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Ten geleide 

  

Kinderen, politiek en conflictbeheersing 

De dagen worden weer leger van licht, maar de inhoud van het 
kwartaalblad wordt steeds gevulder. Ook deze keer zijn er 48 pagi-
na's vol gevarieerde artikelen. In het openingsartikel spreekt Bas 
Donker van Heel met drie vrouwen over boeddhisme en opvoeding. 
De toekomstige generatie krijgt de dharma met de paplepel ingego-
ten, zo blijkt. Vooral de Shambala-organisatie is hier actief in. Mid-
dels 'snoepmeditatie' en eigen inwijdingsceremonieën worden kin-
deren al vroeg vertrouwd gemaakt met de leer van de Boeddha. 

Frits Koster gaat in een reeks van vier artikelen in op het ver-
schijnsel meditatie. Deze eerste keer staat in het teken van de be-
weegredenen waarom westerse mensen gaan mediteren. In heldere 
taal ontleedt hij de drijfveren en valkuilen die mensen ertoe bewegen 
te gaan 'zitten'. 

Boeddhisme en politiek in één adem noemen is bijna een contra-
dictio in terminis. Johan Niezing plaatst de relatie boeddhisme en po-
litiek op drie niveaus en toont aan dat dit voor het individu bijna au-
tomatisch leidt tot een persoonlijk dilemma. Ook bezien vanuit het 
maatschappelijke systeem bijt de politiek het boeddhisme in zijn 
staart. Afzijdigheid kan ook tegen je gebruikt worden. En gesitueerd 
in een nog groter verband moet men zich realiseren dat de huidige 
tijd uniek is. Uniek in die zin dat het voor het eerst in de geschiede-
nis is dat de mensheid als collectief in staat is om door middel van 
kernwapens zichzelf en de hele aarde te vernietigen. En dat dit een 
nieuwe uitdaging voor het boeddhisme betekent, omdat zij de mo-
rele kracht kan aanreiken om hier mee om te gaan. 

Mediation is een term die in het bedrijfsleven steeds meer opgeld 
doet. In gewoon Nederlands heet het 'conflictbemiddeling'. Volgens 
Barbara Riesebos zijn er opvallende overeenkomsten te ontdekken 
in de methode van conflictoplossing, zoals die 25 jaar geleden voor 
werkgevers en werknemers ontwikkeld werd in de Verenigde Staten, 
en de 'zeven oefeningen ter verzoening' zoals die al 2500 jaar in 
boeddhistische kloosters gehanteerd wordt. In navolging van de 
Vietnamese leraar Thich Nhat Hanh beschrijft Riesebos deze oefe-
ningen. 

En dan is er ook nog aandacht voor de Stichting Vrienden van het 
Boeddhisme, de uitgeefster van dit blad. In de maand november is 
het precies 3o jaar geleden dat de Stichting werd opgericht en voor-
zitter Rob Janssen vertelt in vogelvlucht wat er sindsdien allemaal is 
bereikt. 

Wanda Sluyter 
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Gesprek met drie vrouwen over boeddhisme en opvoeding 

Kinderen opvoeden t 
'Ze moeten het zelf willen' 

Ooit kreeg Lia Keuchenius, verantwoordelijk 
voor het kinderprogramma van het Shambala 
Centrum en zelf moeder, onbedoeld een video 

onder ogen van een speciaal voor kinderen 
gehouden toespraak van de overleden 

meditatiemeester Chityam Trungpa. 'Als 
jullie merken dat je ouders in een trip verzeild 

raken,' zei de vriendelijke Tibetaan, 'moet je 
ze meteen wakker schudden!' Opvoeden, dat 

is duidelijk, komt van twee kanten, of je 
ouders boeddhist zijn of niet. 

door Bas Donker van Heel 

I N ALLE BOEDDHISTISCHE CENTRA•IN 
Nederland komen ouders en dus kinderen. 
Geen wonder, zo leert een rondvraag, dat ve-

len al met speciale, op kinderen gerichte program-
ma's zijn gestart. In een noordelijk gelegen Thera-
vada-klooster worden jonge kinderen bij hun ini-
tiatie zelfs volgens de rituelen kaalgeschoren, elders 
gebeurt zo'n inwijding meer spelenderwijs. Soms 
krijg je via een tussenpersoon te horen dat 'ouders 
geen behoefte hebben om te praten' of 'dat we een 
eigen blad hebben', dan weer krijg je enthousiaste 
verhalen en vallen de telefoonnummers en uitno-
digingen bij bossen in je schoot. Maar de overeen-
komst is duidelijk: als je boeddhist bent en kinde- 

ren hebt, moet je nadenken over hoe je ze wilt op-
voeden en welke plaats het boeddhisme daarbin-
nen krijgt, binnenshuis of samen met anderen, in 
een centrum. 

Snoepmeditatie 

`Kinderen kunnen moeilijk stilzitten', begint Lia 
Keuchenius, 'vandaar dat we voor hen speciale 
programma's hebben die in de Verenigde Staten en 
Canada zijn ontwikkeld. Daar speelde dit vraag-
stuk iets eerder dan in Nederland. Ze zijn daar dus 
ook verder dan wij. Zo is er een openbare school 
in Halifax (Canada), de internationale hoofdstad 
van de Shambala-beweging, waar je — let op dat 
`openbaar' — niet automatisch tot boeddhist wordt 
opgevoed. Shambala is een wereldse beweging die 
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eddhisten 

ijding van achtjarigen in de Franse Shambala-vestiging nabij Unloges 
- •  „ 

zich naar buiten richt, we willen geen intiem club-
je zijn waar je veilig en beschermd boeddhist kunt 
wezen. Het gaat ons om algemene waarden, ook 
bij de opvoeding. Dat kinderen zo beweeglijk zijn 
betekent niet dat ze geestelijk niet klaar zijn of 
geen geestelijke behoeften hebben, ze hebben ge-
woon hun eigen vaardigheden om iets in de con-
templatieve sfeer te doen. Je moet het dan zien als 
een aaneenschakeling van korte perioden van aan-
dacht, zoals het openen van de schrijn, het hele-
maal uitluisteren van de gong... best moeilijk hoor, 
voordat die helemaal is uitgetrild! En de snoepme-
ditatie, in de Verenigde Staten ook wel 'M & M's-
meditatie genoemd. Er ligt dan één enkel snoepje 
op de oryokitafel en daar wordt in acht stappen 
iets mee gedaan. Rustig bekijken bijvoorbeeld, 
aanraken, proeven... al doende worden de kinderen 

zich zo bewust van wat er in hen omgaat. Wisse-
lende gewaarwordingen als 'ik wil het opeten' of 
`het kan me eigenlijk helemaal niets schelen' en het 
heen en weer springen daarvan. Ook hebben we 
een korte `theeceremonie' met buigingen en alles 
eromheen. Na het formele gedeelte, meditaties du-
ren niet langer dan vijf minuten, doen we de 'leu-
ke' dingen uit het Shambala-programma, zoals 
bloemschikken of met een penseel werken. Aan 
het eind lezen we een passend verhaal voor, bij-
voorbeeld uit het mooi geïllustreerde boek van Jo-
nathan Landaw en Janet Brooke over Prins Sid-
dhartha. Of een spannend verhaal over de Tibe-
taanse nationale held Gesar. Soms vind je trou-
wens ook heel mooie boeddhistische boeken in de 
bibliotheek. We zijn momenteel bezig een litera-
tuurlijst voor kinderen samen te stellen. 

Dit programma is voor zes- tot negenjarigen, 
voor de jongeren moeten we nog iets gaan beden-
ken. Op hun achtste beslissen ze of ze wel of niet 
willen mediteren, dat kiezen ze uiteraard zelf. Dan 
krijgen ze hun overgangsritus, zoals mijn eigen 
dochter die ook op Dechen ChOling, ons Europe-
se centrum bij Limoges, heeft gedaan. Daarna 
doen ze met de volwassenen mee. 

In Amerika organiseren ze het zogenaamde Sun 
Camp, in de wilde natuur. Daar gaan de kinderen 
zonder hun ouders heen, maken ze hun eigen pijl 
en boog. Boogschieten is integraal onderdeel van 
het Shambala-programma en sinds enige tijd werkt 
een meester uit de Japanse Samoeraitraditie eraan 
mee, Kanjuro Shibata Sensei XX. 

In Europa willen we ook zomerkampen voor 
de wat oudere kinderen gaan organiseren, zeker nu 
we in Frankrijk een mooi stuk grond hebben aan-
gekocht. Nu is het nog zo dat kinderen en ouders 
daar samen heen gaan, 's morgens worden ze door 
de staf opgevangen en mediteren de ouders, daar-
na ben je samen als familie. Sakyong Miphang Rin-
poche, een zoon en spiritueel opvolger van Trung-
pa, heeft overigens een Jongerenraad in het leven 
geroepen die ervoor moet zorgen dat de ouderen 
in het bestuur niet alles voor ze beslissen.' 

Geen dogma's 

In de Tibetaanse traditie speelt reïncarnatie een 
niet onbelangrijke rol. Beïnvloedt dat de manier 
van omgaan met je kinderen? Kijk je anders tegen D 
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Lia Keuchenius 

Kinderen opvoeden tot boeddhisten 

hun geboorte in je eigen gezin aan? 
Lia is daar vrij resoluut over: 'We willen reïn-

carnatie niet als dogma hanteren, welbeschouwd is 
het een speculatief iets. We weten niet wie onze 
kinderen zijn, dat moeten ze zelf ook nog uitvin-
den. Je kunt heus niet naar een willekeurige lama 
toestappen en even informeren met wie je te ma-
ken hebt. Maar misschien is er iets te zeggen voor 
de gedachte dat ze voor dit leven temidden van 
boeddhistische ouders gekozen hebben omdat ze 
er klaar voor zijn. 

Zelf ben ik katholiek opgevoed. Ik bewaar er 
prettige herinneringen aan, al verloor ik mijn ge-
loof toen ik een jaar of zeventien was. 't Bleek een 
autonoom proces, ik kon het niet stoppen. Vooral 
het idee dat 'goed doen' iets zou zijn wat tegen je 
eigen verlangen in gaat, stoorde mij. Tijdens een 
reis in Ladakh, in Noord-India, kwam ik in aanra-
king met een rinpoche. Binnenkomend in zijn ver-
trek moest ik bukken en op dat moment greep hij 
me in mijn nek en voelde ik iets bijzonders, ik was 
veranderd. Verbaal kon hij niet met me communi-
ceren, maar dat verhinderde hem niet in mijn bij-
zijn voortdurend in lachen uit te barsten. 

Pas in 1980 kwam ik — indirect — met Trungpa 
in aanraking en daar ben ik bij gebleven. Dat was 
een les van de rinpoche uit Ladakh; hij pakte de 
ene na de andere mala op en legde ze daarna weer 
neer. De les was duidelijk: je moet zo'n mala (een 
soort rozenkrans) helemaal rondgaan, anders 
kom je er niet, welke traditie of religie of weg je 
ook volgt. 

Tijdens een drie maanden 
durende retraite ontmoette ik 
mijn latere man, een Neder-
lander, en zo ben ik dan moe-
der geworden te Amsterdam. 
En dat betekent voor mij in de 
eerste plaats geborgenheid ge-
ven. Mijn dochter vindt zelf 
dat ze een Shambala-kind' is 
en dat de Boeddha haar hart 
raakt. Ze is dat zelf aan het 
ontdekken, daar staat ze alleen 
voor. Het is hier in Nederland 
nog lang niet ingeburgerd, dus 
ook op school ben je altijd de 
enige. Natuurlijk zal er nog 

wel een periode komen dat ze het boeddhisme niet 
meer ziet zitten. Misschien gaat ze zelf op haar ze-
ventiende ook wel op zoek naar 'iets anders'. Pri-
ma. Te veel sturen slaat toch altijd weer op jezelf 
terug.' 

Betekent het feit dat ook je man boeddhist is een 
steun in de rug? 

`Zeker, maar we zijn het maar over weinig eens. 
Eén ding staat voor ons allebei vast: je moet een 
kind niet duwen. Verder verschillen we van me-
ning over boeken, over televisieprogramma's en 
dergelijke. Van mij mag onze dochter de hele dag 
naar neurotische mensen op de televisie kijken, 
naar Michael Jackson en noem maar op, we zijn 
tenslotte allemaal in meer of mindere mate neuro-
tisch. Mijn man heeft dat liever niet. 

De kunst van het opvoeden is hoe dan ook om 
je kind zijn eigen geest te leren ontdekken en daar-
mee zelf te leren werken. Als ik een opvlieger heb, 
leg ik naderhand rustig aan haar uit dat het niets te 
maken heeft met haar, maar alles met mezelf. Dan 
hoeft ze zich ook niet schuldig te voelen.' 

Pesten 

lekje van Bolhuis, een 21-jarige Amsterdamse pe-
dagogiestudente, is zo'n kind van boeddhistische 
ouders. Haar vader was er al vanaf 1979 mee bezig 
en ook haar moeder nam het ernstig op. Ze is er 
dus, als 'tweede generatie', van jongs af mee opge-
groeid. 'Ik ben niet "boeddhistisch" opgevoed 
hoor', ontkracht ze meteen iedere veronderstelling 
in die richting. 'Op mijn zevende raakte ik pas echt 
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geïnteresseerd, toen ik mijn vader zag "zitten". 
Nadat ik om uitleg had gevraagd, vond ik het leuk 
om het zelf te proberen. En toen ik op mijn tiende 
werd voorgelezen over het leven van Siddhartha 
begon ik echt serieus te worden, dat raakte me 
echt. Tai Situ Rinpoche nam, hoewel mijn ouders 
me nog wel wat af wilden remmen, vervolgens 
mijn toevluchtsgelofte af. Sindsdien ben ik dus 
"boeddhist". 

Toentertijd was er nog geen kindergroep, dus ik 
heb altijd tussen de volwassenen gezeten, wat ik 
ook best prettig vond. Ik deed gewoon mee, al ben 
ik nu, wat leeftijd betreft, nog steeds wat geïso-
leerd. In Amerika hebben ze wel een aparte kin-
dergroep en daar bespeur ik soms, van de kant van 
de ouderen, iets van jaloezie over het feit dat wij al 
zo jong zijn begonnen. Maar 
dat zal wel iets van mijzelf 
zijn...,' voegt ze er wijselijk 
aan toe. 'Mijn ouders zie ik, 
nu ik op mezelf woon, onge- 
veer één keer per week, maar 
dan praten we echt niet over 
boeddhisme, hoor. Trouwens, 
zelf hebben ze er niet zoveel 
tijd meer voor met die drukke 
banen van ze en ook mij lukt 
het met al die tentamens maar 
nauwelijks om te mediteren.' 

Denkt Iektje dat bewuste 
reïncarnatie en karma een rol 
hebben gespeeld bij haar le-
venssituatie? 

`Daar heb ik geen standpunt 
over, al lijkt het aannemelijk. Ik ben me er bewust 
van dat ik gunstig karma moet hebben, en daar 
moet ik dus nu gebruik van maken. Geen kansen 
verspillen. Ik zie boeddhisme als een manier van 
kijken.' 

En als ze zelf kinderen krijgt? 
`Dat is nog te ver weg, misschien over tien jaar, 

dat kan ik nu niet overzien. Ik zou er als moeder in 
ieder geval open over proberen te zijn en de Ma-
hayana-visie van mededogen hanteren. Op dit mo-
ment heb ik meer met leeftijdgenoten te maken, 
met vrienden. Maar zieltjes winnen doe ik niet, er is 
nog nooit iemand door mij naar het centrum ge-
gaan. Ik heb er al moeite mee iemand thuis uit te 
nodigen, want daar staat mijn schrijn en dan moet  

je alles gaan uitleggen. Weet je dat ik jarenlang ge-
pest ben, al vanaf de lagere school, omdat ik 'an-
ders' was? Zelfs op de middelbare school droegen 
sommige kinderen me nog na wat ik tijdens een les 
humanistische vorming jaren daarvoor had gezegd. 
Durfde ik eindelijk te praten over wat voor mij be-
langrijk is en krijg je het jaren later nog op je 
brood! Daar word je wel wat onzeker van. Maar ik 
krijg er ook veel voor terug en de band met mijn le-
raar, de Sakyong Miphang Rinpoche, is uitstekend. 
Ik zie hem ieder jaar. Het is een deel van mij.' 

Derde generatie 

Mediter 
(Dick Bruna, ©cop 

Groeide Iektje als 'tweede generatie' heel soepel en 
zonder dwang uit tot overtuigd boeddhiste, bij de 

34-jarige kunstenares Dana 
Marshall, uit New York, ligt 
de zaak nog interessanter: haar 
vader ontmoette in 1970 Che.-
gyam Trungpa en werd zijn 
student. Zo kwam het dat zij 
als achtjarige de meditatiele-
raar ontmoette, wat een stevi-
ge indruk maakte. 'Ik had het 
gevoel dat hij dwars door me 
heen keek,' zegt Dana, 'en 
misschien was dat ook zo! Ik 
was er een beetje bang voor. 
Maar dat was voor mij nog 
geen reden om boeddhist te 
worden, dat kwam pas op 

end kind 
yrights Mercis bv).  

mijn vierentwintigste. 't Is een 
heel persoonlijk proces waarin 

je met je eigen "suspicions" moet afrekenen. Je 
kunt het niet van je ouders overnemen. Overigens 
heb ik wel programma's gedaan, zoals een inten-
sieve meditatieperiode van drie maanden.' 

