07360.0605. 

Boeddhistisch Centrum Amsterdam 
Vrienden van de Westerse Boed-
dhisten Orde (VWBO). Palmstraat 
63, 1015 HP Amsterdam. Tel. 020-
420,7097/63 2.7795. 
Meditatie voor beginners: elke wo. 
19.30-21.3o; Retraite voor beginners 
en gevorderden: in Schoorl, 14 juli 
19 U. t/m 22 ia 16 U. 

Boeddhistisch Studie- en Medita-
tiecentrum 
Karma Deleg Chei Phel Ling, 
Stoepaweg 4, 9147 BG Hantum. 
Voor inl. 0519-297.714. 

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

Buddharama Tempel 
Loeffstraat 26-28, 5142 ER Waal-
wijk. Tel. 0416-334.251. 
Viering van Khaw Pansa: za. 19 juli 
10.30-14 u.; meditatiecursus: info 
Frieda Hemelrijk, Watercirkel 167, 
1186 LS Amstelveen, 020-4419991  

Buddhavihara Vipassana Medita-
tiecentrum 
St.Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM 
Amsterdam. Tel.o2o-6 6  , faxa 
020-420.7205,  e-mail: 
gotama@xs4all.nl  
Vipassana meditatiedagen: olv Paul 
Boersma, 5 juli 10-22 u., 6 juli 9.3o- 

16 u.; Dhamma en meditatieweek-
end met eerw. Gnanajagat, 1 aug. 
10-22 u., 2 aug. 10-22 u., 3 aug. 
9.30-16 u.; Meditatie-avonden we-
kelijks: meditatie ma. 18-20 u., me-
ditatie/dhamma do. (niet op 3 en 3 
juli) 9.3o- 1 I.3o u., meditatie/begin-
ners do. 18-19.30 u. 

Centrum voor Shin-Boeddhisme 
Jijoki, Pretoriastraat 68, B-2600 
Antwerpen-Berchem. Tel. (00-32)-
03-218.7363 voor rooster der bij-
eenkomsten zomer 1997. 

Centrum voor Interreligieus Leren 
Universiteit Utrecht, Heidelberg-
laan 2, k. 1014 A, De Uithof, 
Utrecht. Tel. 030-253.5739. 
Zevende Interreligieuze Ontmoe-
tingsdag: zo. 16 nov. 10.30-17 u. in: 
Joods Cultureel Centrum, Van der 
Boechorststraat 26, Amsterdam. 
Opgave: J.Bharat, Ellerweg 3, 8251 
RH Dronten. Tel./fax 032 - 
3 2.329, E-mail: j.bharat@agrotel.nl  

India Instituut 
Postbus 75861, 1070 AW Amster-
dam. Info div. cursussen 02o-
662.6662/664.1223. 
Inleiding in de Indiase wijsbegeerte, 
docent drs. Th.P.M.van Leeuwen. 
Tien lessen van 16 sep.'97-25 
nov.'97 elke di. 19.30-21 u.; Tibe-
taanse kunst en cultuur: een practi-
cum, docent drs. S. de Vries. Vier 
lessen van 24 sep.'97-15 oct.'97 elke 
wo. 19.30-21.3o u. Inleiding in het 
boeddhistische denken, docent dr. 
A. R. Scheepers. Vier lessen van 8 
jan.'98 - 29 jan.'98 elke do. 19-21 u. 
Filosofische ontwikkelingen in het 
Boeddhisme, docent dr. A. R. 
Scheepers. Vier lessen van 26 
mrt.'98 - 16 apr.'98 elke do. 19-21 u. 

