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Ten geleide
Klassiek is het sleutelwoord

Dit nummer heeft een klassiek karakter. Dat blijkt al uit de voorkant waar een Boeddha uit de bekende (en klassieke) Gandharastijl staat afgebeeld. Het blijkt ook uit de onderwerpen: de zenbenadering van het jezelf vergeten door jezelf te bestuderen, de
redenen om te mediteren en het klassieke misverstand waarin
boeddhisme als een vorm van New Age wordt gezien.
Tegelijkertijd is de benadering van al deze onderwerpen toch
ook weer fris en tijdloos. Ton Lathouwers vertelt bijvoorbeeld
over zijn moeder die ruim in de tachtig is, maar precies het wezen van zen treft wanneer ze tijdens een sesshin alleen maar is. En
de FAS-society geeft aan de oude zen-tradities sinds 1944 een
nieuwe, sociale inhoud.
Marian van der Horst heeft aan den lijve ervaren hoe sinds het
neerkomen van het Ijzeren Gordijn een aloude, klassieke kunst
als het thangka schilderen onder de aandacht is gekomen van de
mensen uit de voormalige Sovjet-Unie. Sinds 1993 bezoekt zij geregeld Rusland, Oekraïne en Siberië om daar les te geven in deze
boeddhistische expressievorm.
Ook fris en eigentijds is het onderricht dat gegeven wordt in
de Noorder Poort in Wapserveen. Vanaf de oprichting in het najaar van 1996 hebben kleine en grote groepen uit binnen- en buitenland dit landelijke oord weten te vinden. De spirituele leiding
van het centrum is in handen van Gesshin Myoko Prabhasadharma, die bekend staat om haar directe en rake benadering. "Maak
volledig gebruik van je vermogens," zo wordt je door haar aangespoord.
En de vaste rubrieken Boeken, Tijdschriften, BoeddhaNet,
Van Her en Der en de Agenda zijn weliswaar ook 'klassiekers'
aan het worden maar dan vooral door hun zeer actuele en trendsettende karakter.
Al met al liggen er weer 48 pagina's voor u die hopelijk tot
evenzovele klassieke leesuurtjes zullen leiden.
Wanda Sluyter

KA\ A RTAALRIA D U I_I)UIIIAAII

JAARGANG j

NIK

4

zo mi

R I '19

Iel ( >'T
(r(

(mi de

1( ler

door Ton Lathouwers

Toen Dogen, zevenhonderd jaar geleden,

1

zen vanuit China naar japon bracht,

, ,c1( 'wi) I11 ,1.111,11C111.,

nu 11.111. Hei .zeas even moeilijk er iets

7,•,:d. 1

'1,•/,11
L

min

‘ 1,111

•

1 '1c 1 t \ u,„1/(in,
1 lu 1,1i1)1;1 1111, -

I ), ,
d,•[1., C, k 7,11

7innigs over le /eggen. In een van de vele

()I, 111,1

1') .,•\\•11,,[ /lin A , tn 'ic-

en anti, 1 he,21- ip: Iet AV 11,1

/ ,11,

111

1 ,111 \ cl], 111I

<I,.

Waren er evenveel interpretaties en
misverstanden over /en en meditatie als er

; 1 (,1 '\ /1 1,1 1 IR een

111111 hei ,,,i1H,Hiceld nn, dliij,1

pogingen om toch te benaderen wat nooit

V,IIi 11(.1 1,1,111(1, ri),,111.1w . Vaal IIij !nu lui

precies dan te (luiden

11, 11(

1)0gC11 iets

wal heel parado-vaal klinkt. Hij iet: 'Len
jezelf bestuderen, jezelf ge.Leaarworden,
jezelf zien'. En onmiddellijk daarna: jezelf
bestuderen is 1e7e1l vergeten'. Het kan niet

"Mi 11.1(C AL 1-1L'11 1111 .11 1 '11,

AA. IA )
111 \dl]

c,ii ( ti
1:1. , 't »1 k

'ttA ,1(1•11, ,1„11R1.1e1111g

/,11,

11C1C -

\\ A ()11,, ‘ ,111', 11,11)1..
.'111,11,11TL•1 1. 1t.t /
1, k

(!..H1(1.f(Itf

tI1C

111 (ic

,\ 1d:H rdi, 1 ,r: di, 1,1111,1,

11.11 (11,u, ,111,111, 1, di

legenstrijdig(T.

4

/1111, le/C11 L11

Toch is er een vorm van aandacht, die zo intens is
dat men zich daar niet van bewust is. Bijvoorbeeld
de aandacht van een moeder voor haar kindje.
Daar gaat ze echt helemaal in op. Daar wordt de
aandacht zuiver. Maar zodra ze zich daarvan 'bewust' wordt, gaat de aandacht ergens dood.

devies: 'Leven is oneindig veel meer dan bewust
zijn van leven... Als wij ergens voor op onze hoede
moeten zijn, is het dat bewustzijn van leven belangrijker wordt dan leven zelf!'
In een prachtig Japans verhaal uit de vorige
eeuw mediteert een stokoude zenmeester helemaal
alleen in de bergen. De shogun, een belangrijke po-

litieke figuur, heeft van de oude meester gehoord
en wil hem wel eens spreken. Hij wil hem vooral
vragen naar zijn manier van mediteren. Na veel
zoeken weet hij de oude man te vinden en die
vraagt hem: 'Waarom kom je me opzoeken?' Ik
wil uw meditatie zien', antwoordt de shogun.
genlijk in de meditatie? Het is oefenen en mijn best
Waarop de oude man zegt:
doen en loslaten, en dan laat ik
`Welke meditatie?' En de shoeven los en dan zeg ik: nee, het
gun ziet dat het niet gespeeld is:
wordt meteen een troep als ik
die oude zenmeester weet niet
alles loslaat, ik moet toch maar
Je be‘‘ust
meer wat 'zijn meditatie' is! Hij
weer hier blijven. En dan ben ik
is zo één met zijn meditatie dat
weer bezig met die adem. En
Zijn all
hij het niet meer weet. Hij doet
een paar minuten later denk ik
geen zen meer, hij is zen.
dat ik mezelf weer aan een

Bewust' loslaten

Zen is loslaten. Kunnen we 'bewust' loslaten? Is
het dan nog loslaten? Of is het dan opnieuw maar
een greep doen? Op de sesshin die we het afgelopen weekend hadden, zei iemand: 'Waar sta ik ei-

touw vast zit te houden, en
denk ik: nee, ik moet het laten
gaan.„"Waar', vroeg hij, 'is
toch die smalle marge daartussen, dat scherp van de snede?'

eelt en ming

Voorbij herinneren en
vergeten

betekent

De oude zenmeester zit precies
in de houding die wij ook aanonherroepelijk
nemen. En toch is er iets meer
Sorry, die is er niet. Of ik nu
aan de hand. Ik heb daar heel
`bewust' loslaat, of juist 'behet einde
dichtbij een goed voorbeeld
wust' mijn best doe, zolang het
van. Ik neem soms mijn moeder
bewustzijn erbij komt, is er iets
mee naar zen-retraites. Zij is een
niet goed. In het begin is een
stuk
in de tachtig en ze doet al
soort bewuste concentratie notwintig
jaar
zen.
Laatst
heeft
zij een sesshin meegedig, natuurlijk. Ik kom bewust hier naar toe, ik
week eerder in de
een
maakt
in
Averbode
en
kijk op de klok, ik ga bewust zitten. Maar dan?
Achelse
Kluis
bij
de
trappisten.
Eerst drie en een
Dan moet daar dat gat in de horizon ontstaan,
zit
daar op een stoel
Ze
halve dag, toen vijf dagen.
waar Dogen op wijst, als hij zegt: 'jezelf bestudeen ze doet aan alles mee. Ze zit rechtop en ze loopt
ren is' — bij het diepste bewust zijn van jezelf — 'jemee bij kinhin2. En als ze thuis komt en iemand
zelf vergeten'.
vraagt: 'Wat heb je dit weekend gedaan,' zegt ze:
`Ik ben uit geweest'. Het komt niet in haar op om
Bewust' leven
over mediteren te praten.
Hetzelfde ontdekte Dostojevski op het moment
Ze zit daar gewoon en doet mee en ... ze weet
waarop hij denkt doodgeschoten te worden. Hij
het niet. Het is niet een 'niet weten' uit een soort
beseft dan plotseling: 'Ik heb nooit geleefd... Ik
geheugenverlies; dat geheugenverlies is hier onbewas me bewust van het leven, dacht na over het lelangrijk. Er is juist een heel grote helderheid; ze
ven, schreef praatte, redeneerde, maar ik heb het
doet geen zen, ze is daar; dat is zen. Het is een feit
echte leven niet gezien'. En nu het schijnbaar te
dat in zulke mensen iets is wat die oude man in de
laat is, dringt het als in een flits ineens tot hem
bergen ook had, waardoor ze vergeten wat ze zelf
door. En zijn hele verdere leven, tot zijn echte
doen, maar toch bij wát ze doen heel aandachtig r>
dood toe, zal hij het verkondigen en blijft het zijn
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/ijlt Dat is een vergeten, zoals een Russische

ren, mrt therapie, zonder therapic„illeen, met dc

schrijver het eens 7ei: 'aan gcric zijde' Van hcrimic-

e"ie methode, met een andere methode. Maar niets

)

eo .L.-erge leo'. Gewoonlijk delen wij alles in: dit

hielp. l'ot er op een dag, in de diepste put s an om-

is vergeten, dat is herinneren, dit is 'trainen in aan-

reddering, een ontdekking kwam. En die ontdek-

dacht, dat is loslaten. Maar dit — deze heldelheiel —

king gebeurde — achterai gezien, want toen hij zich

kun je niet indelen, kun je niet grijpen. 1 let Isan

dat bewust werd was het al wo(-hij — op het lno-

blijkbaar alleen met jc gebeuren.