Tijdens zo'n 'intensive' ontmoette ze haar toe-
komstige Nederlandse man, ze verhuisde en werd 
hier moeder van een inmiddels driejarige dochter, 
Ana. Kortom, een derde generatie die met het 
boeddhisme opgroeit..! 'Ach, ze ziet het nu al', 
zegt Dana, 'ze vraagt ernaar, voor de maaltijd zin-
gen we teksten en in Frankrijk zijn we naar een fa-
miliekamp geweest. Daar waren zo'n dertig kinde-
ren bij. Eigenlijk hoef je het niet speciaal uit te leg-
gen, Ana heeft er lol in, ze gaat soms uit zichzelf 
even in de lotuspositie zitten, heel soepel, en doet C> 
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Kinderen opvoeden tot boeddhisten 

'Thich Nhat Hanh met kinderen'. The Mindfulness Bell, 
Nr. 17, zomer 1996. 

dan of ze mediteert, om vervolgens in lachen uit te 
barsten.' En hoe denkt Dana over reïncarnatie nu 
dit zich op deze manier voor haar ogen manifes-
teert? 'Ze zal wel voor ons gekozen hebben, en 
dan het hele pakket, hè. Als je ziet hoe makkelijk 
en natuurlijk ze in de lotushouding gaat zitten... Ze 
is nu al zo bewust, zo zachtmoedig... Ik denk dat 
veel kwaliteiten bij haar niet ontwikkeld hoeven te 
worden, ze heeft ze al! Natuurlijk proberen we 
zelf onze principes waar te maken, maar je bent 
desondanks maar een gewoon mens, soms ben je 
bijvoorbeeld agressief... Daar probeer ik bewust 
mee om te gaan, niet alleen aan mezelf te denken. 
En Ana leert mij om moeder te zijn, elke dag weer. 
Geduld leert ze me. Leren anderen voor te laten 
gaan volgens het Mahayana-principe. Je eigen kind 
voor laten gaan is gemakkelijk, dat geef ik toe, 
maar het is een oefening die je kunt uitbreiden. 
Overigens staat er geen tweede kind gepland, het 
brengt zoveel werk met zich mee en ik wil wel blij-
ven fotograferen. Maar als het door een ongelukje 
toch komt zal ik er blij mee zijn.' 

Gelooft ze dat samenwerking en uitwisseling 
met andere ouders, via een centrum bijvoorbeeld, 
zin heeft? 

`Zeker! Het is jammer dat de ouders van Sham-
bala zo verspreid wonen, anders zouden we meer 
kunnen doen. Ik vind het in ieder geval prachtig 
dat er een sangha is. Wat ik momenteel als priori-
teit beschouw is een verhuizing uit Buitenveldert, 
je leeft hier zo geïsoleerd, echt een symbool van de 
moderne maatschappij.' 

Kinderen 'open' opvoeden en ze algemene 
waarden bijbrengen. Het klinkt overtuigend en in 
ieder geval wenselijk. Maar is het niet zo dat kin-
deren vanzelf de waarden en gewoontepatronen 
van hun ouders krijgen ingeslepen, van jongs af? 
Bepaalt dat niet de keuzes die ze maken, de manier 
waarop ze geluk omschrijven? En hoe vrij ben je 
dan als kind, in dit geval van boeddhistische ou-
ders? 

Lia tot slot: 'Ik geef het toe, dit is iets heel para-
doxaals...' 

Gelukkig maar. Als het makkelijk en eenduidig 
is, deugt er iets niet. Toch?  V 
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Meditatie waarom? 
Waarom gaan westerse mensen 

mediteren? Hoe en waarvoor kan 
meditatie van waarde zijn? 

Problemen als compost 

door Frits Koster 

I n enkele artikelen zal ik verschillende drijfve-
ren omschrijven van waaruit westerse mensen 
gaan mediteren. Het is daarbij niet zozeer de 

bedoeling om deze drijfveren te be- of veroorde-
len, maar vooral om meer inzicht te krijgen in hoe 
en waarvoor meditatie van waarde kan zijn. De 
volgende drijfveren of motivaties komen daarbij 
aan bod: 
i. psychologische en/of psychosomatische 

klachten, 
2. stress, 
3. zoeken naar zelfkennis en existentiële 

waarheden, 
4. verlossing van (existentieel) lijden. 

Klachten 

Of we willen of niet, als mens beleven we van alles 
en nog wat. We kunnen ziek worden, we worden 
ouder, we maken sterfgevallen mee, we worden 
verliefd, jaloers, soms verdrietig of boos, we ma-
ken conflicten mee enz. Het blijkt een hele kunst 
om vaardig om te gaan met al die situaties. Tot en 
met de jaren vijftig hadden de meeste Nederlan-
ders weinig tijd om stil te staan bij al die proble-
men. Er was meer sprake van overleven, hard wer-
ken om brood op de plank te krijgen en om het 
land na een zware oorlog weer op te bouwen. 

In de jaren zestig en zeventig werden de eerste 
vruchten van die wederopbouw geplukt. Neder-
land groeide uit tot een rijke en stabiele welvaarts-
staat. We konden op adem komen en kregen de  

luxe om ons meer bezig te houden met ons inner-
lijke leven. In die tijd konden jongeren rustig een 
studie afbreken om een paar jaar op zoek te gaan 
naar diepere waarden in het leven. De belangstel-
ling voor geesteswetenschappen groeide enorm, 
tijd voor jezelf raakte in en zo kwam er ook meer 
aandacht voor emotionele problemen, zoals het er-
varen van angst, frustratie, depressie, eenzaamheid 
e.d. Daarnaast ontstond meer bewustheid met be-
trekking tot de relatie tussen fysieke klachten en 
psychische problemen, zoals beweerd wordt voor 
te komen bij migraine, astmatische bronchitis, hy-
perventilatie of andere psycho-somatische klach-
ten. 

Kort samengevat: de westerse mens kreeg meer 
tijd om aandacht aan zichzelf te schenken en deze 
trend heeft zich door de jaren heen steeds verder 
doorgezet. Als gevolg hiervan ontstonden allerlei 
therapievormen. Veel mensen namelijk bleken en 
blijken nog altijd zodanig geconfronteerd te wor-
den met psychosomatische en psychologische of 
emotionele problemen, dat er behoefte aan thera-
peutische hulp ontstond. 

Wat is nu therapie? Misschien kun je therapie 
het best omschrijven als een genezings- of helings-
proces. In dit verband zijn de ziekten of wonden 
de veelal on(der)bewuste en onverwerkte proble-
men en emoties die het lichaam en/of de geest ver-
krampen. 

Er zijn tientallen soorten therapie, zoals Gestalt, 
bio-energetica, Reichiaanse therapie, transactione-
le analyse, psychosynthese. Waar het meestal om 
draait, is het bewust maken van die onderdrukte, 
onverwerkte ervaringen en emoties, ze leren uiten 
(zonder anderen schade te doen) en er zo los van r> 
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Frits Koster kwam in 1979 in aanraking met vi-
passana-meditatie. In 1982 maakte hij een reis 
naar Azië, waar hij vervolgens als boeddhistisch 
monnik vijf jaar lang in meditatiecentra en kloos-
ters in Thailand, Birma en Sri Lanka mediteerde 
en de boeddhistische psychologie bestudeerde. 
Terug in Nederland begeleidt hij sinds 1988 vi-
passana meditatie-activiteiten in West-Europa. Hij 
is inmiddels uitgetreden en werkt als psychiatrisch 
verpleegkundige. Als meditatiebegeleider is hij 
verbonden aan het Vipassana Meditatie Centrum 
in Groningen. 

Meditatie, waarom? 

komen. Bij diverse therapieën wordt er ook ge-
zorgd voor een juist positieve nieuwe 'input', als 
heilzame zaadjes voor de toekomst. 

Meditatie 

Hoe komen mensen met psychologische of psy-
chosomatische problemen nu terecht bij medita-
tie? Ik zou hierbij twee verschillende 'toevoerka-
nalen' of categorieën willen onderscheiden. 

De eerste categorie vindt de stap naar het volgen 
van een therapie te groot. Dit kan ingegeven zijn 
door angst, moeite om een therapeut te accepteren, 
therapie te radicaal vinden, of een teleurstellende 
ervaring met een therapeut. Er is wel behoefte aan 
hulp, maar de drempel naar het volgen van een 
therapie is om de een of andere reden te hoog. 

Hoewel het volgen van een therapie maatschap-
pelijk gezien steeds meer geaccepteerd en erkend 
wordt, zoekt de eerste categorie mensen hun heil 
toch liever in 'zachtere' vormen van bewustwor-
ding en heling, en gaat zich zo verdiepen in medi-
tatie. 

De tweede categorie mediterenden heeft al een 
therapeutische ontwikkeling achter de rug. Na een 
succesvolle therapie worden echter toch nog steeds 
innerlijke neigingen ervaren, zoals haat, verlangen, 
hoogmoed, onzekerheid, angst en onbegrip.' Het 
maatschappelijk functioneren gaat prima, maar 
toch heeft men nog regelmatig moeite met het om-
gaan met dergelijke emoties. Hierdoor blijft be-
hoefte bestaan aan bewustwording en inzicht. 

Vruchten 

Die vraag is moeilijk te beantwoorden en verschilt 
van individu tot individu. Mijn ervaring is wel dat 
beide categorieën mediterenden hun beperkingen 
hebben. 

Bij de eerste categorie mediterenden kunnen psy-
chologische blokkades dermate groot of sterk zijn, 
dat het lang duurt voordat het mediteren vruchten 
afwerpt. Vormen van angst, verdrongen emoties of 
afweermechanismen kunnen zo hardnekkig zijn, 
dat het erg moeilijk kan zijn om ze onder ogen te 
komen of objectief te aanschouwen. Daardoor blij-
ven ze onder de oppervlakte in feite steeds domine-
ren en manipuleren. Het kan dan jaren duren voor-
dat er voldoende innerlijke rust en stabiliteit zijn  

ontstaan om open in het hier-en-nu te kunnen ob-
serveren wat er gebeurt. Op zich is het niet erg als 
dergelijke mediterenden voldoende geduld en door-
zettingsvermogen hebben en niet helemaal vast ko-
men te zitten in het dagelijkse functioneren. 

Geregeld maakt men mee dat mediterenden, na 
een tijd van moeizaam meditatief worstelen, op 
een bepaald moment tot de conclusie komen dat 
alleen meditatie voor hen niet voldoende is. Je zou 
kunnen zeggen dat dankzij het mediteren er een 
inzicht is ontstaan, dat mediteren alleen niet vol-
doende is. Dan wordt er alsnog gekozen voor het 
volgen van een therapie naast het mediteren. Soms 
kunnen mediterenden echter ook vele jaren lang 
(onnodig) moeizaam blijven worstelen en weinig 
vruchten plukken van het mediteren. 

Valkuilen 

Bij mediterenden met een therapie-achtergrond 
bespeurt men ook vaak valkuilen. In therapie wor-
den ervaringen veelal vrij snel geduid als: 'Ik heb 
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dit nu eenmaal, omdat ik vroeger dit of dat heb 
meegemaakt'. Dit blijkt een open bewustwording 
van mentale en fysieke processen in het hier-en-nu 
nogal eens te vertroebelen. Als er wat fysieke span-
ning of een emotie opkomt, moet er meteen ge-
zocht worden naar een oorzaak en raken medite-
renden vaak meer aan het theoretiseren en verge-
ten daarbij dan om open en nuchter te observeren 
wat er in het hier-en-nu gebeurt. 

Wat in therapie een belangrijke waarde blijkt te 
hebben, blijkt in meditatie dan in feite alleen maar 
een hindernis te zijn. Het kan soms 
lang duren voordat dergelijke patro-
nen losgelaten kunnen worden en 
mediterenden erop leren vertrou-
wen dat het open en gelaten obser-
veren problemen wel laat ontdekken 
en oplossen. 

Een andere valkuil bij de tweede 
categorie mediterenden bespeur ik 
geregeld in de geneigdheid om erva-
ringen van angst, verdriet, boosheid 
e.d. als meer zuiver te ervaren dan 
eenvoudige en nuchtere ervaringen 
zoals horen, ruiken, denken aan wat 
morgen gedaan moet worden enz. 
Waar de eerste categorie mediteren-
den angst, verdriet, boosheid e.d. vaak negatief be-
oordeelt en (onbewust) verdringt, beoordeelt de 
tweede categorie dergelijke emoties vaak juist als 
heel erg belangrijk en soms zelfs als uiteindelijk re-
sultaat van het mediteren. Dit, terwijl vanuit in-
zichts-meditatie alle mentale en fysieke verschijnse-
len gelijkwaardig zijn. 

Geluiden, ademhaling, jeuk, fysiek ongemak of 
gedachten over wat morgen gedaan moet worden, 
zijn dus in feite even belangrijke ervaringen als het 
hebben van verdriet. Alle ervaringen mogen er zijn 
en kunnen alle evengoed gebruikt worden als me-
ditatie-object. Beide hier omschreven motivaties 
zijn mijns inziens echter waardevol als uitgangs-
punt voor het beoefenen van meditatie. 

Inzicht 

Er bestaat bij mijn weten ook geen vast recept 
voor mensen over hoe tot inzicht te komen. De 
Boeddha stelt echter wel heel duidelijk dat sati, of-
tewel het open en accepterend bewust worden/zijn 

van wat zich op het moment voordoet als lichame-
lijk of mentaal verschijnsel, een fundamenteel he-
lende werking heeft, en dat een ieder dit tot ont-
wikkeling kan brengen, al naargelang de motivatie, 
inzet, opvoeding, intelligentie enz. Daarnaast kun-
nen allerlei andere meditatie- of lichaamsvormen 
heel goed gebruikt worden, vooral als er sprake is 
van hardnekkige blokkades die te maken hebben 
met angst, minderwaardigheidsgevoelens, (zelf-) 
haat e.d. 

Bij meditatie- of lichaamsvormen wordt ge-
dacht aan bijvoorbeeld yoga, T'ai 
Chi, of Kum Nye. Verder bestaan er 
- voorzover bekend - in alle boed-
dhistische tradities ontspanningsoe-
feningen en meditaties, gericht op 
kalmte, liefdevolle vriendelijkheid of 
mededogen. 

`Ik onderwijs slechts twee dingen, 
namelijk lijden (dukkha) en het op-
houden of het einde hiervan', aldus 
de Boeddha. Mentale of psychoso-
matische problemen worden vanuit 
dit perspectief niet gezien als nega-
tief, maar als waardevolle 'compost', 
ter bevordering van de groei van een 
wijsheids- of vrijheidsplant. Door 

lijden te ervaren gaan we immers op zoek naar we-
gen tot inzicht en innerlijke bevrijding. 

Het volgen van een therapie kan daarbij heel 
ondersteunend zijn, maar het is geen noodzakelij-
ke voorwaarde voor het beoefenen van meditatie. 
Mij zijn genoeg mensen bekend die mediteren 
zonder ooit enige ervaring met therapie te hebben 
gehad. Meditatie zelf kan ook zeer therapeutisch 
werken en kan misschien het best vergeleken wor-
den met een homeopatische medicijn, dat wil zeg-
gen langzaam werkend, maar zonder vervelende 
bijverschijnselen. Door psychosomatische of psy-
chologische klachten op een open en aanvaardba-
re manier te observeren, blijken ze in de praktijk 
langzaam maar zeker in kracht af te nemen en uit-
eindelijk volkomen te kunnen verdwijnen. Dat is 
de kracht van `meditherapie.' (Wordt vervolgd) V 

1. In de boeddhistische psychologie worden dergelijke neigin-
gen anusaya's genoemd, ofwel latent aanwezige drijfveren, 
die inherent zijn aan het menselijk bestaan en een harmoni-
eus leven kunnen verstoppen en blokkeren, vooral als we er 
niet vaardig mee om (kunnen) gaan. 

Wat in therapie 
een belangrijke 
waarde heeft 

blijkt in meditatie 
in feite alleen 

maar een hindernis 
te zijn 
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TWEE DILEMMA'S EN E 
Over boeddhisme 

en politiek 

door Johan Niezing 

Is het boeddhisme apolitiek? Kan het zich per-
mitteren onder alle omstandigheden afzijdig te 
blijven? Het rigide vasthouden aan de mythe 

van 'neutraliteit' kan leiden tot een pervertering 
van het denken; het kan een middel worden dat er-
ger is dan de kwaal (verpolitisering) die men dacht 
te voorkomen. De moeilijke relatie tussen boed-
dhisme en politiek wordt misschien wat doorzich-
tiger als we het probleem op drie niveaus situeren: 
dat van het individu, dat van het boeddhisme als 
systeem (het 'midden-niveau') en dat van de we-
reld als geheel (het `makro-niveau'). 

Het individuele dilemma 

In Tibetaanse afbeeldingen van Samsara bestaat de 
as van het wiel uit een varken, een haan en een 
slang. Ze bijten elkaar, houden elkaar stevig in de 
greep. Onwetendheid, begeerte en haat, zo kan 
men deze allegorie begrijpen, zijn elkaar stimule- 

rende drijfveren die gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor de talloze frustraties die de mens in zijn 
levenscyclus gevangen houden.In de politieke prak-
tijk krijgen deze drijfveren alle kans, manifesteren 
ze zich in de vorm van oppervlakkigheid, machts-
strevingen, listigheid. Boeddhisten hebben vaak een 
intuïtieve afkeer van het politieke handwerk: ze er-
varen het als bedreigend, of tenminste als irrelevant. 
Politici zijn 'eigenlijk' beklagenswaardige mensen: 
ze kenmerken zich door een 'existentiële vlucht' 
(Batchelor), die hen uit het oog doet verliezen wat 
ze werkelijk zijn. Politiek fungeert dan als alibi 
voor dit vluchtgedrag, of als een soort virus, dat 
deze vluchtneiging doet ontstaan. Want politiek be-
drijven is een menu van hapklare brokken: de ene 
actie lokt de volgende uit, zitting nemen in com-
missies is een cumulatieve bezigheid. Voor men het 
goed en wel beseft is men permanent in politieke 
zaken verwikkeld; openlijk of in gedachten. 

Maar deze fundamenteel apolitieke houding kan 
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ARADOX: 

10 maart 1997. Herdenking in Dharamsala van het neer-
slaan van de opstand in Lhasa door de Chinese macht-
hebbers, nu 38 jaar geleden. Op het spandoek de leus: 
'Tibet, Zone of Peace'.  Foto: Tibet Support Groep NL. 

tot zijn eigen perversies leiden. Zo ontgaat het me-
nig beoefenaar van het Vajrayana dat zonder de in-
val van China in Tibet de Dharma waarschijnlijk 
een gesloten boek voor hem zou zijn gebleven. 
Zonder die inval zou bijvoorbeeld Sogyal Rinpo-
che onbekend zijn gebleven in het Westen, zouden 
de talrijke centra in het Westen heel wat minder tal-
rijk zijn. Hoe kan men in gemoede zijn toevlucht 
nemen tot het 'juweel van de Sangha' (in de opvat-
ting die in het Westen circuleert: de gemeenschap 
van monniken èn leken) zonder er bij stil te willen 
staan dat een groot deel ervan in uiterst kommer-
volle omstandigheden verkeert? Soms lijkt het als-
of actievoeren voor Tibet en beoefening van Vaj-
rayana twee geheel gescheiden werelden zijn. Dat 
maakt het laatste ongeloofwaardig: want deze vorm 

van politieke apathie lijkt moeilijk verenigbaar met 
het 'mededogen' dat men zegt na te streven. 