Jewel Heart 
Secr. W. Alexanderstraat 8, 6611 
CE Overasselt. Tel. 024-622.2208. 
Dommer van Poldersveldtweg 27a, 

Agenda 
Sluitingsdata kopij: herfst 8 september, winter 8 december, lente 8 maart, zomer 8 juni. 
Agendaredactie: Dirk Bakkes, Iemstukken 82, 9427 KN Assen, Tel. 0592-3473 87 
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Agenda 

6521 NC Nijmegen, tel. 024-
322.6985. Meditatie open avond: 
wekelijks vr. 20-21 U. (m.u.v. juli en 
aug.). Cursus De praktijk van me-
ditatie: 2-wekelijks wo. 20-21 u., 
start 27 aug. Intensieve jaargroep 
Inscholing in boeddhisme: weke-
lijks do. 19.30-21.30 u. in Nijmegen 
en Den Bosch. Start met introduc-
tie-avond: 4, resp. rz sept. Cursus 
Thangka tekenen: 2-wekelijks wo. 
20-22 u., start 17 sept. Diverse 
doorgaande lamrim-groepen: we-
kelijks. Weekend-cursus Tarab 
Tulku: Nearness to oneself and 
Openness to the World: 3-5 okt. 
Lezing en weekend-workshop Ge-
lek Rinpoche: Op de grens van 
ontwaken; het raakvlak tussen spi-
ritualiteit en het leven van alledag, 
28-30 nov. Vraag folder. 

Kanzeon Sangha Nederland 
Kraijenhofstraat 151, 1018 RG 
Amsterdam. Tel. 020-627.6493/ 
618.1983. 
Wekelijkse zazen-bijeenkomsten: 
Amsterdam, Kanzeon Centrum: 
Open avond Introductiecursus zen-
meditatie: do. 4 sept. 20 u.; Intro-
ductiecursus zeemeditatie: olv Nico 
Tydeman en Maurice Knegtel, van-
af do. I sept. t/m 29 jan. 18.30-zo 
u.; Vervolg introductiecursus zen-
meditatie: olv Nico Tydeman en 
Meindert van de Heuvel, TI sept. 
t/m 29 jan. 20.15-22 U.; Avond-za-
zen: di. 20-22 u. Vanaf 26 aug elke 
tweede di. van de maand avondses-
shin 20-22.15 u. Introductieavond 
Zelf-onderzoek: ma. 13 okt. 20-22 
U.; Zelf-onderzoek olv Maurice 
Knegtel: vanaf ma. zo okt. t/m 22 
dec. 20-22 u.; Zazen-weekends: 25 
& 26 okt. en 29 & 3o nov. (sangha-
dag). Info voor alle cursussen: 020-
627.6493 (di. 18-20 u.), of 020-
685.1983. 
Enschede: ma. 20-22.30 u. Toon 
Fugers, De Wonne, Noorderhagen 
25, 053-432.3102; Den Haag wo. 
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 I1, 071-
522.0352; Nijmegen wo. 17.30-19 
u. Henk Hesselman, 024-323.2843, 

do. 19.30-21.30 u. Dagkapel Domi-
nicuskerk, Frans Kampshoff, 024-
358.1507; Rotterdam ma. 18.30-zo 
u./20.15-22.15 u. Nico Tydeman 
en Gretha Aerts; info Nelleke 
Doornebal, 010-475.3282. 

Maha Karuna Ch'an (Chinese 
Rinzai Ch'an) 
Secr.: Betty Dewit, Bellemansheide 
78, Genezius-Rode. Te1.00-32-(0)2-
380.5486 voor info over wekelijkse 
zen-bijeenkomsten in diverse Belg. 
en Ned. plaatsen. 

Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Ernst. 
Tel. 0578-661.45o/fax 0578-661.851. 
Cursussen: Lam Rim-zomermedi-
tatiecursus door eerw. Geshe So-
nam Gyaltsen: 4-18 juli. 'Een sie-
raad van realisaties' (Abhisamaya 
Alankara) 5-7 sept., 3-5 okt., 28-3o 
nov., 19-21 dec.; Jaarlijkse feestdag 
Geshe Sonam Gyaltsen: 18 juli van-
af 13 u.; Kinderweekend (8 t/m 12 
jaar): olv Herman Homan, Sander 
Tideman, Alix Royer e.a., 13 en 14 
sept.; 'Een brief aan een vriend' 
door eerw. Geshe Sonam Gyaltsen, 
19-21 sept., Nyung Na vasten olv 
Koosje van der Kolk, 14-17 sept.; 
Inleidingen tot boeddhistische me-
ditatie: 5 weekends voor beginners 
en gevorderden in najaar 1997. 
Weekend & z: Inleiding tot het 
boeddhisme en Transformatie 
van de geest door Jonathan Lan-
daw; Weekend 3: Het oplossen 
van emotionele problemen door 
meditatie op zelfloosheid door 
Alex Berzin; Weekend 4: Ont-
spanning van lichaam en geest 
door yoga en meditatie door 
Sandra en Sander Tideman; Week-
end 5: Boeddhistische meditaties 
door Geshe Sonam Gyaltsen. Aan-
melding: Tel. 0578-661.450, fax: 
0578-661.851. 