ment dat hij zich bekommerde om een ander. Pas

De ander

en hes.i ijding. Ook in di e lezing, toen de mensen

Het kan met je gebeuren op een heel spce kik: ma-

11C111 \ voegen wat hij hun kon aanraden, zei hij hel

toen hekelde hij soos het eerst iets san os ergas e

nier. Daar heb ik ook een 55 onder lijp s ooi- beeld

zo: '7)).(d)ccr hct COL, br/ . de

\ an. I k was onge\ eer een jaar geleden op een con-

ic»htod ,Heelli-\,

gres, ss aar ik een lezing moest houden os er het lij-

klik eens naar

vergeet jezelf'

Dat is eigenlijk hel/ellele als wat Dogen zei cn

den, samen 111(.1 professor km per. Professor kus -

ss at in de traditie san het Oosten ook cen echte

per sprak als psychiater ("7/ als patiënt. \\iant dc

naam gekregen heelt: /,',/?tra, waarvan we echter

grote Nederlandse ps \ chiater dic boeken heelt ge-

nooit pi ecics kunnen /eggen w at het eigenlijk is:

schrei\ en os er neurosen rn ps s chosen raakte zelf in

mededopen; betrokkenheid op dc ander; niet meer

een s crschri kkclijk diepe depressie., waar hij niet

met je7ell heiig lijn; niet eens meer met jc eigen

meer Icck uit te komen. Naderhand heelt hij daar-

meditatie. I.ckehart, een middeleeuwse monnik,

os er, toen hij er toch uitgeraakt was, een boek ge-

mediteerde ook. Ik ss eet niet hoc hij daaraan gek omen is. 1 l ee k hij dat 7c11- ontdekt? 1 kelt hij

schre \ cn. I )at boek heet '1 (ir been'.
Het is een s erslag van lijn lijden en san lijn
proberen daaruit te komen. 1..en rádelm, prllhe-

oosterse teksten geleien? kende hij de meditatie
s an de ort

in de tcisho's dic hij latei als
/enk:raar ging ges en.
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is een van de meest libera-

.\ e kerk. het hese chasme?

\\ eek

op te treden. Daaruit is de
Maha karuna-besseging ont-

kort na lijn benoeming tot

staan met vele 'vertakkingen'

hoogleraar in ip6S begaf hij

in België en Nederland. Als

zich op dc 7ensv eg cn beÏocht

grondlegger en leidsman s an

s cel Oosterse landen om er

!\laha kartina heeft Ton Lat-

met 7enmensen re praten, te

housscrs inmiddels scic tien-

studeren en te zitten. Zo hc-

tallen sesshins en iensveckends

rcisdc hij o.m.iapan, Thailand,

begeleid, altijd vanuit dc bena-

Birma en ook Indonesië. Daar

dering dat het niet om de me-

legde hij zich toe op de studie

thode gaat, maar om de ont-

van het Chinese ten (Ch'an)

moeting s an hart tot hart.

le ienleraren in het Neder-

0.1.v. Ch'an-meester Teh

Omdat deze 'hartsaanpak'

landse taalgebied. Als docent

Ching, die 'ron in 1957 trans-

ecn heel bijzondere uitdruk-

cn hoogleraar in Leuven (Sla-

missie s erleende. Bij die gele-

king s Helt in il'onis tcisho's,

vische letterkunde) getuigden

genheid \\. Crd 11(2111 dc naam

zrjn colleges al vroeg s an het

heeft Uitgeverij Asoka vol-

I- lui

gend jaar een uitgas c in de

appel van hart tot hart dat hij

san ss iisheid betekent.

toegekend, wat Vriend

planning, is aarin deze tcisho's

Ton in s rij\wcl alles centraal

Omstreeks 19 N5 s voeg een

entraal staan. De hierbij alge-

\‘',1111 te staan. Lin dat ss as

gi(wp zen-genneressecrelen in

drukte teisho gal '1 on l.•uhou-

I euvel] ron als ham 7enleraai
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kan, tien miljard ook, maar talloos dus ontelbaar?
Dit is de confrontatie met je onmacht. Altijd al benadrukt de meditatie: kijk uit dat dit niet iets
wordt voor jezelf alleen, een soort hogere, spitsvondige therapie. Kijk uit dat het niet alleen een
soort oefening of training
wordt, al is het dat — voor een
deel — óók. Maar dat is niet waar
het echt om gaat. In de woorden van professor Kuyper
schuilt waar het wel om gaat:
probeer het eens bij de ander,
Het jezelf
kijk naar de ander.
Bewust mededogen
Een man die ik heel erg hoog
Reeds ruim tweeduizend jaar
bestuderen
acht
in Nederland, de jezuïet
wordt in het Oosten na elke
pater
Van Kilsdonk, zegt het zo:
meditatie een gelofte uitgesprodat
ergens
`Uiteindelijk
kom ik de Eeuwiken. De eerste regel van die ge(hij
spreekt
als christen) alge
lofte luidt: 'Hoe talloos de ledoorbroken
leen nog tegen in het wanhopige
vende wezens ook zijn, ik beloof
gelaat van de ander die een beze allen te redden.' Dat komt
roep op mij doet.' Daar word ik
nog vóór die drie andere regelmoK
eindelijk bevrijd van mijn ik.
tjes over lijden, inkeer, inzicht,
Noem het mededogen, liefde,
overwinnen van moeilijkheden,
\ VO rden
verlichting, noem het overgave:
doorzetten. Dit is het eerste. En
maar het heeft altijd te maken
dat is niet zo verschillend van
met de ander. En omdat men na
wat professor Kuyper zegt over
duizenden jaren ziet dat er elke
het lijden, het bezig zijn met jekeer de verleiding is om meditazelf, het gevangen zijn in jezelf
tie toch weer te gebruiken, als
en: het jezelf bestuderen dat ereen bijzondere ladder naar een verheven doel,
gens doorbroken moet worden. Terwijl we tegelijk
moeten we blijven herhalen: 'Ik zit hier niet voor
weten dat wij geen knop kunnen omdraaien; wij
mezelf, ik zit hier voor alles en iedereen; ik ben bij
kunnen dat niet doen met ons bewustzijn.
V
alles betrokken.'
Bewust mededogen, kan dat? Bewust je kindje
liefhebben en koesteren, kan dat? Natuurlijk kun
je je ervan bewust zijn dat je het doet, maar is niet
op dát moment de echte aandacht doorbroken? En
is dat niet eigenlijk wat ook in het Evangelie beNoten
doeld wordt met: 'Laat je linkerhand niet weten
wat je rechterhand doet' en met 'De leliën op het
1. Deze tekst bevat de essentie van een teisho die werd gehouveld' en 'De armen van geest'? Dat is allemaal een
den op I 5-5-'91 op een zenavond in Brugge.
soort stamelen, om duidelijk te maken dat er iets is
2. kinhán: loopmeditatie
waar ons bewustzijn wég moet vallen. En wij kun3. De Bodhisattva Gelofte:
nen zelf niets doen om het weg te doen vallen, wij
Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen
te redden.
kunnen geen knop omdraaien.
Hoe peilloos de oorzaak van lijden ook is, ik beloof haar geWe kunnen oefenen tot we een ons wegen,
heel weg te nemen.
maar dat is het niet zolang dat andere er niet bij
Hoe talloos de poorten tot inzicht ook zijn, ik beloof ze alle
komt. Dat ligt in die ene regel: 'Talloos zijn de lein te gaan.
vende wezens, ik zal ze allemaal redden'. Het 'talHoe oneindig de weg van het ontwaken ook, ik beloof haar
tot het einde te gaan.
loos' alleen zegt al dat ik het niet kan. Eén miljard

het niet. Maar hij praktizeerde wel die inkeer: het
aandachtig bij de adem blijven. En hij zegt erbij:
`Als je in zo'n situatie een medemens in nood ziet,
vergeet je meditatie. Vergeet je diepste innerlijke
ervaringen, sta op en help hem.' Eigenlijk is dat een
verwijzing naar dat zwarte gat
van het diepste 'vergeten', waar
ik niet meer met mezelf bezig
ben. Je vergeet jezelf zó totaal,
dat 'jij' daar niet meer bent; dat
alleen de ander er nog maar is.
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Vaardig omgaan met vergankelijkheid

Deel III

Frits Koster

Nadat Frits Koster in zijn vorige twee
afleveringen de psychologische en
psychosomatische klachten en
stressverschijnselen nader heelt onder/och'.
-;:erdiept hij /iel, in dit vom-laatste deel van
zijn (rtikeloireeks over bet .waaroin van
meditatie in de menselijke iochlocht naar
lellkennis en naar de diepere waarden en
waarheden in bet leven.
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in een grote identiteitscrisis. Hij at niet meer, sliep
slecht en kon geen vreugde meer vinden in de vele
vormen van genot en plezier die hij tot dan toe gekend had.
Na een lange en diepe depressie kreeg de jonge
prins echter plotseling een opwelling van inspiratie. Het zien van een wijze en vrede uitstralende asceet haalde hem uiteindelijk uit zijn depressie. In
dit levensvoorbeeld zag hij plotseling een nooduitgang, een weg die hij kon inslaan op zoek naar
wijsheid en opheffing van het menselijke lijden. Zo
verzaakte de jonge prins zijn comfortabele leven in
het paleis en ging in stilte en in eenzaamheid op
zoek naar een oplossing voor het probleem van het
lijden en naar de zin van het bestaan.
Na een lange en vastberaden
zoektocht vond de prins op 35jarige leeftijd een diepere innerlijke harmonie en innerlijke vrijheid door het realiseren van
Verlichting of Nibbana. Door
deze ervaring werd hij bevrijd
van de wortels van ons geconditioneerde bestaan en kreeg daarmee de titel van Boeddha, 'hij
die volledig ontwaakt is uit onbegrip'.
Voor velen is het lezen of
horen vertellen van dit verhaal
een eerste en diepe inspiratiebron om het spirituele pad op te
gaan. Maar zo'n inspiratie kan
ook ontstaan door contact met
een spirituele leraar, of door op
het juiste moment een echte
Dhamma-les te horen. Op zo'n moment kan er
een innerlijk vuur gaan branden, het vuur van saddha, ofwel vertrouwen in een spiritueel pad. Voor
de één is dit vuur heel intens, voor de ander is het
gevoel wat nuchterder of gaat het gepaard met wat
achterdocht, angst of twijfel. Vaak is dit eerste vertrouwen ook enigszins kinderlijk, maar het is heel
belangrijk als aanzet tot het bewandelen van het
beoogde spirituele pad.

geleiden in het ontwikkelen van inzicht en wijsheid. Daarbij is de enorme spirituele rijkdom in het
boeddhisme opvallend. In alle boeddhistische tradities blijkt er een grote verscheidenheid aan meditatietechnieken te bestaan. Bovendien is er een zeer
levendige en gedegen mondelinge overdracht te
vinden, bijvoorbeeld die van leraar tot leerling. Ten
slotte is er sprake van een zeer zorgvuldig uitgewerkte boeddhistische psychologie (abhidhamma). Over de verschillende boeddhistische meditatievormen is er de laatste tijd steeds meer literatuur
beschikbaar gekomen.
Een dergelijke rijke traditie wekt veel vertrouwen. Ik merk dat veel beginnende mediterenden
ook door die traditie geïnspireerd raken. De groeiende belangstelling voor boeddhistische meditatietechnieken
heeft m.i. ook te maken met de
uitnodiging die de Boeddha zelf
ooit gegeven heeft om niet blindelings een leraar of een weg te
volgen, maar om spirituele adviezen juist open en kritisch te
onderzoeken en te bestuderen.
In een samenleving die de afgelopen jaren steeds meer ontkerkelijkt en wars is van dogmatiek, kan dit een bijzonder prikkelende uitdaging zijn.