Men kan dus het ene doen zonder het andere 
geheel na te laten. Belangstelling tonen voor poli-
tieke gebeurtenissen betekent nog niet dat men 
daarmee verwordt tot een 'political man'. En zijn 
toevlucht zoeken tot 'de drie juwelen' betekent 
niet dat men zijn ogen sluit voor de maatschappe-
lijke werkelijkheid. Politiek is nu eenmaal een ve-
hikel tot verandering. Men kan meehelpen dit ve-
hikel in gang te zetten en rijdende te houden zon-
der er op te springen. Tussen deze twee uitersten: 
a-politiek gedrag en verpolitisering bestaat een 
middenweg, die een individuele keuze inhoudt. 
Met die keuze wordt men telkens opnieuw gecon-
fronteerd. Want een standaard-oplossing voor dit 
individuele dilemma bestaat nu eenmaal niet. 

Waarschijnlijk is dit probleem vooral in ons 
deel van de wereld een dilemma: hier zijn boed-
dhisten een kleine minderheid. In landen waar het 
boeddhisme is ingebed in de plaatselijke cultuur 
heeft men meer mogelijkheden om er mee te leren 
leven. Zo kan men bijvoorbeeld af en toe van rol 
veranderen (politici gaan in retraite zonder 
machtsverlies). 

Hanteerbaar 

Het probleem wordt daarmee niet opgelost maar 
herkend, hanteerbaar gemaakt: men voorkomt dat 
het tot een dilemma wordt. Maar ook dergelijke 
`geïnstitutionaliseerde oplossingen' kunnen op lan-
gere termijn gezien, het dilemma niet definitief 
doen verdwijnen: zo kan, in dit voorbeeld, het mo-
ment van retraite strategisch gekozen zijn, waar-
door toch weer een ver-politisering gaat optreden. 

Het `midden-niveau': het dilemma van politieke 
neutraliteit, boeddhist-zijn, houdt dus een zekere 
mate van afzijdigheid in: men tracht los te komen 
van zijn frustraties, zijn levensangst, zijn ego-vor-
ming. De boeddhist wenst dat hij en zijn mede-
mens bevrijd zullen zijn van begeerte, afkeer en 
vooroordelen. Politieke hartstochten worden als 
bedreigend, als mogelijke bron van storing, ervaren; 
zowel voor zijn omgeving als voor hemzelf. Dat 
verklaart zijn afzijdigheid in het politieke debat. 

Maar ook hier dreigt een dilemma. Boeddhisten 
mogen zich dan wel weinig aan politiek gelegen la-
ten liggen, de politiek bemoeit zich wel met hen. L> 
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Over boeddhisme en politiek 

Dit probleem is vooral belangrijk in landen waar 
het boeddhisme een belangrijke rol speelt: in Azië 
dus. Sociologisch gezien is in dit geval het boed-
dhisme een element in een sociaal systeem. Ook al 
tracht het, uitgedaagd door politieke spanningen, 
slechts een neutrale rol te spelen, dan nog kan het 
niet los gezien worden van het omringende sys-
teem. Want ook neutraliteit is, politiek gezien, een 
keuze: afzijdigheid is nu eenmaal meer in het be-
lang van de ene partij dan van de andere. Neutrali-
teit-in-politicis bestaat niet, blijkt telkens weer —
zeker als men een belangrijke morele autoriteit 
vertegenwoordigt. De geschiedenis laat talloze 
voorbeelden zien van situaties waarin de politieke 
kleurloosheid (het miskennen van de politieke 
functies) het boeddhisme bij uitstek tot een instru-
ment van politieke machtsstrevingen maakte. Kei-
zer Ashoka (3e eeuw v.Chr) en koning Srongtsen 
nGampo (Tibet, 7e eeuw n.Chr) waren ongetwij-
feld overtuigde volgelingen van de Boeddha; maar 
ze hadden ook zeker oog voor de politiek-integre-
rende functie van zijn leer. En waarschijnlijk heeft 
dat laatste hun inspanningen om de Dharma in-
gang te doen vinden in hun qua omvang sterk ge-
groeide machtsgebied mede bepaald. 

Een moderne variant van deze stabiliserende en 
integrerende functie kon men aantreffen omstreeks 
de Buddha-Jayanti vieringen (de viering van 2500 
jaar Boeddhisme, einde vijftiger jaren). In de sfeer 
van het toenmalige Tan-Aziatisme' trachtten al-
lerlei landen (Sri Lanka, Birma, China) hierin de 
leidersrol op zich te nemen. Of, meer recent, men 
denke aan het klooster Labrang, op de grens van 
Amdo (Tibet) en Gansu (China) dat door China 
als demonstratiemiddel en als buffer (tegen 'mos-
lem-fundamentalisme') is opgericht. Studies over 
de rol van 'het' boeddhisme tijdens de koude oor-
log laten duidelijk de politieke functies van 'neu-
traliteit' zien, enzovoort. 

Sociologisch geformuleerd: het boeddhisme be-
zit in de regel zowel functies als dysfuncties t.a.v. 
het omringende politieke systeem. Overheersen de 
dysfuncties, dan leidt dit tot repressie door de poli-
tieke machthebbers (Tibet, Burma, Vietnam). Maar 
overheersen de functies, dan kan dit op den duur 
leiden tot versmelting met de politiek (Sri Lanka), 
iets wat op termijn al even bedreigend kan zijn. 

Ook hier dus een dilemma, zij het ditmaal niet 
individueel maar 'structureel'. Ook hier geen pas- 

klare oplossing. Als politieke neutraliteit een my-
the is, dan zal men gedwongen zijn in concrete po-
litieke keuze-situaties kleur te bekennen. Het vast-
houden aan deze mythe is dan niets anders dan een 
ideologie. Maar dit `kleurbekennen' houdt het gro-
te risico van verpolitisering van de Sangha in — een 
onoplosbaar dilemma, waar alleen door verstandi-
ge ad-hoc oplossingen aan te ontkomen schijnt. En 
ook dit type dilemma kent zijn eigen pervertering. 
Zo schrijft D.T.Suzuki (Zen and Japanese Cultu-
re, New York, 1959), dat zen zich met grote buig-
zaamheid kan aanpassen aan iedere wereldbe-
schouwing, zolang het 'intuïtieve leerproces' maar 
niet verstoord wordt: "Het kan bevriend zijn met 
anarchisme, fascisme, communisme of met demo-
cratische idealen, kortom met ieder economisch of 
politiek dogma" (p. 63). Maar dat is zen: bewust 
provocatief. 

Tijd-as 

Er valt, historisch, een merkwaardige paradox te 
constateren: juist nu de mens begint te begrijpen 
hoe uniek de evolutie van het leven op deze pla-
neet is, juist nu heeft hij het vermogen ontwikkeld 
om een einde aan dit leven te maken; en springt hij 
met dit vermogen roekeloos om. Vanuit dit per-
spectief lijkt de geschiedenis op een absurde scien-
ce-fiction story. De aarde bestaat ongeveer vijf mil-
jard jaar en heeft nog evenveel tijd voor de boeg: 
dan stort ons zonnestelsel in. Ongeveer twee mil-
jard jaar geleden ontstond er leven op aarde, en dit 
leven kon zich door een onwaarschijnlijk toevalli-
ge constellatie van factoren ontwikkelen. Eerst in 
een late fase van dit evolutieproces verscheen de 
mens ten tonele: de laatste twee miljoen jaar. On-
geveer 30.000 jaar geleden ving de mens aan zijn 
omgeving te beïnvloeden: zijn vermogen tot ab-
straheren was door een merkwaardig snelle toena-
me van zijn schedelinhoud gegroeid. In het begin 
van deze eeuw was het punt bereikt waarop de in-
vloed van de menselijke activiteit op de gehele pla-
neet waarneembaar was. In de loop van deze eeuw 
nam de beheersing — beter: overheersing door de 
menselijke soort — een steeds grotere omvang aan. 
De twintigste eeuw is de eeuw van het massale ge-
weld. Dagelijks sterven er tientallen soorten uit als 
gevolg van de menselijke activiteit. Maar ook heeft 
de mens zichzelf en andere levende wezens mas- 
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Over boeddhisme en politiek 

saai vernietigd: men denke slechts aan de bio-in-
dustrie, of aan de kwart miljard mensen die in de 
toste eeuw slachtoffer van direct politiek geweld 
(oorlog, repressie, genocide) zijn geworden. De ge-
wenning aan geweld heeft ons waarschijnlijk de 
ogen doen sluiten voor een elementair, principieel 
feit: ongeveer 50 jaar geleden werd een nieuwe fase 
bereikt in de 'objectieve geschiedenis' van het le-
ven: de mens was voor het eerst in staat deze ge-
schiedenis stop te zetten, een eind aan alle leven op 
aarde te maken; het nucleaire tijdperk begon. 

Als we deze geschiedenis zouden projecteren 
op een tijd-as van zoo km — ongeveer de afstand 
van Amsterdam naar Brussel — dan zou het mense-
lijke deel daarvan slechts zoo meter bedragen. En 
het nucleaire tijdperk bestaat dan uit de laatste paar 
millimeters. In die korte periode is de mensheid 
het vermogen gaan bezitten om het doortrekken 
van de tijd-as — het leven — tot stilstand te brengen. 
We leven dus in een zeer bijzondere tijd — geleen-
de tijd, aldus Arthur Koestler, een `Gnadenfrist' 
volgens de christelijke filosoof C.F. von Weizsk-
ker. We moeten, met andere woorden, alles doen 
om te voorkomen dat kernwapens ooit massaal 
`gebruikt' gaan worden. Nu niet, over honderd 
jaar niet, over duizend jaar niet. Voor een politicus, 
gewend aan korte-termijn denken, maakt dat een 
groot verschil. Maar vanuit ons 'astronomische 

tijdsperspectief' zijn die verschillen verwaarloos-
baar. En het is alleen dit tijdsperspectief dat recht 
doet aan de objectieve geschiedenis van het leven 
op aarde. 

Een verandering van tijdsperspectief heeft ver-
regaande consequenties: datgene wat men er in  

projecteert verandert dramatisch van kwaliteit. 
Men denke bijvoorbeeld aan een filmopname van 
de groei van een plant: doordat men de tijdseen-
heid van waarneming verandert, ziet men de plant 
plotseling als een ander wezen, compleet met zin-
tuigen. Dat die zintuigen al bestonden, is ons tot 
dusverre ontgaan: ons tijdsperspectief deugde niet. 
Hetzelfde geldt voor onze tijd-as. Door ons te re-
aliseren dat we in een 'grenssituatie' verkeren, zijn 
we misschien meer dan vroeger bereid om afstand 
te nemen van traditionele, vertrouwde opvattin-
gen; om beslissingen te nemen die diep ingrijpen in 
traditionele denkwijzen. 

Boeddhisten zouden zich kunnen afvragen wel-
ke consequenties dit nieuwe tijdsperspectief, deze 
nieuwe situatie, voor de beleving van de Dharma 
zou kunnen hebben. En sommigen van hen doen 
dat ook al. 

Uitdaging 

Om nog eenmaal aan Batchelor te refereren: de ge-
schiedenis van het boeddhisme kent vier 'vonken 
van inspiratie die volgden op perioden van rituele 
verstarring'. Daarmee worden de activiteiten van 
de Boeddha zelf, die leidden tot de Theravada-
school, vervolgens de Mahayana, en daarbinnen 
Ch'an en Vajrayana bedoeld. Maar, zo vervolgt 
Batchelor (p. 123): "Vandaag heeft de levensadem 
van deze stromingen het laatste moment van een 
uitademing bereikt". We leven in een "essentiële 
periode, waarin de traditionele vormen van het 
boeddhisme ontworteld worden en uit hun ver-
trouwde omgeving weggerukt, om te worden ge-
confronteerd met de in de huidige wereld domine-
rende vragen van wetenschappelijke, technologi-
sche en politieke aard". Qua inhoud is het boed-
dhisme stabiel. Zijn toevlucht nemen tot de Boed-
dha, Dharma en Sangha houdt een wijsheid in die 
goed is voor alle tijden. Maar qua vorm zou het 
zich meer moeten aanpassen aan 'onze tijd', aan de 
grenssituatie die het nieuwe tijdsperspectief sugge-
reert: "De leringen zouden geformuleerd moeten 
worden als antwoorden die verband houden met 
de belangrijkste existentiële vragen die vandaag ge-
steld worden", aldus nogmaals Batchelor. 

Boeddhisten zijn ook maar mensen: niets men-
selijks is hen vreemd. Maar ze zijn waarschijnlijk 
relatief goed in staat om de dramatiek van onze si- 

Agvan Dorjiev (1854-
1938), een monnik uit 
Boerjatië die in 
opdracht van de Russi-
sche Czaar de Engelse 
invloed in Tibet trachtte 
terug te dringen. 
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1954. In geheel China starten 
acties tegen atoomwapens. 
Hier ondertekenen monniken uit 
Binnen-Mongolië het bewuste 
manifest 

tuatie in te zien èn ernaar te handelen; al was het 
maar omdat ze weinig gevoelig zijn voor politiek 
en religieus dogmatisme. Ten tijde van Gautama 
Shakyamuni verkeerde men niet in de dramatische 
situatie die we nu kennen. Zijn wereldbeeld en 
tijdsperspectief waren noodzakelijkerwijze beperkt. 
De 'vergankelijkheid der dingen' waarvan hij sprak, 
was een vergankelijkheid binnen een context van 
een vanzelfsprekende continuïteit. Juist daardoor 
kon het tot een kernstuk van de boeddhistische le-
ringen worden. Het gaat er nu om, die leringen on-
geschonden te herformuleren; om het boeddhisme 
in staat te stellen zijn eigen plaats in te nemen in het 
geheel van onze grenssituatie. En er zijn reeds vele 
pogingen daartoe gedaan. 

Het zou goed zijn, aldus Sangharakshita, als 
boeddhisten hun individualistisch georiënteerde 
symbolen een meer collectivistische betekenis toe-
kenden. Want de 'Heer van de Dood' die in de Ti-
betaanse afbeelding van Samsara het lot van de en-
keling in zijn klauwen houdt, beslist nu over de 
mensheid als geheel: "He glares at us not only in-
dividually but collectively. He glares not only at 
you and at me but at the whole world, the whole 
earth". En in ons eigen land heeft Victor Westhoff 
meermalen gewezen op de 'natuurlijke' relatie tus-
sen Dharma en natuurbehoud. 

Op een symposium ter ere van zijn 6oste ver-
jaardag (1995) sprak de Dalai Lama de gedenk-
waardige woorden: "Threat of nuclear destruction 
is still the greatest danger facing all living beings on  

this planet". Tegenover deze wereldproblematiek 
verdwijnen beide hiervoor beschreven dilemma's 
als sneeuw voor de zon. Ze worden, anders gezegd, 
ondergeschikt aan een veel belangrijker vraagstuk: 
overleven, en de mobilisatie daartoe van de morele 
kracht waarover het boeddhisme beschikt.  V 
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Het perspectief van de ander 

Innerlijke groei 
als gevolg van 

conflictbemiddeling 

door Barbara Riesebos 

Conflicten zijn al zo oud als de wereld en 
zullen blijven voorkomen zolang er mensen 
zijn. De aard van de conflicten zal weinig 

verschillen naar tijd en plaats. In de manier waarop 
er met conflicten wordt omgegaan, zijn wel ver-
schillen te zien. Er zijn echter een aantal overeen-
komsten te ontdekken tussen de wijze waarop 
monniken in boeddhistische kloosters conflicten 
tegemoet treden, en een van de manieren waarop 
in de Westerse wereld conflicten worden beslecht. 
In dit artikel worden beide methoden van geschil-
beslechting besproken en vervolgens vergeleken. 

Oefeningen ter verzoening 

In de boeddhistische kloosters gebruikt men een 
systeem van zeven oefeningen ter verzoening. Dit 
systeem is in de laatste 2 5oo jaar ontwikkeld om 
binnen de kring van monniken twisten bij te leg-
gen. Deze oefeningen worden beschreven door 
Thich Nhat Hanh in zijn boek Vredelevend. Hier-
onder worden de oefeningen met een korte uitleg 
genoemd. 

1. Zitten-van-aangezicht-tot-aangezicht 
De twee monniken die een conflict hebben, zitten 
op een bijeenkomst van de hele sangha tegenover 
elkaar, bewust ademend en glimlachend. De be-
doeling is dat iedereen de instelling om te helpen 
en niet om te strijden uitstraalt, waardoor er een 
atmosfeer van vrede heerst nog voordat er een 
woord is gesproken. 

2. Herinnering 
Beide monniken proberen zich ieder detail van de 
geschiedenis van het conflict te herinneren en krij-
gen ieder op hun beurt de gelegenheid hun verhaal 
te vertellen terwijl de hele vergadering geduldig 
luistert. 

3. Niet-koppig-zijn 
Van beide monniken wordt verwacht dat ze hun 
best doen zich te verzoenen. Ze moeten tonen dat 
ze bereid zijn te begrijpen en te accepteren. Zolang 
ze hun best doen is het resultaat niet belangrijk. 

4. Modder-met-stro-bedekken 
Twee oudere monniken worden aangewezen om 
elk een zijde van het conflict te vertegenwoordi-
gen. Zij krijgen de gelegenheid iets te zeggen ten 
gunste van de monnik die zij vertegenwoordigen 
waardoor de andere monnik een beter begrip 
krijgt en zijn gevoelens, zijn woede of weerstand 
worden getemperd. Zodoende wordt er stro over 
de modder uitgespreid waardoor je veilig kunt lo-
pen. De modder is de twist en het stro is de liefde 
van de Dharma. 