Netwerk Vrouwen en Boeddhisme 
Bethaniëndwarsstraat 15, 1012 CB 
Amsterdam. Inl. Marleen Sint. 

Nyingma Centrum 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Am-
sterdam. Te1.020-620.5207. 
Expositie heilige kunst en literatuur 
uit Tibet in Nyingma Centrum 

Amsterdam van 28 juni t/m 3 aug. 
op di. t/m zo. van 10-17 u. Zomer-
retraite 'Ruimte, tijd & kennis' di. 
15 juli 20 U. - za. 19 juli 14 U. olv 
Meindert Gijzen en Joleen de 
Vries, in boerderij Haarlo. Weke-
lijkse cursussen: za. 19 juli 20.15 u. 
`Heilige plaatsen van de Boeddha'; 
za. 27 juli 20.15 u. 'Tibetaanse 
boeddhistische schilderkunst' door 
prof.dr.K.R.van Kooij; za. z aug. 
20.15 u. `Terma, de verborgen tek-
sten van het Tibetaans boeddhisme' 
door dr.H.Blezer; Wekelijkse cur-
sussen elders in Nederland.' Den 
Haag, do. 19.30 - 21.30 u. Joleen 
Vries, 020-620.5207, Columbus-
straat 131'; Eindhoven wo. 20.45-
22.45 u., Bep van Hazendonk, Stra-
tumsedijk 57, 040-212.2593; Gro-
ningen ma. zo-2z u., Yvonne En-
gelman 020-620.5207, Bodhiman-
da, Jacobsstraat 17; Leiden do. 
9.45-11.45 en 19.45-21.45u. Wil van 
de Hulst 071-5 I 3.1 1 92, Sterrewacht 
8; Nijmegen, di. 20-22 u., Charaka 
Jurgens 20-6209.5207, Ubbergs e-
weg 74; Utrecht vrij. 10-12 u., Jo-
leen de Vries, Oude Gracht 243, 
030-231.0924; Venray di. 20-22 u., 
Jan Houwen 0478-587.364, Hense-
niusplein 14; Zoetermeer di. 9.30-
11.15 en do. 21-22.45 u., Ewalda 
Buiting, 079-351.3480, Van Beeck-
straat 64. 

Internationaal Zen Center Noor-
der Poort 
Butenweg 1, 8351 GC Wapser-
veen. Tel. 052I-32 1.1204/e-mail: 
Kanromon@euronet.nl.  
Moon Heart School Zomer Pro-
gramma met Zen Meester Gesshin 
Myoko Prabhasadharma 1 z(I ou.) 
-17(14u.) juli, 21(4.151.1.)-27(141.1.) 
juli, 15(10 u.)-24(14 u.) aug. 29(7.30u.) 
-31(16u.) aug. Programma sept./ 
dec.'97 - Introductie weekend: 12-
14 Sept. met Dharma Udaka Kan-
romon. Zen-weekend 19-21 sept. 
met Dharma Udaka Kanromon. 
Dai-sesshin 14-19 okt. met Dharma 
Udaka Kanromon. Zen weekend 
24-26 oct. met Dharma Udaka 
Kanromon, Kyudo cursus 3-6 nov. 
met Rolf Cinmay Knauf. Werk-
week 10-13 nov. Zen-weekend 14- 
16 nov. met Dharma Udaka Kan-
romon. Rohatsu (zeer intensief) 7- 
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14 dec. met Dharma Udaka Kanro-
mon. Dagprogramma met kerstdi-
ner: 26 dec. Dai-sesshin: met Dhar-
ma Udaka Kanromon 27 dec.-1 
jan. Zen cursus met Dharma Udaka 
Kanromon tien woensdagavonden 
17 sept. - 26 nov. van 19.30-21.3o U. 