Land-

kaarteli
uitleg
over

spirituele

Drie karakteristieken
Op die wijze kun je je gaan
richten op een of andere vorm
van meditatie. Nu de vraag:
Wat wordt er in concreto bedoeld met zelfkennis en inzicht?' In een poging
deze vraag te beantwoorden baseer ik me op het
onderricht in de vipassana- of inzichtmeditatie, die
ik via verschillende leraren en door de studie van
de abhidhamma heb mogen ontvangen. Deze meditatievorm is afkomstig uit het Theravada-boeddhisme zoals dat in Zuidoost-Azië tegenwoordig
nog wordt beoefend. Deze vorm is bijzonder
krachtig door haar helderheid, eenvoud en toetsbaarheid qua ervaring.
In de geschriften worden zestien vormen van
meditatief inzicht omschreven die je zou kunnen
vereenvoudigen tot de volgende drie algemene
vormen van meditatief inzicht.

paden

Spirituele rijkdom en traditie
In alle religieuze tradities zijn bij mijn weten wel
`landkaarten' te vinden met uitleg over spirituele
paden en adviezen om de beginnende zoeker te be-
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Mediteren, waarom?

I. licz,:wstz:ordin -dan mentale en fysieke L'er-

s(lninselen

ipassana- ol inzicht meditatie staat out, ikkeling
an opmerkzaamheid centraal: op een open, accepterende en tegelijkertijd objectie \e manier obsen eren en registreren \ an \\ at op dit moment op de
\ oorgrond treedt. 1)aarbij wordt als basisobject het
rijzen en dalen \ an de buik geobsen eend en geregistreerd. Zo gauw andere \ erschijnselen echter or de
oorgrond treden, lijn die daaraan gelijk, aardig,
zoals gedachten, geluiden, al dan niet plehierige
emoties ()I tv sieke ge\ zeelens. 1)eie \\ orden niet beschouwd als ierstoring, Maal- als een gelijk, aardig
nieuw meditatie-object.1)oor jcielf op deze manier

Frits Koster kwam in 1979 in aanraking met vi-

te observeren kun je je bewust \\ ouden \ an bet len

passana-meditatie. In 1982 maakte hij een reis

dat je je heel \ aak — ho niet meestal — niet bew ust

naar Azië, waar hij vervolgens als boeddhistisch

bent \ art \vat er in het hier-en-nu gebeurt. ()p drie

monnik vijf jaar lang in meditatiecentra en kloos-

manier voorden de eerste schreden gezel op een

ters in Thailand, Birma en Sri Lanka mediteerde

mentale en I\ sieke ontdekkingsreis, \\ ,kuurbij gelei-

en de boeddhistische psychologie bestudeerde.

delijk aan meer New ustwording ontstaat van \\

Terug in Nederland begeleidt hij sinds 1988 vi-

Heil in het hier-en-nu alspeelt.

passana meditatie-activiteiten in West-Europa. Hij
is inmiddels uitgetreden en werkt als psychiatrisch

2. Leo thei,1»111l(1.1

in/ 1( b 01 Z*(:)", C1k111,,,,Virm

verpleegkundige. Als meditatiebegeleider is hij

1)00, buv rngrnucnul hc, ust,ordingsproce, kun

verbonden aan het Vipassana Meditatie Centrum

je langiaam maar h
- elser de werking \ an je 'blinde

in Groningen.

vlekken' zien ot hergrijpen. je wordt je bew ust v an
diep gewortelde patronen in doen, denken en \ or
len. je gaat om erwerkte of \ erelrongen emoties

moed, geduld en el(lorienings\ ermogen ontstaat ei

ontdekken, ()I je wordt geconfronteerd met ps \ -

M het algemeen echte] langiaam maar ielser een

chosomatische spanningen — rugpijn, hooldpijn,

grotere acceptatie en openheid [nel betrekking tot

misselijkheid, 11\ pen entilatie e.d. Zo'n conIronta-

onsen\ rukte ~dies en ps\ chosomatische span-

til' kan in het begin beangstigend zijn. 1)aat om is

ningen ()I- problemen. Ieder moment dat drie hich

een goede begeleiding en ondersteuning tijdens dit

aandienen kunnen ie geïntegreerd \\ orden als me-

proces zeer belangrijk. I let is dan ook raadzaam

ditatie-ohject en \ Mek er een verwerkingsproces

meditatie niet zonder begeleiding ol alleen uit een

plaats. 1)e praktijk leert dat dergelijke problemen

boekje te leren celenen. Zeker in het begin is liet

langiaam maar /eiser gemakIselijker te hanteren

doorgaans \ erstandiger een gids of meditatiehege-

/ijlt N.1 \ erloop van lijd en-aar je dan meer inner-

leider Ie zoeken die je de weg kan wijten, zodat je
niet ei-dwaalt.

lijke ruimte en \ rijheld.

lij dit proces is mededogen heel belangrijk. le

visten/wc/ ruil(/ut

\ eigende s tucht san m edita tie is het olm\ ikke-

kunt niet in ren dag \ ollydig he\ rijd raken s an alle
\\ ouden die je opgelopen hebt in dit Ie\ en ( en als je

len

daarin geloolt misschien ook \ an \ orire l e \ el-i sj.

boeddhistische lilosol ie de drie tinnersele karakte-

1 let kan een behoorlijk lange tijd duren \ oordat je
je eigen problematiek onder Ogen krult 'hielt en s ei \ (Agens accepteren. 1)e angst en \\ eerstand 11111 iets

\\ orden als in hich aandienen. Met een ' ,eetje

10

san 55 at in de

isticken ss orden genoemd, namelijk:
Vergankelijkheid

r.i)//1(,/ ): ;111e \etsehijnselen

die 55 aargenomen 55 den komen op, lijn een kor

onder ogen te dm \ en tien, zijn dan ook geen \
andel], maar kunnen ook erkend en gei egisti eet

an een diepel, intunief
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- 'Onbevredigendhekr ((Inkkb,1): Regelmatig kun

je mentale en/of fysieke pijn ervaren, die onbevredigend zijn. Daarnaast zijn er uiteraard ook momenten waarop je plezierige of meer neutraal getinte ervaringen hebt. Deze zijn weliswaar niet direct voelbaar onbevredigend, maar worden vanuit
een boeddhistische optiek toch als zodanig beschouwd, en wel door de vergankelijkheid waaraan ze onderhevig zijn. Daarnaast is gehechtheid
aan dit soort ervaringen ook een bron van frustratie, met name als ze weer verdwijnen.
- Oncontroleerbaarheid (anatta): De hierboven beschreven
vergankelijkheid impliceert ook
een zekere oncontroleerbaarheid en onvoorspelbaarheid.
Bijvoorbeeld: Of je wilt of niet,
soms heb je pijnlijke ervaringen
of gedachten die je op dat moment helemaal niet wilt hebben.
Ook al probeer je ze misschien
te verdringen, toch dienen ze
zich aan zonder dat je er een
werkelijke controle of macht
over hebt. (Als je wél controle
zou hebben over je mentale
en/of fysieke toestand, dan zou
je precies kunnen bepalen hoe je
je vanavond om half negen wilt
voelen. Zo zou je ook het moment van sterven precies kunnen instellen.) Helaas, de realiteit van het leven blijkt een dergelijke controle niet te kunnen
waarborgen. Gelukkig kun je
echter wel leren om vaardig met de vergankelijkheid en oncontroleerbaarheid van deze verschijnselen om te gaan, namelijk door er meer en meer
vertrouwd mee te raken en ze met behulp van meditatie te doorgronden.

van anatta versterkt deze bevrijding nog eens. Het
gaat daarbij om de ontdekking dat al de geobserveerde mentale en fysieke verschijnselen uiteindelijk vrij zijn van een 'zelf'.
Dit is voor westerse mensen zonder meditatieervaring vaak moeilijk te begrijpen of te aanvaarden. We zijn in het Westen immers opgegroeid met
een zeer sterk zelfbeeld, dat nog eens onderstreept
wordt door bijvoorbeeld de reclamewereld. 'Mijn
lichaam', 'mijn gedachte, 'mijn
gevoel' mijn huis', `mijn bezit'
enzovoort. We zijn gewend ons
overal mee te identificeren en
waarnemingen te interpreteren
als van onszelf. In feite is dit
identificatiepatroon vanuit een
boeddhistische optiek slechts
een onvrij makende conditionerende gewoonte. Hoe sterker je
je immers vereenzelvigt met al
die uiteindelijk vergankelijke
processen, des te meer frustraties, angsten en verdriet ervaar je
.
bij veranderingen of verlies.
Meditatievormen waarbij
opmerkzaamheid centraal staat,
kunnen een mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van een
dieper begrip in en aanvaarding
van de realiteit van het leven. Zo
word je als een rots in de branding. De zee kan vredig en kalm
zijn of juist woest, maar de rots
blijft hetzelfde. Hij wordt niet
bang, hoeft niet weg te vluchten
of te vechten, hoeft zich niet vast te houden, maar
alleen daar te zijn, zoals hij op het moment is: soms
warm, soms droog, koud, vochtig, begroeid of onbegroeid door zeewier... Zo stabiel en evenwichtig
wordt ook een geest met inzicht.
Dit klinkt heel mooi en veelbelovend. Maar we
moeten tegelijkertijd beseffen dat de meeste mensen veel tijd, moed en doorzettingsvermogen nodig hebben om een bepaalde diepgang in het meditatieproces te realiseren. Je kunt echter stellen dat
er elk moment van opmerkzaamheid iets zuiverende en bevrijdends plaatsvindt, door je niet
(meer) te identificeren met datgene wat zich in en
aan je voordoet. (Wordt vervolgd)