S. Vrijwillige bekentenis 
Iedere monnik erkent zijn eigen tekortkomingen 
zonder te wachten tot anderen ze uitspreken. De 
gedachte is dat je je beter voelt wanneer je je eigen 
zwakheden erkent dan wanneer anderen zich daar-
over uitspreken. Je begint met geringe bekentenis-
sen die de ander aanmoedigen iets van dezelfde 
omvang te vertellen. Deze bekentenissen helpen de 
andere persoon zich beter te voelen waardoor de 
druk waaronder beide monniken staan door hun 
woede en wrok wordt verlicht. De sfeer is bemoe- 
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digend. Iedereen werkt mee en verwacht dat het 
conflict wordt bijgelegd. De boeddhanatuur krijgt 
de gelegenheid naar voren te komen. In deze sfeer 
wordt het vermogen tot wederzijds begrip en aan-
vaarding geboren. 

Dan herinneren de oudere monniken de twis-
tende monniken eraan dat zij deel zijn van de ge-
meenschap en dat ze niet alleen aan hun eigen ge-
voel moeten denken, maar aan het welzijn van de 
communiteit. Dat maakt dat iedere monnik bereid 
zal zijn een offer te brengen en het oordeel of de 
beslissing van de communiteit te accepteren. 

6. Eensgezinde beslissing en 
7. Aanvaarding van het oordeel 
Van te voren is afgesproken dat de monniken ieder 
oordeel dat door de communiteit wordt uitge-
sproken zullen aanvaarden. Doen zij dat niet, dan 
moeten zij de communiteit verlaten. 

Nadat ieder detail van het conflict is onderzocht en 
het maximum aan verzoening is bereikt, wordt een 
oordeel voorbereid door een commissie. Het 
hoofd van de communiteit leest de beslissing als 
volgt voor: "Na meditatie, na onderzoek, na be-
spreking, nadat alle mogelijke moeite is gedaan, 
wordt voorgesteld dat deze monnik dit of dat doet 
en dat die monnik dit of dat doet, dit moet op deze 
manier worden hersteld, dat moet op die manier 
worden hersteld. Accepteert de vergadering van 
monniken dit oordeel?". Als de communiteit 
zwijgt, zijn er geen bezwaren. Deze woorden wor-
den drie keer herhaald. Heeft de vergadering drie 
keer gezwegen dan dienen beide monniken de be-
slissing uit te voeren en eindigt de bijeenkomst. Er 
kunnen vele sessies nodig zijn om een geval op te 
lossen. 

Conflictoplossing 

In de Verenigde Staten is ongeveer 25 jaar geleden 
een methode van conflictoplossing toegepast die 
daar sindsdien op grote schaal gebruikt wordt en 
inmiddels ook in Engeland populair is. In Neder-
land komt hiervoor steeds meer belangstelling. 
Deze methode wordt aangeduid met de Engelse 
benaming `mediation', in Nederland ook wel con-
flictbemiddeling genoemd. Mediation wordt ge-
bruikt als alternatief voor het voeren van een ge- 

rechtelijke procedure. Het is een informeel proces 
waarin een neutrale derde, de mediator, zonder 
macht om een oplossing te forceren de conflictpar-
tijen helpt te proberen om een voor hen beide ac-
ceptabele overeenkomst te bereiken. 
Een bijzondere vorm is de transformatieve bena-
dering die wordt onderscheiden van de oplos-
singsgerichte benadering van mediation (R.A. Ba-
ruch Bush en J.P. Folger, The Promise of Media-
tion). 
Primaire doelstelling van de laatstgenoemde bena-
dering is het vinden van oplossingen in de vorm 
van wederzijds geaccepteerde schikkingen. Het 
hoofddoel van de transformatieve benadering van 
mediation is om de partijen te helpen groeien in 
hun menszijn. In dit proces vinden de partijen 
vaak werkelijke op-
lossingen voor hun 
conflicten. 

Van de voorgesta-
ne innerlijke groei is 
sprake als aan twee 
voorwaarden is vol-
daan: 1) de eigen-
waarde van de partij-
en is versterkt, door 
Folger en Baruch 
Bush aangeduid met 
`empowerment', en 
2) partijen zijn in 
staat om compassie 
op te brengen voor 
de situatie van de an-
der, `recognition' ge-
noemd. Concreter 
geformuleerd komen 
deze voorwaarden 
op het volgende neer. 

Wanneer mensen in een conflict betrokken ra-
ken, raakt hen dat op een zelfde manier. Conflict-
partijen zijn uit hun evenwicht, verward, angstig, 
ongeorganiseerd en onzeker over wat ze moeten 
doen. Men voelt zich kwetsbaar en heeft het gevoel 
de zaak niet in de hand te hebben. 

Wanneer de mediation tot gevolg heeft dat de 
partijen rustiger zijn geworden, helderder, meer 
vertrouwen hebben gekregen, beter in staat hun 
zaken te regelen en besluitvaardiger zijn, en een ge-
voel van kracht en controle over hun situatie heb- C> 

Compassie 

opbrengen 

voor de 

situatie 

van de 

ander 
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Innerlijke groei als gevolg van conflictbemiddeling 

ben gekregen, is het doel `empowerment' bereikt. 
In een conflict verwikkeld voelen de partijen 

zich bedreigd, aangevallen en slachtoffer van het 
gedrag en de aanspraken van de ander. Hierdoor 
zijn ze gefocust op zelf-bescherming, in de verde-
diging, wantrouwend en vijandig tegenover de an-
dere partij en niet in staat verder te kijken dan hun 
eigen belangen. Er is sprake van crecognition' wan-
neer de mediation als resultaat heeft dat partijen er 
uit eigen vrije wil toe over gaan zich opener op te 
stellen, in staat zijn aandacht en sympathie te geven 
aan de ander en op diens situatie te reageren, en 
bovendien het eigen perspectief heeft kunnen ver-
ruimen door waardering op te kunnen brengen 
voor het perspectief van de ander. Dit doel is 
slechts dan bereikt wanneer de ene partij de ande-
re erkenning geeft. 

Deze transformatieve benadering van mediation 
vertoont gelijkenis met de elementen uit de zeven 
oefeningen die in boeddhistische kloosters be-
tracht worden en zal daarom hier nader bekeken 
worden. 

Transformatie 

Aan de hand van de hierboven genoemde zeven 
oefeningen, wordt de werkwijze van het mediation 
proces volgens de transformatieve principes be-
sproken. 

1. Zitten-van-aangezicht-tot-aangezicht 
Waar monniken in stilte een instelling om te hel-
pen en niet om te strijden betrachten, geldt voor 
partijen die aan mediation deelnemen, de grondre-
gel dat ze naar elkaar zullen luisteren zonder de 
ander te onderbreken. Daarbij is het niet de be-
doeling dat ze zich concentreren op beweringen 
waar ze het niet mee eens zijn, en daar in stilte een 
weerwoord op voorbereiden. In plaats daarvan 
kan partijen gevraagd worden tijdens het luisteren 
te letten op alles wat nieuw voor hen is in het ver-
haal van de ander en wat de betekenis daarvan is 
voor een beter begrip van de ander. 

2. Herinnering 
Net als de monniken geeft de mediator partijen 
de gelegenheid in detail hun verhaal te doen. Al-
les wat partijen naar voren brengen en de manier 
waarop zij dat doen is van betekenis omdat zich 

Barbara Riesebos studeerde Nederlands recht 
in Leiden, behartigde daarna gedurende 6 jaar de 
juridische belangen van leden van de bij de FNV 
aangesloten vakbonden, en was vervolgens 3 jaar 
advocaat in Utrecht. Het afgelopen jaar volgde zij 
de opleiding tot conflictbemiddelaar bij het Cen-
trum voor Conflicthantering in Den Haag. Zij is 
thans bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) 
geregistreerd als mediator, en zet — samen met 
haar tweelingzuster die psycholoog is — een prak-
tijk op als conflictbemiddelaar. 

juist daarin gelegenheden voor `empowerment' 
en `recognition' voordoen. De mediator volgt 
daarbij de partij die aan het woord is op de voet 
en probeert hem of haar te volgen in al zijn ge-
dachten en gevoelens. Het kan zijn dat de spre-
kende partij een ogenschijnlijk onsamenhangend 
verhaal vertelt en maar niet tot de kern lijkt te 
kunnen overgaan. De mediator laat zich hierdoor 
niet van de wijs brengen. Hij blijft gericht op de 
details van de casus die door partijen wordt ver-
teld. En reageert alleen op wat de spreker zojuist 
heeft gezegd of gedaan, en houdt zich niet bezig 
met wat de volgende stap zou moeten zijn; die 
kan alleen ontspruiten uit het antwoord van de 
spreker op de vraag van de mediator. De media-
tor onthoudt zich ervan een oordeel te hebben of 
te geven over de vraag waar het conflict in z'n al-
gemeenheid over gaat; het is aan partijen te bepa-
len waar hun conflict over gaat of waar zij het tij-
dens de sessie over willen hebben. Zij moeten 
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zich daar gaandeweg bewust van worden en hun 
inzichten gebruiken om daarover een beslissing te 
nemen. 

De mediator helpt hen daarbij door — waar no-
dig — iets samen te vatten waarbij hij altijd naloopt 
of de samenvatting overeenstemt met hetgeen de 
spreker bedoeld heeft, of door een ander licht op 
een gebeurtenis te werpen, zonder daarmee af-
breuk te doen aan de beschouwing van de spreker, 
enkel met de bedoeling hem te helpen de kwestie 
ruimer te zien of begrip bij de ander te verkrijgen. 

De mediator laat zich bij 
zijn interventies alleen leiden 
door de vraag of de mogelijk-
heid tot het bereiken van em-
powerment of recognition 
zich voordoet. 

3. Niet-koppig-zijn 
Anders dan bij de monniken, 
van wie wordt verwacht dat 
ze hun best doen zich te ver-
zoenen, wordt van partijen in 
mediation a priori niet ver-
wacht dat ze in staat zijn hun 
best te doen zich te verzoe-
nen. Verondersteld wordt dat 
hieraan eerst het herwinnen 
van een gevoel van eigenwaar-
de vooraf moet gaan (empo-
werment). Hieraan moet tij-
dens de mediation gewerkt 
worden. 

De mediator helpt vanaf het eerste begin van de 
sessie partijen bij het verhelderen van hun zorgen 
en belangen, wat ze wel en niet willen, en wat ze 
daarvoor in staat en bereid zijn te doen. Dit geldt 
zowel ten aanzien van het conflict dat partijen ver-
deeld houdt en de oplossing daarvan als voor de 
vraag of partijen werkelijk willen meewerken aan 
mediation, wie er verder bij de mediation aanwe-
zig zijn en of ze bereid zijn de procedureregels te 
accepteren. 

Wanneer partijen zich bewust worden van hun 
rol en verantwoordelijkheid krijgen voor hun situ-
atie, zullen ze zich sterker gaan voelen en in staat 
zijn zelf oplossingen te vinden die recht doen aan 
zowel hun eigen belangen als de belangen van de 
andere partij.  

4. Modder-met-stro-bedekken 
De taak van de oudere monniken om iets gunstigs 
te zeggen over de monnik die zij vertegenwoordi-
gen, met de bedoeling dat de andere monnik een 
beter begrip krijgt en zijn gevoelens worden ge-
temperd, komt overeen met de activiteiten van de 
mediator in het kader van het bereiken van 'cm-
powerment' en 'recognition.' De mediator ge-
bruikt beweringen van partijen over feiten die zich 
tussen hen hebben voorgedaan niet omdat het van 
belang is de feiten te achterhalen of achter de ware 

toedracht te komen, maar om 
misverstanden op te helderen 
en als mogelijkheden om een 
ander, positiever, licht op el-
kaar te laten schijnen. De me-
diator helpt partijen om el-
kaar te erkennen door hun 
beweringen te herinterprete-
ren, te vertalen en in een an-
der kader te plaatsen, zodanig 
dat zij elkaar beter kunnen 
begrijpen. 

5. Vrijwillige bekentenis 
De oefening tot het vrijwillig 
erkennen van de eigen tekort-
komingen, komt overeen met 
de vrijwillige erkenningen van 
de andere partij in het media-
tion proces, zij het dat de me-
diator hierbij een bepalende 

rol speelt. De mediator vraagt partijen de beteke-
nis van nieuwe zienswijzen op de gebeurtenissen te 
overwegen en wijst op de gelegenheid de ander te 
erkennen, zonder partijen daartoe te forceren. 

6. Eensgezinde beslissing en 
7. Aanvaarding van het oordeel 
Waar de monniken zich vooraf conformeren aan 
het oordeel van de gemeenschap, worden partijen 
zelf verantwoordelijk gesteld voor de resultaten 
van het mediation proces. Uitdrukkelijk worden 
partijen erop gewezen dat de mediator geen be-
lang heeft bij een oplossing, geen oordeel heeft 
over het conflict en een eventuele oplossing daar-
van., en niet zal aansturen op het bereiken van een 
oplossing. 

Niet alleen 

aan het eigen 

gevoel denken, 

maar aan het 

welzijn van de 

communiteit 
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Conclusie 

Transformatieve mediation verschilt in bepaalde 
opzichten van de zeven oefeningen die de boed-
dhistische monniken in geval van conflicten doen. 
In de eerste plaats zijn de partijen die voor media-
tion kiezen zelf verantwoordelijk voor het verloop 
van hun conflict, terwijl de monniken voor hun in-
spanningen ter verzoening verantwoording schul-
dig zijn aan de communiteit, die ook een eindoor-
deel uitspreekt waaraan de twistende monniken 
gebonden zijn. Verder verschilt mediation van de 
zeven oefeningen voorzover, naast het tonen van 
begrip en erkenning voor de ander, het versterken 
van de eigen persoonlijkheid een hoofdrol speelt. 
Weliswaar hebben de oefeningen van de monniken 
ook tot gevolg dat de monniken zich beter gaan 
voelen, maar dit aspect wordt niet benadrukt, ter-
wijl er op gewezen wordt dat ze niet alleen aan 
hun eigen gevoel moeten denken, maar aan het 
welzijn van de communiteit en bereid moeten zijn 
daarvoor een offer te brengen. 

Deze verschillen zijn een gevolg van de totaal 
verschillende contexten waarin de methoden ge-
hanteerd worden en daarom niet opzienbarend. 

Interessanter is mijns inziens het feit dat beide 
methoden een aantal opvallende overeenkomsten 
laten zien. Zowel de werkwijze — het praten aan de 
hand van een gedetailleerd verslag van de geschie-
denis van het conflict, de rol van de mediator ener-
zijds en de oudere monniken anderzijds — als de 
doelstellingen — het vermogen tot wederzijds be-
grip en aanvaarding bevorderen — zijn vrijwel iden-
tiek. 

De vraag is wel of het begrip 'Boeddha-natuur' 
hetzelfde is als de uitleg die wordt gegeven aan de 
transformerende werking van mediation. Zeker is 
dat het in beide gevallen om innerlijke groei gaat 
die wordt bereikt als gevolg van de manier waarop 
partijen met hun conflicten omgaan.  V 
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aitfej 
door Alix Royer 

Het Maitreya Instituut stelt zich ten doel de 
studie, het behoud en de overdracht van 
het boeddhisme te bevorderen in Neder-

land. Hierbij richt het instituut zich vooral op het 
Tibetaans boeddhisme, met name de Gelug-school 
(Lama Tsong Khapa 1357-1419). 

Het Maitreya Instituut maakt deel uit van de 
Foundation for the Preservation of the Mahayana 
Tradition (FPMT), een wereldwijd netwerk van 
boeddhistische centra in 18 landen, opgericht in 
1974 door wijlen Lama Thubten Yeshe en thans 
onder leiding van Lama Thubten Zopa Rinpoche. 
Lama Tenzin Osel Rinpoche, de reïncarnatie van 
Lama Yeshe, studeert momenteel hard in het Sera 
klooster in Zuid-India, waar hij een gecombineerd 
westers en Tibetaans lesprogramma volgt. 

Het Maitreya Instituut bestaat sinds 1979. Van 
1984 tot 1991 groeide het instituut onder leiding 
van de Geshe Konchog Lhundup, die maandelijks 
cursussen gaf in het Tibetaans boeddhisme. Vanaf 
1992 verblijft de Geshe Sonam Gyaltsen in het 
Maitreya Instituut, om namens Lama Thubten 
Zopa en Lama Tenzin (Iel les te geven. 

Als onderdeel van de FPMT streeft het instituut 
naar een hechte samenwerking met andere boed-
dhistische centra in binnen- en buitenland om te 
komen tot een vruchtbare integratie van de boed-
dhistische filosofie in de westerse samenleving. 

Tibetaans 

Het Maitreya Instituut staat open voor iedereen 
die kennis wil nemen van het Tibetaans boeddhis-
me en wat dit te bieden heeft voor de moderne 
mens: een eeuwenoude en veelvuldig getoetste tra-
ditie van meditatie, psychologie en religie. Hierin 
staat de Mahayana-gedachte — dat wil zeggen, het 
streven naar verlichting ten behoeve van alle leven-
de wezens — centraal. 
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nstituu 

Het Maitreya Instituut verzorgt het hele jaar 
cursussen onder leiding van Geshe Sonam Gyalt-
sen, een volledig gekwalificeerde Tibetaanse lama 
woonachtig op het instituut. Het onderricht wordt 
direct in het Nederlands vertaald en gaat vergezeld 
van meditatie en discussie onder leiding van wes-
terse studenten. Ook organiseert het instituut cur-
sussen met andere Tibetaanse meesters en wester-
se leraren, en biedt het retraite-mogelijkheden voor 
boeddhistische studenten. Door het uitgeven van 
boeken, een eigen tijdschrift en andere publikaties 
wordt het boeddhisme voor een breed publiek toe-
gankelijk gemaakt. Op verzoek geeft het instituut 
ook op andere wijze voorlichting over het boed-
dhisme. Ten slotte werft het instituut fondsen ter 
ondersteuning van boeddhistische instellingen en 
hulpbehoevenden in India, Nepal en Tibet. 

Het instituut is genoemd naar de bodhisattva 
Maitreya, van wie de historische Boeddha Sakya-
muni (25 oo jaar geleden) voorspeld heeft dat hij de 
volgende Boeddha zal zijn. 