International Zen Institute (IZI)-
afd. Nederland 
Secr.: Tijmtuin 8, 2353 PH Leider-
dorp. Tel. 071-541.0998. 
Wekelijkse  zen-bijeenkomsten: 
Amsterdam ma. 20-21.30 u. Mau-
rits 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; Krim-
pen a/d IJssel, vrij. 19-22 u. Janny 
de Wolf, 018o-517.649; Leiden, Ka-
pel Verbum Dei, di. 20.15-22 U. 
Annelies Hendriks, 071 -541 .0998; 
Utrecht wo. 20-21.30 u. Marjolein 
Vcrboom, 030-254.5197 en Anne-
lies Hendriks 071-541.0998; Zwol-
le, Dominicanen-klooster di, 20-22 
u. Ben Oosterman 038-454.0135. 
Intensieve zen-ochtenden: Krim-
pen a/d IJssel maandelijks za. 6-14 
u. Janny de Wolf 0180-517.649. 
Vollemaan-ceremonie: Amsterdam, 
maandelijks wo. Info: Maurits 
Dienske 020-679.9126. 

Workshop Selfhealing Ngal-so 
van T.Y.S. Lama Ganchen Tulku 
Rinpoche te geven door Anila 
Thubten Wangmo in het Neder-
lands op 30 en 31 augustus om 20-
22 uur in Bezoekerscentrum De 
Hollandse Biesbos, Baanhoekweg 
53, 3313 LP Dordrecht. Organisa-
tie en inl.: Trezza di Tezza 078- 

614.1179 of oio-4147.457. 
Orde Boeddhistische Contempla-
tieven, 
Postbus 2541, 9704 CM Groningen 
voor info cursussen en bijeenkom-
sten. 

Pannananda. Yoga-Meditatie 
Dingeman Boot, Hoefslagmate 44, 
8014 HG Zwolle, 038-4656653 
Cursus yoga/meditatie: elke wo. en 
do.; kennismakingscursus yoga/ 
meditatie: 8, 15, 22 en 29 sept.; me-
ditatie: elke di. Deze avonden wor-
den gehouden in Tannananda', 
Hoefslagmate 44, Zwolle van 
19.30-22 u. Meditatie op zaterdag: 
zo sept., 18 okt., 15 nov. Meditatie-
weekend: 31 okt.-2 nov. in Zeecen-
trum te Wasperveen. Inl. en opgave 
Dingeman Boot, 038-4656653. 

Sayagyi U Ba Khin Stichting 
Oudegracht 124, 351! AW Utrecht. 
Tel. 030-231.1445. 
Vipassana-meditatie: Wekelijkse 
groepsmeditaties in o.a. Utrecht en.  
Nijmegen. Info 024-377.1935/030-
236.7762. 

Shambala Nederland 
Tibetaans Boeddhisme, Shambala 
Training, Contemplatieve Kunsten. 
IC Jacob van Kampenstraat 4, 1072 
BE Amsterdam, 02o-679.4753/in-
ternet: http:/www.pi.net/-ges. 
Open avonden met meditatie-in-
structie en begeleiding (kosteloos): 
Amsterdam, elke wo. 19-22 u., elke 
do. 19.30-22 u.; Leiden elke wo. 9- 
11  elke do. 20-22 u. Geversstraat 
48, Oegstgeest 071-541.0928/ 
515.3600; Groningen elke ma. 

19.30-22 u. Vismarkt 36-A, 0594-
503-231; Utrecht elke WO. 20-22.30 
u. Malakkastraat 6, 030-254.6870; 
Arnhem elke di. 20 u. na tel. aan-
melding Shambala-Studiegroep, 
Rijnkade 65, Arnhem 026-442.8890. 