De zee
kan vredig
en kali]]
zijn
orinist
woest,
maar
de rots
blijft.
Iwizelfde

Vrij zijn van een 'zelf'
Een dieper en intuïtief begrip van de drie universele karakteristieken ontstaat niet door na te denken
over vergankelijkheid en dergelijke, maar door directe waarneming. Dit inzicht werkt bevrijdend in
die zin dat je langzaam maar zeker gemakkelijker
met de <ups and downs' en de onvoorspelbaarheden in het leven kunt omgaan. Een dieper begrip
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Voetnoot
Niets bijzonders
De twee zentradities die qua methode bijna tegenstellingen zijn,
Rinzai en Soto, zou je kunnen karakteriseren als koan-zen en zitzen. Ze worden in schrijverij over
zen vaak door elkaar gehaald, en
dat is volkomen ten onrechte. Toevallig stuitte ik op een boekje van de
Amerikaanse hoogleraar Conrad
Hyers, dat de verschillen glashelder
laat zien. De titel is Once-Born ,
Twice-Born Zen. De bijvoeglijke
naamwoorden komen van de psycholoog William James. In zijn beroemde boek The varieties of religious experience (1902) onderscheidde hij twee typen mensen.
Eenvoudig gezegd: je hebt somberaars, die pas na zware innerlijke
worsteling tot een bevrijdende religieuze ervaring komen. Zij maken
een bekering door en worden dan
als het ware voor de tweede keer in
hun leven geboren. Maar er zijn
ook geluksvogels die van nature geloven dat 'alles sal reg kom' en bijna moeiteloos naar die verlossende
ervaring toeleven. Zij hebben aan
één keer geboren worden genoeg.
James noemde ze ook wel sick
souls en healthy-minded. De twee
typen ziet Hyers weerspiegeld in
Rinzai en Soto, koan-zen en zitzen. Rinzai, naar het Westen gebracht door D.T. Suzuki, hamert
op een rationeel onoplosbaar raadsel, de koan. De zenstudent denkt
en piekert tot hij er bijna gek van
wordt, de zenmeester schreeuwt en
slaat desnoods om hem tot het antwoord te brengen — en plotseling
breekt het inzicht door, als een
bliksemflits.
Heel anders gaat het bij Soto, de

door Jacques den Boer

zenstijl die door Shunryu Suzuki in
de Verenigde Staten wortel schoot.
Zazen, het zitten in meditatie, is
een doel op zichzelf. Iedereen is al
verlicht. 'Zit alleen maar in een bepaalde houding. Denk nergens aan.
Blijf alleen maar op je kussen, zonder iets te verwachten. Dan zul je
op den duur je eigen ware natuur
terugvinden. Dat is te zeggen, je eigen ware natuur herneemt zichzelf,' zei deze Suzuki.
De stichters van de twee zenscholen, resp. Hakuin en Dogen,
zijn schoolvoorbeelden van James'
typen. Hakuin (1686-1769) was een
jaar of zeven toen hij een bloedstollende preek over de acht hete en
acht koude hellen van het Tendaiboeddhisme hoorde. Het kereltje
werd monnik, in de hoop de hellen
te ontlopen, maar in de puberteit
werd hij overweldigd door twijfel:
`Boeddhabeelden en de heilige geschriften leken me alleen maar
modder en vuil.' Een duidelijk geval van 'soul-sickness': steeds weer
melancholie, angst, depressie,
schuldgevoelens, verdriet, wanhoop.
Toen hij 22 jaar was, kreeg hij
zijn eerste verlichtende schokken,
`als trillingen die aan een hevige
vulkaanuitbarsting voorafgaan'.
Twee jaar later gebeurde het. De
tempelklok luidde en '... plotseling
was ik getransformeerd. Al mijn
vroegere twijfels verdwenen alsof
er ijs was weggesmolten. Luidkeels
riep ik: "Prachtig! Prachtig!"'
Enorme vreugde en tegelijk zuiver
inzicht beroerden hem even diep
als de ellende in de lange jaren ervoor. 'Als je volledig twijfelt, zul je
volledig ontwaken.'
Hoe anders Dogen (120o-1253).
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Afstammeling van een keizer, opgevoed in de verfijnde omgeving van
het hof. Zijn vader overleed toen
Dogen twee was, zijn moeder vijf
jaar later. Volgens haar wens werd
hij als twaalfjarige monnik. De
droevige gebeurtenissen hadden
hem allerminst terneergeslagen. Hij
zag het leven als een grote, hoewel
kortstondige, kans om de boeddhistische weg te gaan. Na elf jaar Rinzai-studie leerde hij in China de
Ts'ao-tung-school kennen, de 'stille verlichting'. Hij ontdekte het 'geconcentreerde intensieve zitten' in
meditatie. Shikantaza, niets dan zitten, werd zijn motto.
Bij hem geen heftige innerlijke
conflicten. Een theoretische kwestie
hield hem heel lang intensief bezig,
maar van depressies geen spoor.
Zijn leven verliep vloeiend. Zo was
zijn aard — tegengesteld aan die van
Hakuin. Tegengesteld waren ook
hun methoden, maar hun doel was
hetzelfde: de ervaring dat er géén
doel is om na te streven. Rinzai en
Soto horen bij verschillende mensentypen.
James sprak oordelend over
ziek en gezond. Hyers zegt het
met een metafoor. De één worstelt
als een verdrinkende kat die uit alle
macht probeert te zwemmen, de
ander dobbert als een eend op het
water. De kat en de eend redden
het ten slotte allebei. 'Niets bijzonders,' zei Dogen — 'alleen maar de
boeddhanatuur.' Maar voor het
zover is...

Conrad Hyers, Once-born, Twicebom Zen. The Soto and Rinzai
Schools of Japanese Zen. Wolfeboro: Longwood, 1989.
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Phoenix 3mporg
Screddhislische muziek
beelden - wierook - video's

Video's:
ƒ57,50
Tibetan Medicine 29 min./ 57,50 - Nepal: Lands of the Gods
Tantra of Gyoto 52 min.,/ 57,50 - Heart of Tibet/ portret Dalai Lama 60min. ]' 57,50
Arising from Flames/Overcoming Anger Through Patient/ Dalai Lama 55min./57,50
The four Noble Truths/Dalai Lama 4 videos 360 min] 200,Land of the Golden Roofs - zeer mooie film over Tibet 50 min. f50,The Smile of Wisdom/ interview with His Holiness the Dalai Lama 85 min. ] 57,50
The Light of Budda/ Tibetaans Boeddhisme in India/ Sera/ Lama Osel 75min.f57,50
Self Healing een Tantrische beoefening op video /Lama Gangchen Rinpoche f 50,Muziek:
Luxe cd box met zes cd's : Chants Chakya Masters - Reciting Manjusri - Receiting
21 verses of Tara - The Heart Sutra - Mantra Avalokitesvara - Padma-sambhava
mantra. Met Tibetaanse Tekst - live recording in India en Nepal -j 240,- ook per cd
leverbaar ] 39,95 .
Mahakala: dit album is live opgenomen in het Tharig klooster in Nepal, 180
monniken hebben aan deze produktie meegewerkt. 2 cd's f 79,50
Opera music of Tibet cd f39,95 - Religïous music of Tibet cd 139,95
Tibetan Song and Dance cd f 39,95 Tibetan Folk Songs cd J. 39,95
Guru Tark Po -opgenomen in het Tharig Klooster cd J 39,95
Self Healing for Children cassette f22,50
Five Dhyani Boeddha's poster 45x64 cm in koker / 16,00
Tara Poster Leonardi Ceglie 68x100cm in koker f 25,00
Portokosten:bestelling tot] 50,- porto ,f6,00 / Boven /50,- ] 9,50. Boven /100-/ 12,Bestellingen: Stort het bedrag + portokosten op giro 4540010 invv de titels.
Uw bestelling is binnen 5 dagen in huis.
Phoenix Import van Karnebeek.straat 86 8011 JL Zwolle. Tel: 038-4235510.
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,41 EN ONTWAAKTE LEVENSWIJZE, overal, altijd en voor iedereen. Dat is de vér reiken) de doelstelling waarmee de FAS-society, de
enige Japanse beweging voor zen-leken, is toegerust. FAS staat voor Formless self, All humankind
en Suprahistorical en richt zich dus op het vormloze zelf met betrekking tot de hele mensheid in boven-historisch perspectief. De wat eenvoudiger samenvatting waarmee dit artikeltje begint, geeft de
praktische ambitie weer waarmee de FAS-society
de laatste jaren inhoud wil geven aan de filosofische
inzichten van haar grondlegger Shin'ichi Hisamatsu. De in 1944 opgerichte FAS-society tracht de
werkelijkheidsvraag van de mens in de moderne samenleving centraal te stellen en heeft bedenkingen
tegen het traditionele en monastieke zen.
Sinds 1995 gaat de FAS-Society in De Tiltenberg
te Vogelenzang structureel de dialoog aan met Europese zenmensen. Op die manier wil zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een westerse
zenpraktijk, waarmee leken beter uit de voeten kunnen. Allengs richtten de FAS-seminars zich op concrete vraagstukken, waarin het lijden van de wereld
centraal staat. Mede onder invloed van de kritische
probleemstellingen van de Zwitserse theoloog Bernhard Neuenschwander kwamen vorig jaar thema's
aan de orde zoals politieke en economische onderdrukking, groot fysiek en mentaal leed en de uitbuiting van de natuur, waarover oud-minister-president Dries Van Agt een inleiding hield.
De ontwikkeling van zen in Europa zou het
hoofdthema voor dit jaar worden, toegespitst op
Traditionele en niet-traditionele zen. Maar het
planningscomité heeft even een pas op de plaats ingelast. Het praat- en discussiegedeelte over deze
thema's is opgeschoven naar 1999 en voor dit jaar
is alleen een vierdaagse retraite van 29 juli tot 2 augustus vastgesteld (voertaal Engels). Een retraite
uiteraard in FAS-stijl: Mutual inquiry (onderling
onderhoud) in plaats van dokusan tussen leraar en
leerling en elke dag een teisho van een andere zenleraar.
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Alles en iedereen om je heen is je leraar. Die rol
is niet aan één leraar of meester voorbehouden.
Daarom neemt FAS die werkelijkheid als feitelijk
uitgangspunt in het zogenaamde onderling onderhoud, waartoe mediterenden elkaar kunnen uitnodigen. Verder heeft Hisamatsu een alternatief bedacht voor de vele traditionele koans die vaak te
ver af zouden staan van degenen die ze moeten beantwoorden. Dat alternatief is de zogenaamde fundamentele koan met de volgende existentiële vraag:
`Als niets meer uitkomst biedt, wat doe je dan?'
Je kunt daar rustig enkele tientallen jaren je tanden in zetten. Zeker als Hisamatsu's Gelofte aan
de Mensheid, die dagelijks op een FAS-retraite gereciteerd wordt, de achtergrond van die koan
vormt:
Kalm en evenwichtig
Laat ons ontwaken tot ons ware Zelf
mensen worden vol van mededogen,
onze gaven ten volle ontplooien
ieder volgens de eigen roeping in het leven,
ons bewust worden van de doodsstrijd
persoonlijk en maatschappelijk
en de bron ervan onderkennen,
de juiste richting ontdekken
waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan
en elkaar de hand reiken
zonder onderscheid van ras, natie of klasse.
Laat ons met mededogen de gelofte afleggen
het diepe verlangen van de mensheid
naar bevrijding van haar ware Zelf
werkelijkheid te doen worden
en een wereld bouwen waarin iedereen
waarachtig en in heelheid kan leven.
DV
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door Marian van der Horst