Studieprogramma 

Het studieprogramma van het Maitreya Instituut 
omvat een viertal onderdelen: 

. Langer lopende cursussen over boeddhisti-
sche teksten, één weekend per maand; 

a. beginnerscursussen over de Lam Rim, gecon-
denseerde teksten van het Tibetaans boeddhisme, 
die uitleg geven over de stadia van het pad naar 
volledige verlichting, bijvoorbeeld de Gids voor 
Beoefeningen van een Bodhisattva van Shantideva 

en Brief aan een Vriend 
van Arya Nagarjuna; 

b. meer gevorderde 
cursussen over com-
plexere teksten, bijvoor-
beeld de Abhisamaya-
lankara van Maitreya en 
Arya Asanga. 

2. Een jaarlijks terug-
kerende Lam Rim-zo-
mercursus van twee we-
ken. 

3. Op zichzelf staan-
de cursussen van één 
weekend door verschil- 
lende lama's en  gast- 

docenten, bijvoorbeeld over meditatie. 
4. Weekends voor kinderen van respectievelijk 

vier tot en met acht en vanaf acht tot en met twaalf 
jaar, waarin door middel van onder andere spellen, 
speurtochten en verhalen aandacht wordt besteed 
aan het boeddhisme. 

Dit najaar wordt door een groep van circa 3o 
studenten onder leiding van de Eerwaarde Geshe 
Sonam Gyaltsen en vergezeld van de tolk Hans 
van den Bogaert, een studiereis van drie weken on-
dernomen naar diverse heilige boeddhistische 
plaatsen in India en Nepal — onder andere Kapila-
vastu, de plaats waar Sakyamuni Boeddha geboren 
is, Kathmandu en de beroemde stoepa van Bod-
nath, Dharamsala, de huidige verblijfplaats van Zij-
ne Heiligheid de Dalai Lama en Bodhgaya, de plek 
waar de Boeddha de Verlichting realiseerde. 

Gastdocenten 

Tijdens deze reis zal op het instituut een speciaal 
najaarsprogramma plaatsvinden met gastdocenten 
uit Amerika en Nederland. Het thema van dit pro-
gramma luidt: 'Wat betekent boeddhisme voor de 
westerse mens ?' Dit programma, dat bestaat uit 
een vijftal weekends, die ook afzonderlijk te vol- I> 
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Het Maitreya Instituut 

gen zijn, is te beschouwen als een inleiding tot het 
Tibetaans boeddhisme (zie voor de data achterin 
dit blad de rubriek 'Agenda'): 

De Amerikaan Jonathan Landaw, die al meer 
dan 20 jaar lang lezingen en meditatiecursussen 
geeft in zowel de V.S. als Europa, zal twee week-
ends verzorgen over de vraag hoe wij met metho-
den uit het Tibetaans boeddhisme onze geest in 
een positieve richting kunnen transformeren en 
daarmee zelf gelukkiger kunnen worden en ook 
onze medemens gelukkiger kunnen maken. Dit is 
een mooie manier om mee te werken aan vrede in 
de wereld. 

Het onderwerp van het weekend dat 
verzorgd wordt door Dr. Alexan-
der Berzin is hoe wij met behulp 
van inzicht in zelfloosheid, een 
kernbegrip van het boeddhis- 
me, meer begrip kunnen 
krijgen van onze verkeerde 
voorstellingen van de wer-
kelijkheid en de emotionele 
problemen die dat oplevert 
in het dagelijks leven. Medi-
taties tussen de lezingen door 
worden door Alex zelf geleid. 
Alex Berzin heeft jarenlang ver-
talingen verzorgd voor Z.H. de Da-
lai Lama en andere grote Meesters van 
het Tibetaans boeddhisme. Zijn grote kracht is 
het weergeven in heldere, voor een westers publiek 
toegankelijke taal van de diepzinnige wijsheid van 
het Tibetaans boeddhisme. 

Sander en Sandra Tideman gaan gedurende een 
weekend in op de ontspannende werking van yoga 
en meditatie op lichaam en geest. Het weekend zal 
bestaan uit yoga-oefeningen en een afwisseling van 
geleide en stille meditaties. 

Gedurende het laatste weekend van dit najaars-
programma zal de Eerwaarde Geshe Sonam Gy-
altsen, die dan weer terug is uit India en Nepal, in-
gaan op de verschillende vormen van boeddhisti-
sche meditatie. Geshela zal de verschillende medi-
taties uitleggen en begeleiden, zodat behalve ken-
nis over ook ervaring in de meditaties kan worden 
opgedaan. 

Een speciale brochure over dit programma is op 
aanvraag verkrijgbaar. 

Uitgaven 

Het Maitreya Instituut geeft viermaal per jaar het 
Maitreya Magazine uit, dat behalve gedetailleerde 
informatie over het programma van het instituut 
ook vol staat met interviews en artikelen over Ti-
betaans boeddhisme. Een proefnummer is aan te 
vragen bij het instituut. Van de Maitreya Uitgever-
ij verschijnt dit najaar onder de titel Het Goede 
Hart de Nederlandse vertaling van The Good He-
art, waarin Z.H. de Dalai Lama een aantal frag-
menten uit het Nieuwe Testament vanuit een 

boeddhistische visie belicht. Een volledige 
lijst met titels van de uitgeverij is op te 

vragen bij onderstaand telefoon-
nummer. 

Plannen 

In de nabije toekomst staan 
het Maitreya Instituut —
veranderlijk als alle ver-
schijnselen — een aantal 
nieuwe ontwikkelingen te 

wachten. Zo zijn er plannen 
om aan de Amsterdamse 

Brouwersgracht een centrum te 
vestigen. In Emst wordt op dit mo- 

ment de laatste hand gelegd aan een 
reusachtig gebedswiel, dat — goed gevuld met 

miljarden maal de mantra OM MANI PADME 
HUM — op het voorplein bergen positieve energie 
de wereld in zal kunnen zenden. Ook het volgen-
de project voor het instituut in Ernst staat al op 
stapel: de bouw van een grote stoepa met onder-
grondse urnenkamer. Kortom, het Maitreya Insti-
tuut, inmiddels ruim 18 jaar oud, groéit, en alle be-
trokkenen — Lama Zopa Rinpoche, Lama (lel 
Rinpoche, Geshe Sonam Gyaltsen, studenten, be-
woners, vrijwilligers — zetten zich in voor deze 
groei om het welzijn van alle wezens te dienen. 

Adres: 
Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2, 8166 HAEmst. 
Tel.: 0578.661.450 / Fax: 0578-661.851. 
E-mail: maitreya@pi.net.  / Home page: 
http://home.pi.net/—maitreya/home.html. 
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unruet s 
Mandala 
ei symbool 

door Karel R. van Kooij 

Het Groot Woordenboek der Nederland-
se Taal zegt onder het woord Mandala: 
`afgeleid van Oud-Indisch mandala, cirkel 

of veelhoekige figuur met een mystische betekenis 
bij de boeddhisten, hulpmiddel bij de meditatie'. 
Daarmee is het woord mandala opgenomen in de 
Nederlandse taal en is het tot onze woordenschat 
gaan behoren. 

Het teken van de ring is in vele culturen bekend, 
vanaf de prehistorie tot nu toe, en lijkt welhaast 
een universeel symbool. De boeddhistische man-
dala zou familie kunnen zijn van dit symbool, en 
zou staan voor een andere, hogere of diepere, wer-
kelijkheid: psychisch, in de zin van het onderbe-
wuste zoals de psycholoog Carl Jung dat heeft ge-
formuleerd; of kosmisch, zoals in de visioenen van 

menige mystica of mysticus in het Westen, vanaf 
de Middeleeuwen tot in onze tijd. 
De indoloog en tibetoloog G. Tucci heeft veel aan-
dacht besteed aan juist de universele aspecten van 
het mandala-concept. In zijn studie over de man-
dala uit 1961 — nog steeds veel gelezen — noemt hij 
de mandala een `psycho-kosmogram', en wil daar-
mee aangeven dat bij de meditatie over de manda-
la psychische en kosmische processen samenvallen. 
De yogin maakt zich los van zijn eigen ik en iden-
tificeert zich met de godheid die hij in zichzelf 
heeft opgeroepen. Tijdens dezelfde meditatie 
maakt hij tevens een reis door de kosmos. 
De ringvormige constructie van de mandala werkt 
op onze fantasie. Het samenstel van vierkanten en 
cirkels doet zich aan ons voor als een magische 
ring rond een omsloten gebied dat alleen ingewij-
den mogen betreden. Omdat ons de toegang tot 
het gebied binnen de cirkel wordt ontzegd, zijn we 
geneigd om aan dit gebied bijzondere krachten toe 
te schrijven: genezende krachten, zoals New Age 
doet; kosmische krachten, zoals bijvoorbeeld in de 
theosofie wordt aangenomen; maar het gebied bin-
nen de cirkel kan ook een heksenkring zijn en ver-
bonden zijn met zwarte magie, met demonische 
krachten die worden opgeroepen om te vernieti-
gen of te doden. 

Wereldbeeld 

Een ander concept dat nauw is verweven met het 
begrip mandala is het beeld van de werkelijkheid 
waarmee we zijn opgegroeid. Het mandala-con-
cept berust op een wereldbeeld dat in het oude In- 
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Tibetaanse thangka met detail van een mandala, op 
doek geschilderd. Collectie Museum voor Volken-
leunde, Rotterdam. 

dia gold. Het is een gesloten systeem, dat enige ge-
lijkenis vertoont met het wereldbeeld waarmee 
men in de christelijke Middeleeuwen en in de Re-
naissance leefde: een hemel die zich recht boven 
ons bevindt, met de troon van god, de heiligen, de 
engelen en zij die verlost zijn; en een hel onder ons, 
waar de slechte jongens terecht komen, de boos-
doeners. De aarde, de mensen, zijn gesitueerd in 
het midden. Alles en iedereen heeft zijn plaats in 
het grote geheel dat de schepping heet. 

Hoe dat gesloten wereldbeeld er uitzag in het 
geval van de christelijke Middeleeuwen en het be-
gin van de Renaissance is prachtig beschreven in  

een boek van C.S. Lewis met de 
veelzeggende titel The discarded 
Image. Onder invloed van de re-
sultaten van de natuurweten-
schappen heeft dit wereldbeeld 
immers voor ons afgedaan, hoe-
wel ons emotionele leven er nog 
grotendeels op berust. Sommigen 
van ons verlangen zelfs terug naar 
deze veilige, omsloten kosmos. 

In grote lijnen vinden we een 
dergelijk gesloten wereldbeeld 
ook in Azië, ondanks grote ver-
schillen in uitwerking en invul-
ling. In het boeddhisme treft men 
een ordening van de werkelijk-
heid aan waarbij het bovenaardse 
een positieve, en het onderaardse 
een negatieve afspiegeling is van 
de middenwereld, de aarde waar-
op wij leven. Ook in dit wereld-
beeld heeft alles zijn plaats, het is 
eveneens een gesloten systeem. 
Deze vaste orde wordt onder 
meer door het 'Rad van Existen-
ties' (bhavacakra) helder in beeld 
gebracht. 

De vormgeving die men in 
Oost en West heeft gekozen om 
deze kosmos weer te geven, ver-
toont opvallende gelijkenissen. 
Men gebruikt cirkels en vierkan-
ten om het idee van de gesloten 
ruimte weer te geven. Vormen 
die vaak aan een mandala doen 
denken, zien we o.a. in koepels in 

christelijk-byzantijnse architectuur, maar ook in 
Centraal-Azië, in boeddhistische schilderingen die 
eveneens in koepels werden aangebracht. 

Dit gesloten wereldbeeld heeft mede het man-
dala-concept bepaald. 

Ritueel 

Met de opkomst van het tantrisme wordt de man-
dala toegepast voor een afgebakend terrein, een 
omsloten gebied dat speciaal is gemaakt voor ritu-
eel en meditatie. Het is een nog nadrukkelijker 
vorm van geslotenheid: het ritueel zelf vereist im- 1:2> 
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Kunst 

roers een veilig en afgesloten terrein waarin geen 
ongewenste bezoekers kunnen binnendringen. 
Een mandala wordt daarom zorgvuldig gemaakt, 
door monniken of andere religieuze experts. Het 
is een nauwkeurig omschreven constructie, die op 
doek kan worden geschilderd, op de grond kan 
worden getekend of in de architectuur wordt toe-
gepast. 

In het tantrisme bestaat het ritueel uit het op-
roepen van een godheid en een uitnodiging om 
plaats te nemen, met haar gevolg, in het centrum 
van het afgebakende gebied, meestal het hart van 
een lotusbloem of een troon in een paleis. Het ge-
volg wordt om hem heen gerangschikt. Het cen-
trum waar de godheid troont, is tevens gedacht als 
het hoogste gedeelte. Het is een altaar, een zetel 
voor de godheid. De Tibetanen, en eveneens de 
Japanners, leiden het woord mandala dan ook af 
van manda-la, dat is de plaats van het altaar; man-
da is een Oud-Indisch woord voor 'verhoogde 
plaats', 'ontmoetingsplaats'. 

Tijdens het ritueel ontmoet de priester of yogin 
de godheid en legt hij hem een verzoek voor: een 
wens die hij graag ingewilligd ziet voor zichzelf of 
voor iemand in wiens opdracht hij handelt. In een 
vergevorderd stadium van tantrisme zal de yogin 
zich identificeren met de godheid die hij heeft op-
geroepen, en zich zo bovennatuurlijke krachten 
eigen maken die hem in staat stellen op te treden 
als ware hij zelf de godheid. Dit ritueel is alleen 
voor ingewijden. Niemand anders dan de priester 
of de yogin, eventueel leerlingen of helpers, zijn 
erbij aanwezig. Het ritueel kan wel ten behoeve 
van een niet-ingewijde worden uitgevoerd. Deze  

is dan de opdrachtgever die het ritueel bekostigt 
en aan wie ook de resultaten ervan ten goede ko-
men. 

De tantristisch-boeddhistische mandala heeft 
een duidelijk herkenbaar schema, maar het aantal 
variaties bij de invulling van deze vaste vorm 
is enorm groot: iedere godheid heeft haar eigen 
mandala, zijn eigen rituele omgeving waarin deze 
kan worden uitgenodigd te verschijnen. Elke 
kloosterorde, elke sekte, iedere yogin of siddha zal 
de mandala anders invullen, volgens de hiërarchi-
sche tradities van de orde, de leer van de sekte of 
de persoonlijke keuze van de yogin. 

In het tantristische boeddhisme dat in de Tibe-
taanse kunst vorm krijgt, functioneert de mandala 
als een grafische weergave van het rituele en medi-
tatieve proces dat de ingewijde zich na een lange 
training heeft eigen gemaakt. 

In deze opvatting is de mandala zeker geen 
spontane uiting van diepere lagen van het bewust-
zijn, geen universeel symbool dat een ieder aan-
spreekt, maar veeleer een ingewikkelde partituur 
die men goed moet kennen om ritueel en medita-
tie correct te kunnen uitvoeren. 
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M. Brauen, Das Mandala: der heilige Kreis im 

tantrischen Buddhismus, Keulen, 1992. 
G. Tucci, The Theory and Practice of the Manda-

la, Londen, 1961. 
C.S. Lewis, The Discarded Image. An Introduc-

tion to Medieval and Renaissance Literature, 
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BOEDDHISTISCH CENTRUM AMSTERDAM 
Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde (VWBO) 

Palmstraat 63, 1015 HP Amsterdam 

In Amsterdam Cursus Meditatie en boeddhisme voor beginners. 
Thema: het levenswiel. Zesmaal elke dinsdagavond van 

19.3o-21.3o u. Start cursus op 4 november. 
Iedere woensdagavond 19.30-21.3o u. meditatie voor beginners. 

In Schoorl: Retraite voor beginners van i t/m 19 oktober; Winter- 
retraite voor beginners en gevorderden van 24 t/m 31 december. 

Opgave en informatie: 02o-420.7097 / 632.7795 

Advertentie 

GEZOCHT: iemand die 
vanuit de USA een boek 
(uitgeverij  Shambhala) 
mee wil brengen. Bhiksuni 
Ratana, fax: 0117-492271 
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Voetnoot 
Twee boeddhismen 
Met bijna griezelige helderziend-
heid voorzag de Canadese cul-
tuurfilosoof Marshall McLuhan al 
in het begin van de jaren 6o de ge-
volgen van de computer voor de 
mondiale samenleving: 'As elec-
trically contracted, the globe is no 
more than a village.' Dat was ver 
voordat Internet en e-mail waren 
uitgevonden en voordat de toeris-
tische industrie vliegreizen naar 
Indonesië, Thailand of China de 
gewoonste zaak van de wereld 
maakte. Globalisering is nu een 
modewoord. Ook de religie, en 
zeker het boeddhisme, ondergaat 
de invloed van de psychologische 
inkrimping van de afstanden op 
onze planeet. Een medewerker 
van de Rigpa, de Tibetaans-boed-
dhistische orde onder leiding van 
Sogyal Rinpoche, reisde onlangs 
in twaalf dagen vanuit Londen de 
wereld rond om vestigingen van 
de Rigpa te bezoeken in New 
York, Sydney, New Delhi en Pa-
rijs. 
Towards the globalization of reli-
gions? is de titel van een gedegen 
studie door de Leidse godsdienst-
wetenschapper Annette Jansen. 
De ondertitel brengt ons dichtbij 
huis: A study of Thai and Dutch 
Buddhists in the Netherlands. 
Uitgangspunt is de gedachte die 
hij godsdienstonderzoekers op-
geld doet, dat globalisering kan 
leiden tot een botsing van cultu-
ren en daardoor tot verbrokke-
ling van de identiteit van mensen 
en groepen. Religie zou kunnen 
helpen om de identiteit te be-
schermen. De behoefte aan zulke 
bescherming zou zelfs de religie 
kunnen revitaliseren. 

De onderzoekster is nagegaan 
of hiervan iets te bespeuren valt in 
boeddhistische kringen in ons 
land. Zij hoopte het optimisme 
van de Groningse meditatieleraar 

Frits Koster, als bhikkhu Jhana-
nando een tijd lang monnik in 
Thailand, bevestigd te krijgen. Hij 
ziet westerse en oosterse mensen 
gezamenlijk putten uit de boed-
dhistische bronnen. Haar conclu-
sie is echter kort en bondig: 'He-
laas!' Van een toenadering, laat 
staan een eenwording, van de 
twee culturen door de religie is 
haar niets gebleken. 