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 Elizabeth van Veen 072-
540.1707; Amsterdam, elke vr. 18-
22 U. info Sietske Roegholt 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; Schiedam, tx in 2 
weken di. 20-22 u. en wo. 10-12 u. 
info Magda Heesen 010-426.5973, 
Utrecht: elke di. 19.30-21.30 u. info 
Maria van Raalten 030-289.8329 en 
Jopie Floor 030-271.5561. Win-
schoten: za. 9-10 u., tx per 3mnd. 
hele dag meditatie, info Hannah 
Althuizen 0597-423.270. 
In België: Bonheiden, De Bergen 
25: iste zondag elke mnd. to-16 u. 
info Odette Bauweleers 03-
231.7932, Edel Maex 03-230.5254; 
Leuven, Volmolenlaan 2: ix 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 Veld-
hoven. Vergader- en zalencentrum 
Vredenburg 19, Utrecht (nabij 
Centraal Station). Chinese filosofie 
(Confucianisme): door K. van der 
Leeuw op 13 sept. 10-16.30 u.; 

Kwartaalblad 
BOEDDHISME 1 

Abonnement: 1 jaar (4 nummers) 

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

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

Naam   M/V  
(KwB- 8) 

Adres   Inzenden aan: 

Postcode / plaats   Administratie 
KWARTAALBLAD BOEDDHISME 

Tel./Fax   Postbus 336 
2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel 

Handtekening   



Agenda 

Chinese filosofie (Taoïsme) door K. 
van der Leeuw op 4 okt. 10-16.30 
u.; Chinese filosofie (Boeddhisme 
en Zen): door K. van der Leeuw op 
8 nov. to-16.30 u.; Comparatieve 
filosofie t, 2 en 3: door U. Lib-
brecht op t3 sept., 4 okt. 10-16.30 
u., 8 nov. 10-16.3o u. Voor alle ove-
rige activiteiten uitgebreide folder 
opvragen. Info Trees Bloeyaert 
040-2542536 of H. Bosse 040-
2113344. 

Tao-Zen groepen in Nederland 
en België 
Postbus 1134, t000 BC Amster-
dam. Tel./fax: 02o-420.2308. Am-
sterdam, Kanzeon Zendo: iedere 
wo., za., zo. t x per maand: inl. 
Stan Schaap wo-420.2308; Arn-
hem, inl. Ad Verhage 026-
334.1654; Groningen, inl. Eva Wolf 
050-542.2659; Hardenberg, inl. 
Mayke de Klerk o0-49-5948-
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. 
Stichting Jonge Boeddhisten Ne-
derland (SBJN) 
Informatiepunt voor alle Vipassa-
na-bijeenkomsten. 
Postbus 1519, 350o BM Utrecht. 

Tibetaans Instituut 
Kruispadstraat 33, 2900 Schoten, 
België. Tel. 00.32.03.685.09191 
91/4G avenue du Paepedelle, 1160 
Brussel, België. Tel. 00.32.2.675.3805. 

Tongerlo, België 
Zen-meditatie in aansl. op gebeds-
avond elke ma. 19.45 u. in Winter-
kapel Abdij van Tongerlo. Info 
Magda Pieck 00-32-14-546.782. 

Vipassana-Centra 
Amsterdam, V.M.C. `Buddhaviha-
ra', St. Pieterspoortsteeg 29, info. 
Jotika Hermsen 020-626.4984.: me-
ditatie elke ma 18-20 u., elke do. 
18-19 u.; Beetgum, Buorren 53, 
info Anna Post 058-253.1604; Gro-
ningen, Kamerlingh Onnesstraat 
71, info Frits Koster 050-527.6051, 
Karina Rol 050-577.5562. Medita-
tie elke di. en do. 19.30-21.30 u. (di. 
zonder, do. met begeleiding). 's- 