De thangkaschilderes Marian van der
Horst kwam in 1993 voor het eerst in
aanraking met Russische boeddhisten.
Sindsdien bezoekt zij Rusland, Oekraïne
en Siberië regelmatig als docent. Zij geeft
daar nu al vijfjaren cursussen thangka
schilderen. Vanuit haar persoonlijke
beleving verhaalt zij in dit artikel van
de toenemende belangstelling voor het
boeddhisme in de voormalige
Sovjet-Unie.
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Ole N \ dila] 011tillOCUC ik voor het eerst

in [ 99 -5 terwijl ik niet een andere schilder
werkte aan een grote muurschildering in een kagvu-centrum. I lij is volgeling van de ; 6sie Karmapa
en zet hielt in diens opdracht niet grote betrokkenheid in k oor de krrspreiding k an het boeddhisme
in de koot malige Sovjet-Unie. Lijn Russische studenten hadden hem al k ele jaren gevraagd om een
leraar thanglsa schilderen. Nydhal vroeg mij ol ik
les wilde geven in Rusland.
Ik was meteen enthousiast en vertrok die zomer
nog naar Charlsok in Oekraïne om rniIn eerste cursus te geven aan een groep van 25 k oI5\ assenen en
1c kinderen. 1 let thema luidde: '1 loc teken je een
Boeddha?'
1 )oor Ole N velhals enorme vitaliteit en inzet

Ivorginsky-datsan: stoepa's

k ei-rijzen er in heel Rusland k eel kleine boeddhistische centra; liet rijn k oornainelii

Kagyu centra. lil keel

gevallen stelt een leeding een
kanter kan zijn of haar kleine
flat als ontmoetingsplaats rei.
beschikking. bedoeld voor
meditatie ol tekstbestudei
\I S dh.tls phoks,l s (re kke-,
soms \k el deii/end he/oekers.
voor /o'n 1)1;12(.11:mm51 wordt
Jan s'en compleet tentenkamp
opgetct. /o is ei intussen in
\ ,,ormalige '-;ok

-Linie

een uilccbreid nelkkcrls kan
dat
,,li/c ke./i,eken ()I-gailiceli en

i)ekosiag-t.
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Komst van het boeddhisme
eeuwen later, tijdens het comSommige streken van Rusmunistische regime van deze
land zijn al eeuwenlang beeeuw, werden alle vormen
kend met het boeddhisme.
van religie verboden. Ook
Van de de vier hoofdrichtintraditionele rituelen, zoals het
gen van het Tibetaans boedkeel- of boventoon-zingen,
dhisme, de Nyingma-, Sakya-,
en het nog steeds levende sjaKagyu- en Gelugpa-tradities,
manisme, waren op straffe
heeft in het zuiden van Rusvan verbanning ten strengste
land vooral de Gelugpa-tradiverboden. Gelukkig is het tij
tie wortel geschoten. In de
nu gekeerd en leren grootou6de eeuw bereikten via de
ders hun kleinkinderen opaloude Zijderoute, behalve
nieuw de bijna verloren gegahandelswaar als zijde, goud
ne verworvenheden van hun
en zeldzame planten, ook
eigen cultuur.
nieuwe denkbeelden en religies het gebied van BuitenDorzhiev
Agvan Dorzhiev (1854-1938)
Mongolië.
Agvan Dorzhiev heeft een
Een gebied dat sinds het
grote verbindende rol tussen
eind van de 17de eeuw boeddhistisch is, is bijvoordie verschillende gebieden gespeeld. Hij werd in
beeld Boerjatië aan de grens van Mongolië. Het geBoerjatië in "het jaar van de Houten Tijger van de
bied is negen keer zo groot als Nederland, met één
4de zestig-jaren cyclus" (1853) geboren. Hij kon
miljoen inwoners, waarvan nu driekwart van Rusop zeer jonge leeftijd al lezen en schrijven en had
sische komaf is (Kazakken). De oorspronkelijke
een opmerkelijk gevoel voor talen. Hij voelde zich
bewoners zijn door hun taal, cultuur en uiterlijk
sterk aangetrokken tot het boeddhisme en reisde in
nauw verwant aan die van Mongolië. Tot 1917, het
1873 voor het eerst naar Tibet. De reis kostte hem
jaar van de Russische revolutie, telde men in dit gevier maanden. In Tibet werd hij onder de naam
bied meer dan honderd boeddhistische tempels en
van Ngawang Losang tot monnik gewijd. Zijn
kloosters. Tijdens het communistische regime werBoerjatische naam luidt Tsenye Khenpo.
den veel van die gebouwen verwoest en talrijke laOp een van zijn reizen ontmoette hij in 188o
ma's en monniken verdwenen in kampen. Na de
Tubten Gyatso, de iade Dalai Lama en hij werd
Tweede Wereldoorlog mochten in Boerjatië enkediens onafscheidelijke dienaar en politiek adviseur.
le kloosters herbouwd worden, omdat de BoerjaZowel de Dalai Lama als de Panchen Lama waren
ten hadden meegevochten in de wereldoorlog en
diep onder de indruk van Dorzhievs inzet voor het
Stalin hun daarvoor dank verschuldigd was. Eén
boeddhisme in Rusland. De i 3de Dalai Lama vervan deze herbouwde kloosters is Ivorginsky-datleende Dorzhiev het mandaat om kloosters te bousan, dertig kilometer van de hoofdstad Oelan
wen, monniken en novicen te ordineren. Zo lukte
Oede, dat in 1992 werd bezocht door Z.H. de Dahet hem om het boeddhisme opnieuw leven in te
lai Lama.
blazen.
In Kalmykië, met de grote industrie- en hanBegin deze eeuw bezocht Dorzhiev Kalmykië
delsstad Samara, en met Elista als hoofdstad, beom daar twee academies voor hogere boeddhistivinden zich zowel Gelugpa- als Kagyu-centra. In
sche studies op te zetten overeenkomstig de tradiElista wordt momenteel een grote stoepa geties van het Gomang College. Ook richtte hij een
bouwd. Ook het nabijgelegen Tatarstan is overwemedisch instituut op. Dorzhiev doneerde zelf duigend boeddhistisch.
zenden roebels en bracht een complete set van de
Deze verschillende gebieden kennen door de
boeddhistische canon uit Tibet mee. Gedurende
nomadenvorst Djengis Khan (i 167-1227) een gezijn leven gaf hij vele tantrische initiaties, ook in de
meenschappelijk verleden. Er leefden in die tijd
hoogste klasse van Tantra.
voornamelijk nomadische steppenvolken. Vele
In 1898 ontmoette hij keizer Nikolaas II. Daar- C.
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Boerjatië
In de loop der jaren hoorde ik
diverse namen van thangkaschilders noemen, zoals
Doegharov, en moeder en
dochter Loeba. Ik wilde hen
graag eens ontmoeten. Na de
cursus in Sjamanka reisden
enkele leerlingen, mijn reisgenote Ann en onze vertaalster
Alexandra en ik dan ook per
trein (een tien uur durende
rit) naar Oelan Oede. We
kregen daar een tijdelijk onbewoonde flat te leen en hadden ruimschoots tijd om
mensen te ontmoeten en de
omgeving te bekijken.
Boerjatië is het gebied van
de "Heilige Zee" ofwel de "Blauwe Parel". Hiermee wordt het Baikalmeer aangeduid, het diepste
zoetwaterbekken ter wereld. De Boerjaten kenmerken zich door sterk mongoloïde trekken. Ze
kennen naast het Russisch hun eigen taal, verwant
aan het Manchoe. Boerjatië is een smeltkroes geworden door de komst van Russische kolonisten
en criminele bannelingen uit het Europese deel van
Rusland. Deze brachten het Russich-orthodoxe
geloof met zich mee. De oorspronkelijke bewoners bleven echter vasthouden aan hun Mongoolse tradities.
Boerjaten leidden vroeger een nomadisch bestaan. Zij trokken rond met kuddes schapen, paarden en soms enkele kamelen, en woonden in
yoerta's (ronde tenten gemaakt van een raamwerk
van houten palen en bedekt met vilt). De yoerta's
vormden tot voor twintig jaar de normale behuizing; nu woont men in betonnen flatgebouwen.
De tenten zijn praktisch alleen nog te zien in het
openluchtmuseum van Oelan Oede.
Doegharov en Doedko
Helaas heb ik moeder Loeba niet ontmoet. Haar
dochter kwam mij groeten toen ik een kleine presentatie gaf. Zij deed me de hartelijke groeten van
haar moeder die het jammer vond dat ze niet had
kunnen komen en liet me een van haar kleine schilderingen van een groene Tara zien. Het zit blijkbaar in de familie, want haar grootvader was een