Integendeel. Zij richtte het 
zoeklicht op de Buddhavihara in 
Amsterdam en Den Ilp, centra 
onder leiding van de eerwaarde 
Mettaviharee, die in 1973 uit 
Thailand naar Nederland kwam 
en de Buddharama Tempel in 
Waalwijk stichtte. De vaste be-
zoekers van de Buddhavihara zit-
ten zo vast aan hun eigen nationa-
le identiteit 'dat deze "ene groep" 
van Thaise en Nederlandse sup-
porters twee volledig verschillen-
de vormen en opvattingen van het 
boeddhisme in praktijk brengen, 
die allebei grotendeels zijn geba-
seerd op respectievelijk Thaise en 
Nederlandse culturele tradities.' 

De Thais praktiseren een 
boeddhisme dat hoofdzakelijk 
bestaat uit communicatie met 'een 
veronderstelde persoonlijke, niet-
visuele werkelijkheid', nl. goden, 
demonen en geesten, en het ge-
loof in zielen, karma, samsara, be-
zweringen, amuletten en dergelij-
ke. Zij hanteren pragmatische 
morele normen, gericht op een 
gezond en aangenaam bestaan in 
dit leven en het volgende. Hun 
religieuze praktijk is vooral dana, 
vrijgevigheid en devotie, waarmee 
verdienste wordt verworven vol-
gens het principe 'voor wat hoort 
wat'. 

Het Thaise boeddhisme, ook 
in Amsterdam, is verankerd in de 
sociale, economische en politieke 
structuur van Thailand. Staat, re-
ligie, d.w.z. boeddhisme, en ko-
ning vormen daar een hechte 
driehoek. Het departement voor 
religieuze zaken van het ministe- 

door Jacques den Boer 

rie van onderwijs in Bangkok is 
als het ware het secretariaat-gene-
raal van de sangha. 

Heel anders zijn de kenmerken 
van de Nederlandse vorm van 
boeddhisme in de Buddhavihara. 
De kern is communicatie met 'een 
veronderstelde onpersoonlijke, 
niet-visuele werkelijkheid, nibba-
na of "inzicht" genoemd' en een 
daarop afgestemde moraal. De re-
ligieuze praktijk bestaat voorna-
melijk uit studie van de boeddhis-
tische leer en beoefening van vi-
passana-meditatie. Het is bij uit-
stek een persoonlijke vorm van re-
ligie, los van de specifieke omstan-
digheden in de Nederlandse sa-
menleving. 

Annette Jansen beschrijft in 
vogelvlucht de ontwikkeling van 
het boeddhisme in Nederland en 
in Thailand. Opmerkelijk is dat 
meditatie daar pas rond 1955, 
door de komst van Birmese lera-
ren, voet aan de grond kreeg. Me-
ditatie wordt niet georganiseerd 
door de sangha, zegt Mettaviharee 
in een gesprek met de onderzoek-
ster (die ook een religieus portret 
van de eerw. Jotika van de Bud-
dhavihara schetst). In Thailand 
was hij destijds, met zijn uitge-
sproken wens om meditatieleraar 
te worden, een buitenbeentje. 
Niettemin was hij tot voor kort 
hoofd van de Thaise sangha in Eu-
ropa. 

De onderzoekster concludeert 
dat het Nederlandse boeddhisme 
is gekleurd door onze nationale 
identiteit. De primaire kleuren 
zijn vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap, en de fundamenten de-
mocratie en verdraagzaamheid. 
Gevoegd bij de karakteristieke 
Thaise tolerantie en vriendelijk-
heid moet er een gezonde basis 
zijn voor vruchtbare samenwer-
king tussen de twee boeddhismen, 
denkt zij. 

Dat is nogal wat. Hoe dan ook: 
Nederlands boeddhisme wordt 
geen Thais boeddhisme.  V 
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Stichting Vrienden van het Boeddhisme 
Een mijlpaal 30 jaar! 
door prof. dr. Rob Janssen 

De Stichting Vrienden 
van het Boeddhisme 
(SVB) bereikt binnen-

kort een gedenkwaardige leef-
tijd: 3o jaar. Dat feit noopt tot 
een terugblik, een blik vooruit 
en een evaluatie. 

Op 8 november 1967 werd 
de Stichting Nederlands Boed-
dhistisch Centrum opgericht 
door drs. Peter van der Beek, 
mr. Leo Boer, mevr. J.J.C. Perk, 
Bruno Mertens en mevr. V.F. 
Laterveer. Deze stichting was 
op haar beurt voortgekomen uit 
de Nederlandse Buddhistische 
Vriendenkring, in het leven ge-
roepen door Ernst Verwaal, en 
stond in nauw contact met de 
Thaise ambassade, waar de 
vrouw van de ambassadeur in 
1966 ontvangsten organiseerde 
voor leden van deze kring. De al te 
grote invloed van het theravada-
boeddhisme binnen de kring 
wakkerde de behoefte aan om 
een centrum op te richten waar 
het boeddhisme in al zijn ver-
scheidenheid bestudeerd en be-
oefend zou kunnen worden, in 
samenwerking met andere 
boeddhistische organisaties en 
instellingen in Nederland. De 
stichting ging in 1968 een tijd-
schrift uitgeven, dat `Saddhar- 

Tot welzijn 
van vele mensen, 

tot geluk van vele mensen, 
uit mededogen 
met de wereld, 
tot voorspoed, 

tot welzijn, 
tot geluk van goden 

en mensen 

ma' (de Goede Leer) werd ge-
noemd. In september 1995 werd 
dit tijdschrift, dat alleen onder 
donateurs verspreid werd, ver-
vangen door het Kwartaalblad 
Boeddhisme, waarin u thans 
leest en dat een ruimere ver-
spreiding kent.. 

Overkoepelend 

Mr. Leo Boer (1919-1983) nam 
in 1973 het voorzitterschap over 
van drs. Peter van der Beek. 
Daar het Centrum er niet in 
slaagde een centrale rol te spelen 
als gemeenschappelijke ontmoe-
tingsplaats voor boeddhisten 
van diverse gezindheid, werd in 
1978 besloten de naam te veran-
deren in Stichting Vrienden van 
het Boeddhisme. Een bijkomen-
de reden voor deze omdoping 
was de oprichting, ook in 1978, 
van de Boeddhistische Unie van 
Nederland (BUN), uitsluitend 
bestaande uit vertegenwoordi-
gers van boeddhistische groepe-
ringen. De BUN nam de over-
koepelende functie van het 
vroegere Centrum over. 

Dr. Tonny Kurpershoek-
Scherft was de eerste voorzitter 
van de vernieuwde stichting, in 
198o opgevolgd door prof. dr. 
Victor Westhoff, die in 1982 de 
taak overdroeg aan de huidige 
voorzitter. 

Toekomst 

Wat zal de toekomst ons bren-
gen? Het donateursbestand van 
de stichting blijft ongeveer sta-
biel. De opgave die wij ons bij 
het vijfentwintigjarig bestaan 
stelden om ons tijdschrift 'in de 
kiosken' verspreid te zien, heb- 
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Boeddhistische 
Omroep i.o. 
Wat te doen? 

Tijdens een hoorzitting op 
12 augustus laatstleden is 
door het Commissariaat 

voor de Media de Boeddhisti-
sche Unie Nederland (B.U.N.) 
gehoord. Zoals wij in het zo-
mernummer van dit blad be-
richtten, werd door het Com-
missariaat de aanvraag zend-
machtiging niet toegekend, 
waarop de B.U.N. een bezwaar-
schrift indiende. 

Op z september is door het 
Commissariaat naar aanleiding 
van de hoorzitting een besluit 
genomen. Daarin wordt gemeld 
dat 'de daadwerkelijke aanwe-
zigheid van het boeddhisme in 
de Nederlandse samenleving 
wordt geadstrueerd met de aan-
duiding hoe en in hoeverre het 
boeddhistische gedachtegoed in-
vloed heeft op cultureel en 
maatschappelijk gebied'. Ge-
steld wordt dat zendtijd voor 
landelijke omroep aan kerkge-
nootschappen en genootschap-
pen op geestelijke grondslag 
`met name ertoe dient uiting te 
kunnen geven aan een in de Ne-
derlandse samenleving gewor-
telde religieuze hoofdstroming'. 
Daarbij is opgemerkt dat 'het 
boeddhisme, evenals het katho-
licisme, het protestantisme, de 
islam, het hindoeïsme en de 
joodse religie weliswaar een we-
reldgodsdienst is, maar dat er  

geen sprake is van een religieuze 
hoofdstroming in de Neder-
landse samenleving'. 

Het door de B.U.N. bestre-
den besluit tot afwijzing van de 
zendtijdaanvraag is mede geba-
seerd op het ontbreken van een 
voldoende grote en representa-
tieve achterban, aldus het Com-
missariaat. Een achterban van 
3 3.000 mensen (ongetoetst) 
wordt onvoldoende groot ge-
acht om te dienen als noodzake-
lijk maatschappelijk draagvlak. 
Tijdens de hoorzitting is vol-
gens het Commissariaat aan de 
hand van concrete gegevens 
evenmin aangetoond dat de 
boeddhistische achterban we-
zenlijk groter is dan het georga-
niseerde ledental. 

Op grond daarvan werd het 
bezwaar ongegrond verklaard 
en het eerder genomen besluit 
gehandhaafd. Overigens is door 
het Commissariaat erop gewe-
zen, dat tegen dit besluit op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht beroep kan worden 
ingesteld bij de Rechtbank van 
het arrondissement en wel zes 
weken na de dag waarop dit be-
sluit is bekendgemaakt. 

Naar aanleiding van de ont-
stane situatie beraadt de B.U.N. 
zich nader over de stappen die 
zij voor de nabije toekomst 
denkt te zullen nemen. 

ben wij vervuld. Het aantal 
abonnees groeit gestaag, niet al-
leen in Nederland, maar ook in 
België. Het ziet er naar uit, dat 
de centrale rol die de stichting 
zich toegedacht had in de be-
ginjaren, nu via een omweg 
toch gerealiseerd wordt: leden 
van allerlei boeddhistische groe-
peringen blijken zich te abon-
neren op dit tijdschrift, dat aan 
alle stromingen binnen het 
boeddhisme onbevooroordeeld 
aandacht schenkt. Ook mensen 
die alleen maar 'geïnteresseerd' 
zijn in het boeddhisme, maar 
niet de behoefte voelen zich ac-
tief bij een organisatie aan te 
sluiten, omdat zij bezwaren 
hebben tegen geïnstitutionali-
seerde religie, vinden hier veel 
van hun gading. 

In de toekomst hopen wij 
aan onze 'verkondigende' taak 
meer gestalte te geven. Vroeger 
hebben wij in samenwerking 
met de helaas niet meer be-
staande 'Kosmos' in Amster-
dam en een aantal externe do-
centen enige jaren met succes 
een 'Boeddhistisch Leerhuis' 
verzorgd, waar geïnteresseer-
den kennis konden maken met 
de Dharma. Thans wordt de 
mogelijkheid onderzocht op 
een andere wijze hetzelfde doel 
te realiseren, bijvoorbeeld via 
een gestructureerde cyclus van 
lezingen. 

Wij zien de komende jaren 
met vertrouwen tegemoet. In een 
tijd van spiritueel verval is er be-
hoefte aan het verbreiden van een 
Leer tot 'welzijn van vele men-
sen, tot geluk van vele mensen, 
uit mededogen met de wereld, 
tot voorspoed, tot welzijn, tot 
geluk van goden en mensen', zo-
als het in de Pali-canon heet. V 
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De wijsheid van 

N 
door Erik Hoogcarspel 

zen meesters zijn bekend om hun kernachti-
ge uitspraken. Ze willen hun gehoor niet 
overtuigen met lange preken, ze houden 

niet van ingewikkelde theorieën. Het gaat hen 
erom precies te zeggen waar het op staat en met 
zo weinig mogelijk woorden. Als het kan zelfs 
zonder woorden, bijvoorbeeld door ergens naar te 
wijzen of een vraag te beantwoorden door de vra-
gensteller een klap in het gezicht te geven. Dit is 
niet zomaar een gewoonte of een modeverschijn-
sel. Het doel van deze bondigheid is de vragen-
steller tot inzicht te brengen en zeninzicht is niet 
discursief. Het is geen lang verhaal, geen aaneen-
schakeling van 'en toen' of 'omdat'. Het is mo-
mentaan, een flits. Zenmeesters hebben zelf deze 
flits meermalen ervaren en doen hun best anderen 
te helpen ook zover te komen. De antwoorden 
van de zenmeesters weerspiegelen het zeninzicht. 
Ze kunnen het inzicht niet overbrengen, maar een 
enkele keer heeft een goed verstaander aan een 
half woord genoeg. 

Er zijn in de loop van de geschiedenis een aan-
tal verzamelingen van antwoorden van zenmees-
ters samengesteld. Dit gebeurde in de eerste plaats 
omdat het in China, waar het zenboeddhisme on-
der de naam `ch'anna' ontstond, sinds Confucius al 
gebruikelijk was dat leerlingen woorden en daden 
van hun meester op schrift stelden. Deze verslagen 
vormden dan de basis voor studie, want de mees-
ter is het voorbeeld waardoor elke leerling zich 
moest laten inspireren. Verder waren woorden en 
gedrag van de meester vaak zo curieus of veelzeg-
gend dat de meeste leerlingen het als een groot ver-
lies moeten hebben beschouwd als de neerslag er-
van niet voor het nageslacht zou worden bewaard. 

In het Westen zijn inmiddels een aantal van 
deze anekdotenverzamelingen in vertaling gepu-
bliceerd. Zo bracht uitgeverij Kluwer in 1968 een 
Nederlandse vertaling uit van Zen flesh, zen bones, 
onder de titel Zenzin, Zenonzin. De verzameling 
Zen flesh, zen bones was zelf weer een verzame-
ling en wel van lol Zenverhalen, De poortloze 
poort, Tien ossen en Zoeken naar een middelpunt. 
Dit laatste was merkwaardig genoeg geen zen-
tekst, maar een korte tekst met meditatieonder-
werpen uit het Kashmirse Shivasme, dat door de 
schrijver werd beschouwd als een mogelijke voor-
loper van het zenboeddhisme. Dit is waarschijn-
lijk ten onrechte, want de stichters van het zen-
boeddhisme waren wel Indiërs, maar geen Kash-
rniri's. Bovendien stammen de teksten van de non-
dualistische tradities van het Kashmirse Shivaïsme, 
die net als het zenboeddhisme een momentaan 
verlossend inzicht nastreefden, van na de negende 
eeuw, terwijl de Zuidindiër Bodhidharma al aan 
het einde van de vijfde eeuw het zenboeddhisme 
naar China bracht. 

Hoe het ook zij, de zenanekdotes vormen kos-
telijke lectuur en vele boeddhistische zowel als 
niet-boeddhistische westerlingen hebben er van 
genoten. Het wordt echter vaak nog als een be-
zwaar gezien dat deze anekdotes toch weer in een 
discursieve vorm, als verhaal worden gepresen-
teerd. In een verhaal wordt alles na elkaar verteld 
en komen er onvermijdelijk weer centoens' bij. Dit 
doet geen recht aan het momentane inzicht, de 
flits van wijsheid, die de meesters wilden teweeg 
brengen. Daarom zijn de mooiste anekdotes al in 
de zeventiger jaren in stripvorm omgezet. Deze 
twee delen Zencomics waren echter door de toen-
malige uitgeverij De Kosmos op slecht papier uit-
gegeven en hebben geen hoge oplage gehaald, dat 
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Linji placht dikwijls 'Ho!' te roepen om het 
dualistische of formalistische denken van zijn 
leerlingen te doorbreken. Linji's schreeuw en 

Deshan's gebruik van de staf waren zeer 
bekend en deden het gezegde ontstaan: 'Linji's 

schreeuw en Deshan's staf!' 

Ho! 

geldt ook voor de later uitgeven paperback. Een 
Taiwanese tekenaar heeft het echter opnieuw aan-
gedurfd om de anekdotes in stripvorm uit te beel-
den. De strips zijn vervolgens in het Engels ver-
taald en de Engelse tekst is weer in het Nederlands 
vertaald en uitgegeven bij EastWest Publications 
onder de titel De wijsheid van zen. 

De tekeningen zijn in elk geval vlot en zien er 
leuk uit. Ze beelden de figuren op authentieke wij-
ze uit, het is te zien dat de tekenaar met de cultuur 
en de geschiedenis vertrouwd is. De stijl van de te-
keningen doet echter westers aan, het is de stijl van 
strips als peanuts en snoopy, toch is de vlotheid en 
losse lijn in overeenstemming met de stijl van de 
verhalen. De Zencomics waren meer getekend met 
de ruwe penseel, hetgeen nog iets meer in overeen-
stemming is met de echte zensfeer. 

Belangrijk is ook de tekst, deze is misschien niet 
helemaal ongeschonden door beide vertalingen 
heengekomen. Er zijn ook verschillen met andere 
vertalingen, bijvoorbeeld Zenzin, zenonzin. Is dat 
erg? Vergelijkt u beide volgende vertalingen van 
uitspraken van I Hsan (Yixuan), de stichter van de 
Linchi school die later in Japan Rinzai zou worden 
genoemd: 

`Soms is een schreeuw als het kostbare zwaard 
van de Vajraraja (Diamantkoning); soms is een 
schreeuw als een goudharige leeuw die naar voren 
kruipt; soms is een schreeuw als een verlokkende 
stok met wat gras aan het uiteinde; soms wordt een 
schreeuw helemaal niet gebruikt als een schreeuw. 
Begrijp je dit? Ik... [De monnik aarzelde en juist 
toen hij antwoord wilde geven, schreeuwde Lin-
chi:] HO!' 

Wing-tsit Chan vertaalt direkt uit het Chinees: 
'The master asked a monk: Sometimes a shout is 
like the sacred sword of the Diamond Ring. Some-
times a shout is like a goldenhaired lion squatting 
on the ground. Sometimes a shout is like a rod or 
a piece of grass [used to attract fish]. And someti-
mes a shout is like one which does not function as 
a shout at all. How do you know which one to 
use? As the monk was deliberating what to say the 
master shouted.' (Wing-tsit Chan: A sourceboek in 
Chinese philosophy.) 