Hertogenbosch, elke wo.19.3o-
21.30 u. info Laura Wetzer 073-
614.6341; Leiden, Faljcrilstraat 8, 
elke di. 19.3o-21.30 u. Info Nel 
071-515.4862/Han 071-361.7424; 
Maastricht, Hoekweg 15, Meers-
sen, elke di. 19.30-21.30 u. Info 
Marjan Bouhuijs 043-36 _4.4180/Els 
Niessen 043.604.0345; Rotterdam, 
Kapel Tamiliekerk', Nootdorp-
straat, elke wo. 20-22 u. Info: Ank 
013-571.0787/Koen 013.543.6190; 
St.Annaparochie, Nieuwe B i ldtdij k 
294, elke do 20-22 u. meditatie. 
Info 0518-402.942; Utrecht, Ster-
renbosch gbis, elke wo. 20-21.30 U. 
Info Henk o3o-252.o435/Aad 030-
288.8655. 

Vipassana - Sayagyi U Ba Khin 
Stichting 
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijme-
gen. Tel. 024-377.1935/030-236.7762. 
Vipassana-meditatie,  to-daagse 
cursus: 21 juni-1 juli en 12-22 sept. 
olv Mother Sayamagyi & Savagyi 
U Chit Tin in International Medi-
tation Centre in Engeland (met 
groepsreis vanuit Nederland/Bel-
gië). Wekelijkse groepsmeditaties: 
o.a. Utrecht en Nijmegen. Info 
cursussen in binnen- en buitenland 
bij stichting. Zie p. 46. 

Zen op de Tiltenberg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vo-
gelenzang. Tel. 02 5 2-5 17•044/fax 
0252-524.896. 
Seminar en Retraite Buddhism 
and Compassion' (in samenwer-
king met de Japanse F.A.S.-Socie-
ty): Seminar vr. 8 aug. 141.1 - zo. to 
aug. 16 u.; Retraite zo. 10 aug. 19 u. 
- wo. 13 aug. 19 u. Zen Sesshin vr. 
is aug. 20 u. - di. 19 aug. 18.30 u., 
wo. zo aug. - zo. 24 aug. 18.30 u. 
olv A.M.A.-Samy Róshi; Meditatie 
op maandag van 19.30 u. tot 20.30 
u.: 1, 8, 15 en 22 sept., 13, 20, 27 
Okt., 3, 10, 17, 24 nov., 1, 8, 15, 22 
dec.; Zen Weekends olv Christa 
Anbeek en Adine Mansholt, 12 
sept. 20 U. - 14 sept. 18.30 u., 24 
okt. 20 U. - 26 okt. 18.30 U., 19 dec. 
20 U. - 21 dec. 18.30 u., 23 jan. 20 U. 
- 25 jan. 18.3o u.; Visies op de dood 
in boeddhisme en christendom: olv 
Christa Anbeek en Lideke In't 
Veld, ma. 20 - 22 u. op 6 Cri 20 okt, 

3 en 17 nov., 1 dec.; Introductie-
Sesshin olv Annelies Dharma Mani 
Jishin Hendriks, 19 nov. zo 11. - 23 
nov. 14 u.; Studiedag 'Bruggen tus-
sen zen en christendom: J.K. Kado-
waki, s.j.': olv Ilse Bulhof en 
Christa Anbeek, za. 17 jan. to-16 u. 

Zendo-JAKU 
Meditatie in de Zen-traditie: elke 
di. en do.avond en vrij.middag, 
Driebergen, Klooster van de Zus-
ters Ursulinnen. Info Stephan Lud-
wig 0343-513.968. 

Zengroep Oshida 
Alle info. bij Han Fortmann Cen-
trum, René Descartesdreef 21, 6525 
GL Nijmegen. Tel.o24-361.9oto. 

Zenkluizen in de Eifel 
Huufertsheck 2, D - 54619 Lautze- 
rath/Leidenborn. 
Voor inl. 00-49-6559.467. 

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

Zonhoven, België 
Meditatie: elke wo. 20-22 u. in 
Ontmoetingscentrum Siloam. Info 
00-32-89-755.613. 
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