KWARTAALBLAD BOEDDHISMI

Bij de nadering van Ivorginsky-datsan

bekende thangka-schilder en zelf wordt ze door
haar moeder opgeleid.
In Oelan Oede ontmoette ik Doegharov, een
reus van een kerel. Hij bezit prachtige thangka's,
weet er veel van, maar schildert zelf niet. Doegharov is een handige zakenman die hoogwaardige
kopieën van o.a. boeddhistische rituele kleding,
voorwerpen, beelden en thangka's laat vervaardigen. Hij verkoopt ze in een galerie in hetzelfde gebouw waar hij ook een atelier heeft. In de grote
werkplaats kopiëren veel schilders, zowel beroeps
als amateur, oude(re) thangka's. Doegharov begeleidt hen van a tot z, en stelt de benodigde materialen ter beschikking. Oude thangka's worden letterlijk gekopiëerd door ze over te trekken. Soms
was ik verbaasd over de niet erg systematische aanpak, waardoor vaak fouten ontstaan. Volgens de
traditie moet men bij het tekenen en schilderen eigenlijk van een vooraf bepaalde volgorde uitgaan,
waarbij het ene proces na het andere afgewerkt
wordt. Zo worden kopiëerfouten vermeden.
Een naamgenoot van Doegharov had net een eigen expositie geopend, en het was interessant om
te zien hoe deze schilder de oude Boerjatische stijl
op een moderner en kleuriger manier toepast. In
een thangka had hij zelfs de hoofden van Stalin,
Marx, Hitler en Gorbatjev verwerkt...
We bezochten ook de schilder Nikolai Doedko,
die een achtjarige opleiding tot thangka-schilder
heeft gevolgd in India. Om niet in Doegharovs
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Ivorinsky-datsan: een detail

\ aan\ titer te komen, geelt hij uitsluitend tekenonderricht en moeen ICS 111 sc h ild crcn. 1)()Cd1“) vindt
het, C\ enal, ik, belangriils (lat sehilelers hun eigen

tekeningen

boeddha-liguren maken 0111 de

lout-op-lout-methode, ontstaan (looi- het kopieren, te voorkonten. "tijm eigen thangl:a's kennen
een hoge mate san verfijning.

Ivorginsky-daisan
We wilden graag een pan de boeddhistische kloosters bedoeken. 1)e meeste daar\ tin liggen op moeilijk bereikbare. plaatsen en 7e /ijii soms alleen le
oet bereikbaar. Ik kom me Lust niet voorstellen
dat er in dit gebied ooit weer dan honderd tempels
en kloosters hadden ge.,1,1,111. [let Is orgin,,I: \ -dat
san is per auto bevel kbaai , na een mooie tocht dooi
een gebied omringd dooi middelhoge bergen.
I Iet kloostercomples, is ,11 op alstanel te herken
nen aan de goudgele torentjes. 1 ), gebouw en /1111
op een traditioneel 1<ussis,he maniei gebouw
dikk e boomstammen, hori/ontaal gestapeld; om
de deur- en raarnopeningen heen kleurige opengewerkte houten lijsten, \

20

anda's en trappen. I

lrkoetsk met typerende vensterlijsten

staan hoofdgebouwen, tempels, een bibliotheek en
de onontbeerlijke gebedsmolens. De grote tempel
is rijkelijk voorzien van beelden en thangka's. In
een serre-achtige ruimte kweekt men loten van de
Bodhi-boom. Er wonen meerdere lama's, onder
hen een 95-jarige Boerjat-lama, Ayusha Lama.
De abt Lama Yeshe Lodoi Rinpoche is bereid
ons te ontvangen en is geïnteresseerd in mijn reisdoel en verblijf in Boerjatië. Hij vraagt me toch
vooral weer terug te komen, om les te geven in het
tekenen en schilderen van boeddhistische afbeeldingen.
Er waren veel bezoekers op het kloosterterrein,
want etnische Russen uit de omgeving komen ook
regelmatig naar dit tempelcomplex. Boerjaten bezoeken op hun beurt de Russisch-orthodoxe
kloosters. Boeddhisten, christenen en sjamanisten
leven in dit gebied in harmonie met elkaar. De
communisten vonden het boeddhisme uiteindelijk
niet bedreigend, omdat het flexibel en beschouwend is. Het is dan ook een gebied met een hoge
mate van politieke en etnische rust en stabiliteit.
In het nabijgelegen Oelan Oede ligt middenin
de stad een kleine tempel, waar bezoekers lama's
en monniken om raad of hulp kunnen vragen. De
vrij grote ruimte is door schotten en gordijnen ingedeeld in vele kleine kamers en men hoort voortdurend stemmen, gezang en belgerinkel. In een
oude kerk, tot museum verbouwd, troffen we onder meer een complete verzameling aan van de

Kangyur- en Tangyur-geschriften: kolossale boeken met prachtige lettertekens en afbeeldingen.
Eén daarvan mochten we voorzichtig bekijken.
Men had er ook een schitterende verzameling beelden en thangka's die op ons verzoek tevoorschijn
werden gehaald.
Terugkijkend op mijn bezoeken aan Rusland in de
laatste vijf jaar, komt er een vanzelfsprekende
compassie in mij op. Ik zie in gedachten al die
mensen die verwikkeld zijn in de moeilijke strijd
om het bestaan in het barre klimaat; ik herinner me
hoe ze ervoor moeten vechten om zichzelf voldoende te kunnen voeden en kleden. Tegelijkertijd
kenmerken talrijken onder hen zich door een taai
verlangen naar geestelijke ontplooiing en vrijheid.
Het is duidelijk dat dit post-communistische tijdperk een overgangstijd is. Voor menigeen zal het
leren tekenen en schilderen van boeddha's een
prachtige mogelijkheid tot die geestelijke ontwikkeling kunnen zijn.
Bibliografie
John Snelling, Buddhism, in Russia. The story of
Dorzhiev. Londen: Element.
David P. Jackson & Janice A. Jackson, Tibetan
Thangka Painting: Methods and Materials.
Londen: Serindia Publications, 1984.
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correspondentieleer, die inhield dat wat op elkaar
lijkt ook samenhangt, bijvoorbeeld een walnoot en
de hersenen; de levende natuur als doortrokken van
een geestelijke levenskracht; een hiërarchie van geestelijke wezens, waarmee men contact kan krijgen
door middel van de verbeelding; en de transmutatie,
die een ontwikkelingsgang van de onedele mens
naar de spirituele mens aanneemt, zoals alchimisten
uit onedele metalen goud dachten te kunnen maken.
De Verlichting voegde aan deze ingrediënten
van het occultisme nieuwe aspecten toe. De instrumentele causaliteit zette de correspondentieleer op
losse schroeven, maar als een hybride mengsel gingen beide opvattingen een rol spelen. Voorts
maakte West-Europa vanaf het
midden van de vorige eeuw
kennis met het hindoeïsme en
boeddhisme. De esoterie breidde zich uit buiten het christelijke kader, in het bijzonder door
de theosofie van mevrouw H.P.
Blavatsky. En dan waren er de
evolutieleer van Darwin en vervolgens de psychoanalyse.
Vooral C.G. Jung met zijn
theorie van het collectieve onbewuste en de relatie met de religie gaf voedsel aan een occultisme dat de directe grondslag van
New Age is.
Oosterse begrippen als reïncarnatie en karma worden in
New Age algemeen gehanteerd,
maar zij zijn er niet meer dan de
buitenkant van, zegt Hanegraaff. In werkelijkheid is New Age een westers
verschijnsel dat alleen een oosterse terminologie
gebruikt. De zg. reïncarnatie is in feite een spirituele evolutieleer: de mens krijgt nieuwe levens in
andere bewustzijnsstadia en andere, niet-materiële, werelden.
Zulke gedachten zijn het hindoeïsme of boeddhisme vreemd. Zij komen uit een westerse bron.
In de tweede helft van de z 8e eeuw groeide de be-

langstelling voor de metempsychose, die ervan uitging dat toenemende gnosis of zelfkennis leidt tot
godskennis. Blavatsky omhelsde deze leer, maar
voegde er de aardse reïncarnatie aan toe, volgens
Hanegraaff om haar anti-christelijke houding
kracht bij te zetten.
Zij was fel gekant tegen het geloof in een persoonlijke god en aanvaardde na een bezoek aan India, waar ze boeddhiste werd, het idee van karma
als verklaringsmechanisme voor de reïncarnatie.
Maar al gauw nam zij weer afscheid van het karma,
en schakelde over op de, toen moderne, positivistische opvatting van de wet van oorzaak en gevolg.
Hanegraaff noemt haar manier van doen typerend
voor de westerse esoterie: overnemen wat in je gedachtewereld
past, zonder de verdere context.
In de New Age-beweging
groeit echter het inzicht dat de
zogenaamd oosterse begrippen
in het nieuwe-tijdsdenken niet
authentiek zijn. Misschien gaat
men ze geleidelijk aanpassen of
zich meer richten op het oosterse gedachtegoed, zoals bijvoorbeeld gebeurt in 'goeroe-bewegingen', die Hanegraaff overigens niet meer tot de New Age
rekent.
Tijdens de discussie zette
Hanegraaff dikke vraagtekens
bij de ethische opvattingen van
New Age. Daarin ontbreekt het
kwaad. Mensen lijden ter wille
van hun ontwikkeling naar hogere spirituele stadia. De logica gebiedt dan te zeggen dat zes miljoen joden in de Tweede Wereldoorlog hebben 'gekozen' voor de gaskamers ten
bate van hun spirituele groei. Bovendien rijst de
vraag of je het lijden van anderen moet helpen verlichten, want je ontneemt hun de mogelijkheid om
ervan te leren.
New Age is hiermee natuurlijk mijlenver verwijderd van de leer van de Boeddha.
JdB
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`Maak volledig gebruik van je vermogens'