Er zijn enkele verschillen: de leeuw kruipt niet 
naar voren, maar zit en de verlokkende stok met 
gras aan het uiteinde is een stok of een grasspriet; 
maar ze doen weinig af aan de strekking van het 
verhaal. Een aantal verschillen zijn waarschijnlijk 
het gevolg van een andere interpretatie van het 
Chinese origineel. Dit is het geval met de vertaling 
van Girdhrakuta, (Gierenpiek, een plaats waar de 
Boeddha vaak leerredes hield) als `Geestenbergen'. 
Dergelijke afwijkingen zijn echter niet ernstig. Het 
taalgebruik is vrij neutraal gehouden, de vertalers 
hebben zichzelf wat dat betreft weinig vrijheid ge-
geven. Dit lijkt wat nauwkeuriger, maar het resul-
taat is dat de conversaties soms in boekentaal zijn 
geschreven. Gelukkig heeft de argeloze lezer daar 
weinig hinder van, omdat de situaties en strekking 
van de uitspraken zonder meer duidelijk zijn. In 
elk geval komt het karakter van Zen in het boek 
goed tot leven. 

De wijsheid van zen is een boek dat men niet 
weg bergt, maar telkens opnieuw ter hand neemt 
om er een passage uit te lezen... met een peinzende 
glimlach. 
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Advertentie 

Uniek didactisch concert in Leiden door 

Lama Karta 
"MYSTIEKE GEZANGEN UIT TIBET" 

Zondag 14 december om 15 uur 

Mystiek vormt de kern, het hart van elke religie. De laatste tijd 
komt dit onderwerp zo dikwijls ter sprake: wellicht een teken 
van een nieuwe behoefte aan verinnerlijking en herbronning. 
Lama Karta zingt een aantal mystieke teksten uit Tibet volgens 
melodische lijnen die eeuwenlang in de kloosters bewaard ble-
ven. Het wordt een "didactisch" concert: deze mystieke gezan-
gen zullen namelijk ook verklaard worden. 

Een intieme en intense spirituele ervaring! 

Stadsgehoorzaal in Leiden 
Plaatsbespreking: o71-513.1704 

Vátf her eh der, 

Peter Skilling verzameld, omvat 
zowel palmblad- als papieren 
manuscripten, geschreven in 
Pali, Birmees, Shan, Tai khun, 
Tai lue en andere Zuidoost-
Aziatische talen. De manuscrip-
ten bevatten canonieke teksten, 
commentaren, lokale legenden, 
en historische en medische tek-
sten. Als zodanig vormen zij 
een uiterst kostbare schat voor 
de studie van het religieuze en 
literaire erfgoed van het boed-
dhisme van Zuidoost-Azië, en 
verdienen derhalve te worden 
behoed voor toekomstige gene-
raties. 
Het Tragile Palm Leaves-pro-
ject' is geheel afhankelijk van 
giften van individuen en institu-
ten. Gezien het niet geringe ge-
vaar dat de manuscripten mo-
menteel lopen, is de noodzaak 
van financiële steun groot. Voor 
nadere informatie kunt u con- 

tact opnemen met: Paola Tinti, 
Director of Special Projects, Pali 
Text Society, 73 Lime Walk, 
Headington, Oxford OX3 
7AD, UK. 
Peter Skilling bereidt een drie-
delige vergelijkende studie voor 
van canonieke teksten, geschre-
ven in het Tibetaans, Sanskriet 
en Pali. 

Pali Text Society 
Oxford, UK 

Der Weg des Buddha 

`De weg van de Boeddha. Uit de 
heilige geschriften van de boed-
dhisten. Lezingen, voordrach-
ten, muziek' is een radioproject, 
in oktober 1996 twee avonden 
lang uitgezonden door de West-
deutsche Rundfunk. De volledi-
ge, bijna acht uur durende uit-
zending werd vastgelegd op 

acht cd's. Een uniek project, 
waarin een reeks teksten uit de 
Pali-canon werden voorgedra-
gen, afgewisseld door lezing 
van tekstfragmenten in het Pali 
door de Thai-Buddhistischer 
Verein Hamburg. 
De muzikale 'omlijsting' be-
staat uit een aantal werken op 
de shakuhachi (een japanse 
bamboefluit), de 'klankreis 
Keulen-Kyoto' van Bill Fonta-
na, delen uit zen-liturgieën, 
trommelmuziek met een soort 
hobo uit Sri Lanka, en tot slot 
een Tibetaanse puja door mon-
niken van het Guyto-klooster. 
De gehele uitzending bestaat uit 
drie delen: 

`Van prins Siddhatha tot de 
verlichte Boeddha'; 

2 Teervoordrachten en predi-
kingen'; 

3 'De kringloop van het be-
staan'. 

In het eerste deel wordt de le-
gende verteld van de geboorte, 
de vlucht uit de wereld, de jaren 
van askese, en de Verlichting, 
alle afkomstig uit verschillende 
klassieke Pali teksten. 
In deel twee volgen het Dham-
macakkappavattana-Sutta (de 
prediking in Benares), alsmede 
tekstdelen over de onmeetbaar-
heid van de wedergeboorten, 
over de eenzijdigheid van het 
onverlichte inzicht (met de fa-
bel van de olifant en de blin-
den), over vragen die de Boed-
dha niet beantwoordt, over de 
betekenis van het niet-zelf en 
van het nirvana, en over de mis-
sie-opdracht van de Boeddha 
aan zijn leerlingen. Besloten 
wordt met het Maki-
Satipatthána-Sutta, ofwel de 
grote prediking over de grond- 
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slagen van de achtzaamheid. 
Het derde en laatste deel bevat 
een lezing van het Cakkavat-
tisihanáda-Sutta, de prediking 
van de leeuwenroep van de we-
reldheerser; het Ambattha-Sut-
ta, ofwel het onderricht van de 
Boeddha met de brahmaan Am-
battha; en tot slot van de uitzen-
ding het Mahá-Parinibbána-
Sutta, de grote prediking van 
het absolute nirvana. 
De gehele uitzending stond on-
der wetenschappelijke leiding 
van prof.dr.Heinz Bechert, 
boeddholoog aan de universiteit 
van Gittingen, die ook zorg 
droeg voor de inleiding en de la-
tere commentaren. 

Mozart meets Tibet 

Een van de hoogtepunten van 
de Stuttgarter Hof Konzerte, de 
`confrontatie' van een requiem 
van Mozart met een Yamantaka 
dodenritueel, uitgevoerd door 
Tibetaanse monniken van het 
Tashi Dhargye in India, werd na 
het grote succes van verleden 
jaar begin juli van dit jaar op-
nieuw uitgevoerd. Het succes 
van deze combinatie was zo 
groot, dat dit jaar werd besloten 
de Beethovenzaal van de Stutt-
garter Liederhalle met 1400 zit-
plaatsen af te huren, op gevaar af 
dat opnieuw velen geen kaartje 
zouden kunnen krijgen. 
Het ligt in het voornemen van 
de organisatoren soortgelijke 
initiatieven in de toekomst voor 
te bereiden. 

Dr.Roland Haas 
Kulturamt Stuttgart 

Eichstrafie g 
D-7oo4 Stuttgart 

Nederlandse sites 

Het boeddhisme op Internet 
heeft inmiddels ook een 

aantal Nederlanders verleid tot 
het opzetten van homepages 
met daarop informatie van de 
groepen waar ze zelf toe beho-
ren. Onderstaande initiatieven 
zijn daarom soms afkomstig van 
mensen die uit zichzelf iets ver-
tellen over een bepaalde boed-
dhistische stroming, andere pa-
gina's zijn afkomstig van de of-
ficiële organisatie zelf. 

De Nederlander John Willem-
sens heeft op zijn particuliere 
homepage veel informatie gezet 
over de boeddhistische groep 
waar hij bij is aangesloten: het 
Advayavada Infocenter in Am-
sterdam. Deze groep, die zich 
onder de afdeling "Zen en ande-
re niet-esoterische Mahayana 
groeperingen" laat classificeren, 
heeft als belangrijkste kenmerk 
de nadruk op het vierde teken in 
de leer van de Boeddha. Op de 
Engelstalige pagina, die vrij so-
ber is vormgegeven, staat het al-
dus: "expreseed in human terms, 
existence advances in time to-
wards ever better. In other 
words, that in human terms re-
ality is sequential and dynamic 
in the sense of ever becoming 

better than before." Behalve een 
uitleg wat onder het Advayava-
da-boeddhisme verstaan moet 
worden, staat er ook een Vraag-
en-Antwoord-deel op deze site, 
worden er links aangegeven 
naar andere boeddhistische sites 
op het Internet en vergeet Wil-
lemsens natuurlijk niet de adres-
gegevens van het Infocenter in 
Amsterdam. 
Adres: 
http://ww.  w.euronet.n1/—advaya/ 
index.htm 
E-mail: advaya@euronet.n1  

Het Buddhavihara Vipassana 
Meditatiecentrum in Amster-
dam heeft weliswaar nog geen 
eigen homepage maar via e-mail 
kun je als geïnteresseerde in 
deze Theravada-groep wel aan-
geven dat je voortaan per elek-
tronische post het maandpro-
gramma wilt ontvangen. Heel 
handig als je op de hoogte wilt 
worden gehouden van retraites, 
boeiende lezingen en leerzame 
weekenden. 
E-mail: gotama@xs4all.nl  

De Friends of the Western Bud-
dhist Order (FWBO) heeft een 
uitgebreide internationale site. 
Met heldere afbeeldingen en een 
duidelijke structuur wordt uit-
gelegd wie de oprichter Sangha-
rakshita is, welke boeken er ge-
lezen kunnen worden en waar 
de FWBO allemaal centra heeft. 
Helaas wordt er van het Am-
sterdamse centrum alleen de 
adresgegevens vermeld maar 
misschien kan via onderstaand 
e-mail adres wel een programma C> 
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tatieweekeinde voor hen die al be-
kend zijn met Stille Belichting Me-
ditatie: Heerewaarden, Centrum 
Vuurvlinder. Info Inge 050-
314.3489; Meditatiedag: 1 i okt., 
Groningen, `Vipassana-centrum', 
Kamerlingh Onnesstraat 71. Info 
Inge 050-314.3489. In 1998 dag- en 
weekeinde-retraites in februari, 
april, september-oktober. Van 
19 april vierdaagse sesshin in de Til-
tenberg, olv Eerw. Hakuun en Zr. 
Jina van Plumvillage. Van 4-9 dec. 
Rohatsu-sesshin rondom de ver-
lichting van de Boeddha Shakya-
muni in de Tiltenberg. 

India Instituut 
Postbus 75861, 1070 AW Amster-
dam. Info div. cursussen 020-
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.: Inlei-
ding in het boeddhistische denken, 
docent dr.A.R. Scheepers. Vier les-
sen 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, 661 
CE Overasselt. Tel. 024-622.2208. 
Dommer van Poldersveldtweg 27a, 
6521 NC Nijmegen, tel. 024-
322.6985. Meditatie open avond: 
wekelijks vr. 19.30 U. Cursus De 
praktijk van meditatie: 2-wekelijks 
wo. 20-21 u.; Intensieve jaargroep 
Inscholing in boeddhisme: wekelijks 
do. 19.30-21.3o u. in Nijmegen en 
Den Bosch. Thangka tekenen: 
tweewekelijks wo. 20-22 u.; Diver-
se doorgaande lam rim-groepen: 
wekelijks. Lezing en weekend-
workshop Gelek Rinpoche: Op de 
grens van ontwaken; het raakvlak 
tussen spiritualiteit en het leven van 
alledag, 28-30 nov. Vraag folder. 

Kanzeon Sangha Nederland 
Kraijenhofstraat 151, 1ot8 RG Am- 

sterdam.  Tel.o2o- 
627.6493/618.1983. 
Wekelijkse zazen-bijeenkomsten: 
Amsterdam, Kanzeon Centrum: 
Introductieworkshop zazen: za. t3 
dec. to-17 u.; Winter City-sesshin 
olv Nico Tydeman: 2-4 jan. 
Introductiecursus zenmeditatie: olv 
Nico Tydeman en Maurice Kneg-
tel, van do. t t sept. t/m 29 jan. 
18.30-20 u.; Vervolg introductiecur-
sus zenmeditatie: olv Nico Tyde-
man en Meindert van de Heuvel, 
t/m 29 jan. 20.15-22 u.; Avond-za-
zen: di. 20-22 u. elke tweede di. van 
de maand avondsesshin 20-22.15 u.; 
Zelf-onderzoek olv Maurice Kneg-
tel: vanaf ma. 20 okt. t/m 22 dec. 
20-22 u.; Zazen-weekends: 25 & 26 
okt. en 29 & 3o nov. (sanghadag). 
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, Noor-
derhagen 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. 18.30-20 
U./20.15-22.15 U. Nico Tydeman 
en Gretha Aerts; info Nelleke 
Doornebal, 010-475.3282. 

Maha Karuna 
Stichting Regenboog-Sangha, Zen-
do 'De stenen brug', Van Wal-
bceckstraat 66 hs, Amsterdam nabij 
het Surinameplein. Tel. 020-
673.5198. Residentiële leraar: Pau-
line Asthita Vegting. 
Meditatie: dagelijks 7.3o-8.3o u. 
Wekelijks: di. 9.30-11..3o u. en 
19.3o-21.30 u. Beginnerscursus; do. 
zit- en loopmeditatie 19.30-22.30 
u.(mogelijkheid rond 21.3o te ver-
trekken); vr. 9.30-11.3- en 19.30-
21.30 Gespreksgroep Meditatie, 
Boeddhisme en Mystiek. Iedere 
eerste zo.v.d.maand: 10-13 u. boed-
dhistische viering (puja) en toe- 

spraak, m.i.v. november vanaf 15 u. 
salon 'Carte Blanche voor...'. Der-
de zo.v.d.maand io-t7 u. Dag van 
Aandacht in de geest van Thich 
Nhat Hanh: loop- en zitmeditatie, 
toespraak, maaltijd, theemeditatie, 
Touching the Earth-ceremonie. 

Maha Karuna Ch'an (Chinese 
Rinzai Ch'an) 
Secr.: Betty Dewit, Bellemansheide 
78, B-1640 Genezius-Rode Tel. 
(0032)-(0)2-380.5486, of Jan Keet, 
Ten Hovestraat 83, 2582 RK Den 
Haag (+p) (0)70-355.2191. 
Zenavonden: Antwerpen, Mark-
gravelei 103, (vr.) Orpha Verschae-
ren 03-237.3718; Breda, Nieuwe 
Boschstraat 4a (vr) Harrie de 
Kroon 076-521.7003; Brugge, Do-
meindreef 10 (3e wo. v.d.mnd.) Ce-
cile Dheedene 050-318.332; Ize-
gem, Roeselaerstraat 293 (1e 
di.v.d.mnd.) Fernanda Desloovere 
051-227.604; Leuven, Universit.pa-
rochie, Gr.Begijnhof 16 (di) Geert 
Mortier 016-259.879; Lommel, 
Lesmortel 31, Mai Mannaerts 011-
542.222, Lo-Reninge, Markt 11, 
Paula Van Robaeys 058-288.204; 
Noord Limburg, Joy Michiels-
plein, Ackal (ma+wo) Robert Ki-
nable ot 1-648.048 en Marcel 
Schuurmans 011-646.358; Nyswil-
ler, Kolmonderstraat 18 (za) Frans 
Spits 043-601.2319; Schoten, Voor-
schotel-liaan 29 (zo) Kogel Dias 03-
644.2496; Son en Breugel, Leeuw-
straat 2, (do) Jo Hoeks 0499-
173.546; Temse, Fonteinstraat 9 
(do) Rita Aubroeck 03-771.0123; 
Utrecht, info Hans Verburgh 030-
231.839 en Netty Meyer, 0172-
476.527. Sesshins met Ton Lathou-
wers: City Sesshin Nijmegen 27-28 
dec., info Marian de Boer 024-
323.6936; Drongen, 'De Oude Ab-
dij' 17-21 dec., info secr. Maha Ka-
runa (België). 

Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Ernst. 
Tel. 0578-661.45o/fax 0578-
661.851, e-mail: maitreya@pi.net  
home page: http://home.pi.net/ 
-maitreya/home.html 
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Cursussen: `Abhisamaya Alankara', 
Een Sieraad van Realisaties (tekst 
Boeddha Maitreya onderwezen en 
opgetekend door Arya Asanga) 
door eerw. Geshe Sonam Gyaltsen: 
28-3o nov., 19-21 dec.; 'Transfor-
matie van de geest: de sleutel tot in-
nerlijke vrede en geluk', 17-19 okt., 
aanvang 20 u. door Jonathan Lan-
daw; 'Emotionele problemen over-
winnen door meditatie op zelfloos-
heid', 7-9 nov., aanvang zo u. door 
Alexander Berzin; 'Ontspanning 
van lichaam en geest door yoga en 
meditatie', 15-17 nov., aanvang 20 
u. door Sandra en Sander Tideman-
van Nispen; 'Boeddhistische medi-
taties' 5-7 dec., aanvang 2-0 u. door 
Eerw. Geshe Sonam Gyaltsen. 

Netwerk Vrouwen en Boeddhis-
me 
Bethaniëndwarsstraat 15, 1012 CB 
Amsterdam. Inl. Marleen Sint. 