door Dirk Bakkes

In het vrijwel voltooide Nederland is nog
wel een enkel plekje te vinden waar je je
in stilte kunt terugtrekken om te
mediteren. Zoals in het 'International Zen
Center Noorder Poort' in het Drentse dorp
Wapserveen. Vanaf de oprichting najaar
1996 zijn enkelingen, kleine of grote
groepen bezoekers uit binnen- en
buitenland naar dit landelijke oord
afgereisd. Met welk doel? De weldadige
rust die een voormalige boerderij biedt te
benutten om één dag, meer dagen,
weekends of tijdens langere retraites
zeemeditatie te beoefenen, te luisteren
naar dharma-talks, werkweken door te
brengen, en zich te verdiepen in
boeddhistische literatuur in de kleine,
maar allengs groeiende bibliotheek.

Zenmeestor Prabhasa Dhai ma (links) samen met zenleraar Dharma
Udaka Kaniomon echis) voos de Noorder Pool (Met toestemming
van kmartaallildscla dl ZEN)

1. 1 S 1

\S 11 k ' 1\- is hin 1 l o mon haalt

gasten al die de reis met het openbaar
cr\ oer maken. ()p een stralende wintermorgen vv acht Kishin me op bij een halteplaats
in een lege wereld waai eens pet uur een bus Uit
Atitiell ,dopt. 1\ishin, an 1)uitse komaf, was eens
111LH1L- LK in de DDR. Na Je `\Vende' Volgde hij in
rijn land een aantal icnuainin cn en maakte kennis met Dharina lidaka I\ am omon., nu dileeteur
\ an liet 1/,1.()p haar kraag of hij ereli niet liever intensiever met Yen /011 vv illrn be/igh011eiell, nam hij
het koene besluit Gesshin e1v oko Prabhasallharma Roshi te \ ragen, hem lot 'unsui' — ienleerling —
te ordineten.
Trainen in stilte
1 let /entrainingseentrum is een onderdeel van het
International -ten Institute of America. In de
Noorde' Poort \\ ol dt elke belangstellende gelegenheid pepoden om ik. h te veeliepen in liet /enhoeeldhisine en liet broeienen v.ln ienmeelitatie.
I1lahhasaelhalnta Roshi leidt in \\ apserveen mees
tentikis in de 111,1,111dell juli, du,,L1,,tu, en september
de 'Mot 1 lr,tt t. tilt I11111CI (),:lbdor. In die pel inde
(wdl een intensiev e ti.,lirring echoden door
van

24

rensites en ,lai-e,;.•,11111,,.

Gesshins leerling Dharma
Udaka Kanromon heeft de
dagelijkse leiding van het
centrum. Permanent wonend in de Noorder Poort
geeft zij een hele reeks zencursussen, weekends, werkweken en retraites, die het
hele jaar door plaatsvinden,
alsmede een voorbereidingsretraite voor de Summer School.
Het is middag. Na de gezamenlijke vegetarische maaltijd in stilte te hebben genoten, vertrekt een groepje
gasten naar de zendo voor
de namiddagse retraite sessie. In de zendo reciteren
enkele in traditionele kledij gestoken monniken
een aantal klassieke Japanse teksten, waaronder het
Hart Sutra. Door de vensters zie je uit over het
Drentse winterlandschap met boomwallen, bossen
aan de einder, een groepje schapen, de huiskat, leeg
akkerland... Van buitenaf dringt nauwelijks enig
geluid door.
Een eenzame boeddhist
Marion, een van de aanwezige leerlingen, is Duitse. Ook zij leerde Udaka in Duitsland kennen en
raakte al snel geïnteresseerd in zenmeditatie. Maar
daarnaast volgde ze ook andere cursussen uit tradities als het Tibetaans boeddhisme.
Vanaf december al was Marion te gast in de
Noorder Poort. Vrouwmoedig besloot ze tot
eind februari door te gaan. Een beslissing om óf
voor zen óf voor de Tibetaanse traditie te kiezen,
heeft ze nog niet genomen. "Ik voel me hier wel
steeds meer thuis," lacht ze. "In Duitsland oefen
ik geen beroep meer uit en ben dus relatief vrij.
Dit leven bevalt me wel. In plaats van naar de Rivièra te gaan, besteed ik mijn vakanties op deze
manier." Familie en vrienden tonen alle begrip
voor haar activiteiten; ze staan erachter, maar betrekken er zich niet in. "Er is eerder sprake van
afweer dan afkeer." Tegen terugkeer naar huis
ziet ze toch wel op. Dan overkomt haar een gevoel van terugval. "Als boeddhist sta je dan toch
alleen..."

Tradities
Na de middagretraite maakt Udaka zich vrij voor
een gesprek. "Natuurlijk worden ons zo nu en dan
vragen gesteld over het typisch Japanse karakter
van zen dat blijkt uit aspecten als kleding, het buigen, het reciteren... In de Noorder Poort wordt die
traditie deels nog wel gevolgd, maar we zoeken
naar een tussenweg. Zo richten we ons bij de Japanse recitaties puur op de ervaring van het geluid
alleen. In de ochtend reciteren we in een van de
westerse talen, Engels, Nederlands of Duits, en
dan gaat het ook om de betekenis van de tekst.
Ook Japanse termen worden meer en meer vervangen door Engelse en Nederlandse."
Het boeddhisme kent nogal wat sterk uiteenlopende tradities. Maar wat gebeurt er nu als iemand
die bijvoorbeeld het tantristisch boeddhisme beoefent en vervolgens met het zoveel 'kalere' zen in
aanraking komt? "Ja, wat zal er in de verdere toekomst sowieso met het boeddhisme in het Westen
gaan gebeuren?" Udaka is daar niet zo bezorgd
over: "Gevarieerdheid is juist heel goed. Het is
goed verschillende elementen uit andere scholen
op te nemen. Onderweg móet je zo nu en dan wel
eens overstappen naar een andere weg. Het zou
niet goed zijn alles over één kam te scheren, maar
wel is het goed kennis te nemen van elkaars tradities. Kijk, in het boeddhisme moet je open staan
voor alles wat er is, en niet een eigen visie, een eigen religie of godsdienst als norm nemen".
Het is al vroeg gaan schemeren. Bloedrood schijnt
de ondergaande winterzon naar binnen. Buiten
klinkt een trekker. Binnenshuis hoor je alleen het
schuifelen van kousevoeten. Kishin rijdt de stationcar voor. Dan gaat het door de avondstilte terug naar de hoofdweg. Hishamatsu zegt:
"Make full use of your abilities
according to your vocation".
Dat kan overal, in. Kyoto, in Californië, en in
Wapserveen.
Voor informatie en opgave voor retraites van kortere of langere duur of voor de Summer School:
International Zen Center Noorder Poort
Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen
Tel. 0521-321.204, fax 0521-321.412
e-mail• kanromon@euronetnl
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en (le krach' ,(111 het .;.etal
door Karel R. van Kooij.

in

stoorhaar, en verlam zijn zetel, de

Boelliga \ a ( India), niet. Aksobh\ is ook de benaming \ an de kosmische boeddha van de oostelijke
\ ierde terras van de

windrichting die als een h\ postase van deze eigen-

Borobudur staat het beeld viti de Boed-

schap kan worden beschouwd en ook 'onwankel-

dha dat op bijgaande foto is afgebeeld. )e

baarheid' uitdrukt.
Namen, eigensc happen, momenten uit het leven

1 1 \ 1101 K ,111 het

gestalte en het gezicht zijn ontspanneit„Ils van iemand die geheel in zichzelf is gekeerd. De ogen

van de Boeddha, kosmische boeddha's? ( 'wed be-

zijn half gesloten. "lijn houding, de handen, en het

schou wd, \veten \\e niet precies wat de Boeddha's

iets gebogen hoofd ademen rust

op de borobudur betekenen. hernet I\..empers wist

CII C(M1CC1111",11.1C

uit. De Boeddha mediteert. I Iel krachtig gebouw-

liet nog precies, en vele anderen voor en ook na

de lichaam is nauwelijks bedekt door het ragfijne

hem. "lij kozen \ oor de kosmische boeddha's,

bovenkleed dat nog juist zichtbaar is aan de plooi-

meestal Dtiv,iiii-boeddha's genoemd. \Vat de

en over de korst en bij de polsen. I let gezicht is

boeddhisten in het Indonesië van Soo

vriendelijk en intelligent, een indruk die nog ver-

deze boeddha's hebben gedacht \veten we niet.