Nyingma Centrum 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Am-
sterdam. Te1.020-620.5207. 
Kum Nye: Amsterdam wekelijks 
13 maal: vr. 10-12 u. olv Charaka 
Jurgens; Den Haag, tx per 2 weken 
8 maal do. 19.30 - 21.30 u. Joleen 
Vries, 020-620.5207, Columbus-
straat 131'; Groningen wekelijks 13 
maal ma. 20-22 u., 2e Spoorstraat 6, 
Yvonne Engelman 02o-620.5207; 
`s-Hertogenbosch wekelijks 13 
maal wo. 19.30-21.30 u. in De 
Poort, Luybenstraat 48-50, Chara-
ka Jurgens; Leiden wekelijks do. 
9.45-11.45 en 19.45-21.45, Sterre-
wacht 8, olv Wil van der Hulst; 
Nijmegen wekelijks 13 maal di. 20-
22 u., Charaka Jurgens, Ubbergse-
weg 74; Utrecht wekelijks ma. 
19.45-21.45 u. Walborg Gunning, 
vrij. to-tz u., Joleen de Vries, Oude 
Gracht 243, 030-231.0924; Zoeter-
meer wekelijks wo. 9.3o-11.15 en 
do. 21-22.45 u. Ewalda Buiting 
079-351.3480, Wazoem, Van 
Beeckstraat 64. 
Kum Nye zelfmassage: Amsterdam 
elke do. 19.45-21.45 i. Charaka Jur-
gens; Inloopochtend: Amsterdam 
elke zo. 10-13 u. Walborg Gun- 

ning; Lichaam en Geest genezen: 
Amsterdam di. en do. 18-19.45 u. 
Walborg Gunning; Spanningen 
transformeren: Amsterdam 9 
maanden-programma, elke maand 
Za.  17 u. en do. 20-21.45 u. 
Data za. 25/1o„ 22/11, 20/12, 17/1, 
14/2, 14/3,m 11/4, 9/5 ; do. 9/1o, 
6/11, 4/12, 8/1, 5/2. 5/3, 2/4, 23/4, 
olv Walborg Gunning en Joleen de 
Vries. Ontspanning en energie: 
Amsterdam 8 nov. 10-17 u. olv 
Kum Nye-leraren; Vrede sluiten 
met jezelf en anderen: Amsterdam 
za. 27 dec. to u. tot di. 3o dec. 14 u., 
Charaka Jurgens. Leven in even-
wicht: Amsterdam 29 nov. 10-17 u. 
met Wil van de Hulst en Rosema-
rie Cizelsky; Inleiding Boeddhis-
me: Amsterdam 'Boeddha, Dhar-
ma & Sangha' 30 lessen vanaf to 
sept. wo. 19.45-21.45 U. 01V Joleen 
de Vries en Yvonne Engelman; 
Amsterdam 'Kennis en inzicht ver-
diepen' 3o lessen vanaf 9 sept. di. 
19.45-21.45 U. 01V Joleen de Vries; 
Mantra zingen: Amsterdam 16 
okt., 19 okt., i4 nov., 16 nov., 7 
dec., 14 dec., 31 dec. (vanaf 22 u.); 
Werk als bron van inspiratie: Am-
sterdam to bijeenkomsten per 
kwartaal op di. 19.45-21.45 u.; Stu-
deren en werken in Nyingma Cen-
trum: info Joleen de Vries. 

Internationaal Zen Center Noor-
der Poort 
Butenweg 1, 8351 GC Wapser-
veen. Tel. 0521-321.1204, fax: 0521-
321.412 
e-mail: Kanromon@euronet.nl.  
Cursussen olv Dharma Udaka 
Kanromon sep./dec.'97: 
Doorgaande groep: io wo.avonden 
17 sept. tot 26 nov. 19.30-21.30 u.; 
Meditatie voor beginners: elke di. 
20-21.30 u.; Zenweekends: 24-26 
okt., 14-16 nov., 19-21 dec.; Dai-
sesshins: 14-19 okt., 7-14 dec. (ro-
hatsu, zeer intensief); 27 dec.-i jan.; 
Werkprojektdagen: to-13 nov. 
(geen kosten); Kerstprogramma: 26 
dec. 

International Zen Institute (IZI)-
afd. Nederland 

Secr.: Tijmtuin 8, 2353 PH Leider-
dorp. Tel. 071-541.0998. Wekelijk-
se zen-bijeenkomsten (ook voor 
beginners): Amsterdam ma. 20-
21.30 u. Maurits Kavi Dienske, 20-
679.9126; Delft za. 8-to u. Annelies 
Jishin Hendriks, 071-541.0998; 
Heerenveen za. 9-11 u. Cees Pala 
de Wit, 0513-620.268; Krimpen a/d 
IJssel, vrij. 19-22 u. Janny Mudita 
de Wolf, 0180-517.649; Leiden, Ka-
pel Verbum Dei, di. 20.15-22 u. 
Annelies Jishin Hendriks, 071-
541.0998; Utrecht wo. 20-21.30 u. 
Marjolein Jhana Verboom, 030-
254.5197; Zwolle, Dominicanen-
klooster di. 20-22 u. Ben Rata Oos-
terman 038-454.0135. Intensieve 
zen-ochtenden: Krimpen a/d IJssel 
maandelijks za. 6-14 u. Janny Mud-
ita de Wolf 0180-517.649. Volle-
maan-ceremonie: Amsterdam, 
maandelijks wo. Info: Maurits Kavi 
Dienske 020-679.9126. 

Pannanda Yoga-Meditatie 
Dingeman Boot, Hoefslagmate 44, 
8014 HG Zwolle. Tel. 038-
465.6653. 
Cursus yoga/meditatie: elke wo. en 
do. 19.30-22 u.; meditatie: elke di. 
19.30-22 u.; meditatie op zaterdag: 
18 okt., 15 nov.; meditatieweekend: 
31 okt.-2 nov. in Zencentrum te 
Wapserveen. 

Sayagyi U Ba Khin Stichting 
Oudegracht 124, 3511 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. 
te Jacob van Kampenstraat 4, 1072 
BE Amsterdam. Tel. 02o-679.4753, 
internet: http:/ww w.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 
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48, Oegstgeest 071-541.0928/ 
515.3600; Groningen elke ma. 
19.30-22 u. Vis.markt 36-A, 0 594-
5 03-23.1; Utrecht elke wo. 20-22.30 

Mala.kkastraar 6, 03o-254.6870; 
Arnhem elke d.i. 20 ti. na tel. aan-
melding Sh.ambala-Studiegroep, 
Rijnkade 65, Arnhem 026- 
442.8890. 

Stichting Leven in Aandacht 
(Thich Nhat Hanh) 
Postbus 10989, 1001 .EZ .Amster-
dam. 
Meditatie-bijeenkomsten: 
Nederland: Alkmaar, info Gertje. 
Hutschemaekers  072-561.6289; 
Amsterdam, elke V11. 18-22 U.111.10 
Eveline Beumkes 020-616.4943; 
,Baarn, elke ma. 18-22 u., info Jac-
queline Etters 035-542.181:7; Leids-
chendam., info Maaike v.d. Brink 
070-327.0718; Nijmegen., info 
Noud de Haas 024-344.4953; 
Schiedam., info Magda Heesen ozo-
4z6.5973. Utrecht: elke di. 20-21.30 
u., info Naria van Raalten, 030-
289.8329/ 
271.2035. 
België: Bonheiden, De Bergen 25: 
Is:te zondag elke mnd. ro-16 u.. info 
Od.ette Bauweleers 03-231.7932, 
Edel Maex 03-230.5254; Leuven, 
Volmolenlaan 2: 1X 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. Alle cursussen.  in Vergader- 
en zalencentrum Vredenburg<  19, 
Utrecht (nabij Centraal Station). 

Chinese filosofie (Chinees Boed-
dhisme en Zen) door K. van. der 
Leeuw 8 nov. ro-16.30 u.; Compa-
ratieve filosofie IV door. U. Lib-
brecht 8 nov. 10-16.30 u. Compa-
ratieve filosofie V 29 DOV. 10-16,30 
u. Voor alle overige activiteiten. fol-
der opvragen. Info Trees Bloeraert 
040-254.2536 of H. Bosse 04o-
/11.3344. 

Stichting Ripa Nederland 
St.Agnietenstraat 22, 1012 EG Am-
sterdam. Tel. 020-623.8022, fax 
020/622.5 r 54. 
Spirituele Stervensbegeleiding: door 
Christine Longaker over haar boek 
`Facing Death 'and Einding Hope'. 
Voor .hulpverleners di.z1 (lt.; voor 
geïnteresseerden do. 23 okt.; semi-
nar za. 25 en zo. 2.6 okt. 

Tao-Zen groepen in Nederland 
en België 
Postbus :1:134, 1000 :BC .Amster-
dana. Tel. /I ..ax: 0.20-420.2308. Ana 
sterd.am, Kanzeon Zen.do: iedere 
:wo., za., zo. :1 x-  per maand: inl. 
Stan. Schaap 020-420.2308; .A.rn.-
hem., inl. Ad Verhage 026- 
334.1654; Groningen,  Eva Wolf 
050-542.2659; Hardenberg, inl. 
IVIayk.e cie Klerk 00-49-5948-
1315/0523-216.302; Utrecht, ini.jet 
Leopold 030-656.4295; Venlo, inl. 
Jacques Peeters, 077-3 5 4.6763; 
Gent: inl. Michel Trefois 00-32-09-
2826.443. 

Tibetaans Instituut 
Kruispadstraat 33, 290o Schoten., 

België. Tel. 00.32.03.685.0919./ 
91/4G Avenue du Paepedelle, B-
1160 Brussel. Te1.00.32.2.675.3805. 
Tongerlo, België 
Zen-meditatie in aansl. op gebeds-
avond elke ma, .19.45 u. in Winter-
kapel Abdij van Tongerlo. Info 
Magda Pieck oo32-(0)14-546.782. 

Vereniging voor Zijnsoriëntatie 
Conferentie 'Voorbij het onder-
scheid psychotherapie en spirituali-
teit?': J ans.kerk (Janskerkhof), 
Utrecht za. 8 nov. 10-1.8 u. Spre-
kers: Hans Knibbe, Han F. de Wit 
en Duncan J. Scribner. Inschrijvin-
gen. via Elly Schagen, Van Wasse-
naerlaan 9, 1215 PA Hilversum 
035-621.2987. 

Vipassana-Centra 
Amsterdam, V.M.C. Tuddhaviha-
ra', St. Pieterspoortsteeg 29. Info. 
Iotika Hermsen 020-626.4984. 
'Meditatie Arnsterdam, elke ma 18-
20 u., elke do. 18-19 u.; Beetgum, 
BEI orren 53, info Anna Post os 8-
253.1604; Groningen, Kamerlingh 
Onnesstraat 71, info Frits Koster 
050-527.6051, Karina Rol 050-
577.5562. Meditatie elke di. en. do. 
19.30-21.30 n. (di. zonder, do. met 
begeleiding). `s-Hertogenhosch, 
elke wo.19-.30-21.30 u. info Laura 
Wetzer 073-614.6341; Leiden, Eal-
jerilstraat 8, elke di. 19.30-21.30 u. 
Info  071-515.4862/Han 071- 
36r.7424; Maastricht, Hoekweg r 5, 
Meerssen, elke di. 19.30-21.3o u. 
Info Marjan. Bouhuijs 043-
364.418o/Els Messen. 043.604.0345; 
Intensieve Vipassana-meditatie/ 
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Retraite van 31 dec. 14 u. - 9 jan. 
Info Ank Schravendeel 013-
S71.0787/Koen Kwaaitaal 013 - 
542.2922. Rotterdam, Kapel Tami-
iekerk', Nootdorpstraat, elke wo. 
20-22 U. Info: Ank 013- 
571.0787/Koen  013.543.6190; 
St.Annaparochie, Nieuwe Bildtdijk 
294, elke do 20-22 U. meditatie. 
Info 0518-402.942; Utrecht, Ster-
renbosch 9bis, elke wo. 20-21.30 U. 
Info Henk 030-252.0435/Aad 030-
288.86551; Zwolle, Tannananda', 
Hoefslagmate 44, elke ma, wo en 
do yoga/meditatie; elke di medita-
tie van 19.30-22 U. 

Vipassana - Sayagyi U Ba Khin 
Stichting 
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijme-
gen. Tel. 024-377.1935 of 030-
236.7762. 
Wekelijkse groepsmeditaties: o.a. 
Utrecht en Nijmegen. Info cursus-
sen in binnen- en buitenland bij 
stichting. 

Yoga-vipassanameditatie 
Dingeman Boot, Hoefslagmate 44, 
8014 HG Zwolle. Tel. 
038.465.6653. 
Yoga-meditatielessen:  Zwolle, 
Centrum Tannananda', info 
038.465.6653. 

Zen op de Tiltenberg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vo-
gelenzang. Tel. 0252-517.044, fax 
0252-524.896. 
Meditatie op maandag van 19.30 u. 
tot 20.30 u.: 20, 27 okt., 3, to, 17, 24 

nov., t, 8, 15, 22 dec.; Zen Week-
ends olv Christa Anbeek en Adine 
Mansholt, 24 okt. 20 U. - 26 okt. 
18.30 u., 19 dec. 20 U. - 21 dec. 
18.30 U., 23 jan. 20 U. - 25 jan. 18.30 
U.; Visies op de dood in boeddhisme 
en christendom: olv Christa An-
beek en Lideke In't Veld, ma. zo -
22 u. op 6 en 20 okt, 3 en 17 nov., 
dec.; Introductie-Sesshin olv Anne-
lies Dharma Mani Jishin Hendriks, 
19 nov. 20 U. - 23 nov. 14 u.; Stu-
diedag 'Bruggen tussen zen en 
christendom: J.K. Kadowaki, 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 Ursulinen. Info Stephan Lud-
wig 0343-513.968. 

Zengroep `Oshida' 
Alle info. bij Han Fortmann Cen-
trum, René Descartesdreef 21, 6525 
GL Nijmegen. Te1.024-361.9010. 
Zazen-bijeenkomsten: Han Fort-
mann Centrum, René Descartes-
dreef 21, 6525 GL Nijmegen: ma.-
vr. 8-9.30 U. olv Chris Smooren-
burg, Irene Klarenaar e.a.; di. 
17.15-17.45 U. 01V Jan-Joseph. Wijs-
muller 024-354.1668; do. 17.15-
17.45 u. olv Chris Smoorenburg en 
Leon Claessen; Nijmegen, Dagka-
pel Dominicuskerk, Prof. Molken-
boerstraat 7, 6524 RN Nijmegen: 
ma. 17-18.30 u. olv Wim den Bie-
sen 024-641.2984, wo. 17-18.30 U. 
olv Henk Hesselman 024-
323.2843, do. 19.3o-21.3o u., Kan- 

zeon Sangha olv Frans Kampshoff 
024-358.1507; Studentenkerk, Eras-
muslaan 15, 6525 GE Nijmegen, 
za. 9-12 u. olv Chris Smoorenburg 
024-323.6124/27, Wim den Biesen 
e.a. 

Zenklausen in der Eifel 
Huufertsheck 2, D-54619 L autze-
rath/Leidenborn. Voor Ml. 0049-
6559.467. 
Herfstsesshin: 24 okt. 18.30 u.- 31 
okt. to u.; Wintersesshin: 26 dec. 
12.30 u. - 31 dec. to u.; Weekends-
esshin: elk eerste weekend van de 
maand vr. 18.30 u. - zo. 14 u. 

Zentrum 
Oudegracht 297, Werf, Utrecht. 
Voor info 03o-882.528 of Norman-
dië 148, 3524 RM Utrecht, tav Wil-
lem Scheepers. 
Introductiecursussen: t/m 13 dec. 
elke di. 17.45-19.3o u. en 20-21.45 
u. olv Cornelia Wierenga; elke wo. 
9.15-to U. en vr. 20-21.45 u. olv 
Willem Scheepers; Doorgaande 
cursussen t/m 29 jan.'98 (kerstvak. 
20 dec.t/m 4 jan.): elke ma. 17.45-
19.30 u. en 20-21 u. olv Udaka 
Kanromon; elke wo. I7.45-19.30 U. 
en 20-21.45 u. olv Nico Tydeman; 
elke do. 17.45-20 en 20-21.45 U. olv 
Udaka Kanromon; Intensief zen-
weekend 22 t/m 23 nov. za. 13.45 -
zo. 16.30 u. olv Rients Ritskes. 

Zonhoven, België 
Meditatie: elke wo. 20-22 u. in 
Ontmoetingscentrum Siloam. Info 
0032-(0)89-75 5.613. 
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STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME 

GELD, GELD EN NOG EENS GELD 
— Een dag over economie en boeddhisme — 

AMSTERDAM — 1 5 NOVEMBER 1997 

DE LEER VAN DE BOEDDHA handelt 
over het opheffen van het lijden en 
daarvoor dient het achtvoudige pad te 

worden betreden. Twee geledingen van dit pad 
gaan over juist handelen en over juiste wijze 
van levensonderhoud. Dat heeft ook betrek-
king op hoe wij ons geld verdienen. We kunnen 
daaruit leren dat niet het geld de boosdoener is, 
maar de wijze waarop wij met geld omgaan en 
de manier waarop wij dit trachten te verkrijgen. 
Dat kan op een heilzame of een niet-heilzame 
wijze gebeuren. 

Het is heel gemakkelijk om te zeggen dat in 
de tijd van de Boeddha alles kleinschaliger en 
overzichtelijker was; dit is een reden te meer 
om op deze dag de ontwikkelingen van de glo-
balisering van de economie te verbinden met 
het achtvoudige pad. Het boeddhisme heeft 
zich tenslotte in het verleden via karavaanrou-
tes en de handel over zee over Azië verbreid. 
Op deze dag wordt er over monetaire econo-
mie, ontwikkelingseconomie, maar ook over 
armoede in Nederland gesproken, daarbij 
wordt de houding van boeddhisten kritisch on-
der de loep genomen. 

De sprekers zijn: 

Mw. drs. Josien Mitchell-Piek, monetair eco-
nome werkzaam in het bankwezen. Zij beoe-
fent zenmeditatie bij de Kanzeon Sangha. 
Mw. drs. Liem Giok In, econome, werkzaam 
bij het Vrouwenberaad Ontwikkelings Samen-
werking, een organisatie voor gender en inter-
nationale samenwerking. Zij is leerlinge van 
Geshe Rabten Rinpoche en volgt onderricht in 
het Center for Higher Tibetan Studies te Mont 
Pélerin, Zwitserland. 
Mw. drs. Jolanda Hennekarn, docent religies 
en publiciste. Zij is lid van de provinciale stuur-
groep van De arme kant van Nederland, een 
project van Raad van Kerken Nederland. Zij 
volgde onderricht bij verschillende leraren uit 
de Tibetaans boeddhistische traditie. 

Plaats: 

Tijd: 
Info: 
Kosten: 

De Vrije Gemeente, Johannes Ver-
meerstraat 19, Amsterdam. 
11.00-16.3011W. 
010-4157097 / 0318-623265. 
f35,- (f25,- voor donateurs, f (:),- op 
vertoon van studentenkaart) 

Zoals stevig gesloten mossels 

in de herfst uiteenvallen, 

moet ik ook weer op weg gaan. 

Tot ziens, mijn vrienden. 

Bashi5 (1644-1694) 