na

Chr. over

sterkt wordt door de scherpe 11CLIS en het hoge

Geen geschreven document uit die tijd is overge-

voorhoofd. Sieraden draagt de Boeddha (liet, niet

bleven dat ons kan inlichten over des betekenis die

in zijn oren en Ook niet op zijn hoofd, om zijn hals

het monument voor hen had. Er is alleen dat enor-

ol aan zijn armen. I let is een even eenvoudige als

me bouwwerk, de talloze beelden en de lange
reeksen van rehefs. 1)e 'oorspronkelijke' betekenis

indrukwekkende gestalte..
Is dit AmitM,ha, de Boeddha van het oneindige

moet hoofdzakelijk uit het monument zelf worden

licht, die met de westelijke windrichting wordt ge-

afgeleid, of uit geschre\ en bronnen die of in tijd of

associéerd? )f is het de historische Boeddha Sálsv-

in afstand wel erg ver van de Borobudur afstaan,

amuni op het moment

en dus ook van de toenmalige jas anen die met dit

lan

diepe meditatie? ()p de

drie andere zijden van het monument zijn ook
Boeddhabeelden aangebracht, met andere huid-

bouwwerk vertrouwd waren.
De wetenschap is intussen — n,1 111CCI" dan bon over de oorspron-

houdingen, die eveneens meer dan ren betekenis

(ALIA jaar zoeken — toch \VCI lets

toelaten: Aksobhva ol de Boeddha die verlichting

kelijke betekenis van dit monument te weten ge-

bereikt, Vairocana Of de Boeddha die de eerste pre-

komen. Deeloplossingen werden aangedragen, hij-

diking houdt, latnasambhava of de Boeddha die

s oorbeeld voor de interpretatie van de reliëfs langs

wensen vervult, Amoghasieldhi ol de Boeddha die

de terrassen, of voor de betekenis van de openge-

zijn

werkte stoepas, het ons ()kooide boeddhabeeld in

verbonden met de grote momenten uit het le\ en

vrees wegneemt. 1)e meeste van

de centrale stoepa, (Alzo\ ooit Elke deeloplossing

dC/C 11,1111111

van de Boeddha. /o geeft. de Maalli Hohlwa, dat

droeg

is de -()nwankelbare", de standvastigheid -\ an de

vraag wat liet bouwwerk als geheel kan hebben be-

Boeddha aan waardoor M.-tra niet in staat is hem

tekend. Want deze vraag kan nog steeds niet

van zijn voornemen af te brengen om ter plekke de

zekerheid worden beamWoord, hoewel reeds vele

verlichting te bereiken. De Boeddha blijft onver-

pogingen in deze richting zijn gedaan. In dit korte
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een

steentje bij a.in het antwoord op de
niet

Boeddhabeeld, hoogte 1.06 m, Chandi Borobudur, Java, ce. 800 n.Chr.

essay wordt een aspect besproken dat misschien
wat onderbelicht is gebleven, en dat is de betekenis
van de getallen.
De kracht van het getal
Het boeddhabeeld op de foto is een van de 432
boeddhabeelden die in nissen op de vijf vierkante
terrassen waren aangebracht. Met de 72 boeddhabeelden in de opengewerkte stoepa's op de ronde
terrassen, en de ene onvoltooide boeddha in de gesloten stoepa op het bovenste terras komt het totaal aantal boeddhabeelden op 5o5. Dit laatste getal zegt niet zoveel, maar de getallen waaruit deze
som is opgebouwd, nl. 432, 72 en i, zeggen des te
meer.
Het getal 432 verwijst naar boeddhistische opvattingen over kosmische tijdperken die cyclisch
verlopen. Eén complete cyclus (kalpa) heeft een
duur van 432o miljoen jaar. Het getal 432 is een

verwijzing naar één volledige kosmische cyclus.
Dat zou kunnen betekenen dat men in Soo na Chr.
toen de Borobudur werd gebouwd, verwachtte dat
het monument een volledige kosmische periode,
een 'eeuwigheid', zou voortbestaan. Een dergelijke kosmische leeftijd werd ook aan de beroemde
zetel van de Boeddha, de vajrásana in Bodhgayá
toegeschreven.
Het getal 432 is tevens gelijk aan 4 x 108. Het
deelgetal ro8 is niet minder significant. Dit getal
duidt eveneens compleetheid aan volgens een algemeen Indische traditie, zowel in het hindoeïsme als
in het boeddhisme. Het getal io8 is ondermeer
toegepast in een Sivaïtische Khmertempel uit ongeveer dezelfde tijd als de Borobudur, in dit geval
door in het totaal 108 plus 1 torens op de vijf terrassen te bouwen. Het getal Tob geeft voorts ook
een complete boeddhistische meditatie aan, bestaande uit het reciteren van io8 lettergrepen die 1>
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alle eigenschappen \all de Boedelha aangesen„lan

grote 'iele' 111 steen kk o dcll beschouss d, es en on-

de hand van leS 1:ralen san dc roYenl:rans. Ln, het

s ersvoestkur als de ïetel in Borlhgas l cn het 1-)e-

is goed om 105 keer om een boeddhistisch monu-

Joel: aan dc Borol-nidur, ss aarhij tijdens dc i ond-

ment heen te lopen (rle/n,J,?/:shr,/,z) ()I om (Ie 108

gang de mullen s mi de Boeddha y I oS maal,

lumen san dc bo(itu_sdm',i AvalolsiteS'vara te ieci-

S maal en 1 maal ss (welen gereciteerd, is s ergelij1.-

teren. I Iet gelal 108 komt steeds terug en duidt

baar met een meelit,ttie-oelening die, als ells bevoel:

steeds een solledige„ilgesloten reels aan.

aan een heilige plaats s an het boeddhisme, de ge-

1 let getal 7 1 komt- op de Borol)nelur iell een
enkele I\ccr tel ug in het aantal relièls dat aan een
serhalenes dus is gess iid,

elar Itte aan dc Boeddha in stand houdt (Sanslsrit:
b!lclrlb,i!lrrslrn [1, Pali: brh/(//),inn.,satr).
Ook op een andei e timmer 1-)lijs en dc getallen

dc Bludiacai i waai

1-Cliëiti aan :\ orden besteed. Maar s cel hclan

ons 1-)e/ighotftlen. 1 Iet Boeddhabeeld :an de loto

rijker is dat ?' gelijk: is aan 4 \ I S. 1 n eenais
is ook hel gelal IS een rond getal, (ynictiss in de

heeft ss clisss aar geen nis Meer, maar is vereler nog

/in \Jiri een afgesloten reel:s, en algemeen bekend

echter I link beschadigd. Bij de eerste egistratie in
I 9 r 0 ss as s an 161,, 1)0er ldha beei,h,,, h e t hoofd

7. 2

in de Indische trarlitie. 1)e getallen 1 S, 105, 10,,c,S,

geheel gaal. I let grootste deel ,an drie beelden is

ete. sormen in dit elsenmodel een (yeensolgenele

els: enen. Vele salt (leie '1:opped / ijl], hij ss ijie van

reels.

tijds ei di ijf, afgeslagen dooi de toenmalige Neder-

Tenslotte, het getal 1 staat s oo i het cent rum

landse militairen:

ooi een 1:riigsman een wel slat

s an dc kosmos, het ene Boeeldhasellap, de ene

te rn,11:1:elijI:e, 7oo niet misselijke buit", schrijft in-

Boeddha. Alle andere boedella's ten spilt, ei is

genieur Th. s an I .rp, die de eerste grote restauratie

slechts één Boeddha, die gelul: is aan alle Boed-

s,-tn dit monument san 1907-i 9 i i op lijn naam

dha's. I Iet is de 13ocelellu in de bos enste stoepa,

heeft gebracht. N. eet s an dcïc losse hooiden lijn

die is afgebeeld op het moment sar het bereiken

gelulsIsig terugges (melen en weer hij de beelden ge-

s an de s erlichting. 1 Iet seri,assenele feit dat dit

:orgel. Ongeseer

beeld met (piet ons ollooiel is gel)les en, sens ijst
naar het es eneens onvoltooide Boeddhabeeld, op-

rhter

}),11t1C111.1Cre collecties. I let lijkt op een s ereleling

He, duidelijk niet
s:,ts

nieuw in Boe -1ga s a, roods hernet Denkpers al heelt
(ygenterlst.

de bedoeling.

1 )it soort S ersvivingen svare n nie t ongewoon.
s

losse hucddh,ll.oppcn /ijlt

\ er cie wereld \ ei-spreid, in musea cn in

Bodligas a, zowel s an de tempel als

1)e Borol-niclur is (.'en gigantische piramide s an
meer elan 100 meter in 11C1 ICI- kallt cn bekroond

sari dc /etc' met de boom als s alt het Boeddha-

J001 reil grote, nussies e centiAle stoepa. 1)e oor-

heelel,

spronkelijke hoogte ss as ruin) 40 meter. "FL:samen

orden in die tijd os eral in dc boeddhisti-

sche svereld gemaal:t. In Sri Lanka, Nls anmar,

met nog een aantal niet minder inelruksvel:1:encle

Nepal, Tibet, overal hechtte men ei aan om cie/e

boeddhistische tempels ss erel dit mol-nu-tient voor

/eer heilige plaats dichtbij te halen. Ook later deed
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„as sar de Bodhiboorn in 1>o(lItgas á".
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hernet

dc Burohudul uitgaat, lsan 11(.1 monument als e'(1 -1

1101-, 19-6.

28

.1gc/ess Borobit ( //r1-,

atiSC-

.R mte
•

/./1

/kir spoor can de .Boeddha
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jftETJean
ZUIDOOST-BRABANTSE
n .
E ERSEL
Nies al sinds jaar en dag zijn Gale__ _ rie De Ruimte. Een galerie voor Aziatische
kunst die zijn weerga in Nederland niet kent. Tot
26 juli loopt daar de tentoonstelling 'In het spoor
van de Boeddha', die in belangrijke mate door
Nies' jongste zoon Stefan is samengesteld. Maar de
collectie blijft vrijwel zeker nog wel wat langer
staan vanwege de vakantieperiode.
Aan de hand van de geëxposeerde stukken en
informatieve teksten aan de muur geeft Stefan een
beeld van de ontwikkeling van boeddhistische
kunst in het algemeen en de verbeelding van de
Boeddha in het bijzonder. De vroegste Boeddha's
stammen uiteraard uit India en Pakistan en dateren
van de ie tot de 5e eeuw n.Chr. Maar het 'spoor
van de Boeddha' toont vooral de Boeddha-kunst
uit de landen om India heen. De nadruk ligt op
Zuidoost-Azië, waar het boeddhisme nog steeds
de belangrijkste religie is.

De getoonde stukken zijn vaak van museumkwaliteit. Jean Nies, zijn vrouw Barbara La Rocco
en Stefan kopen vrijwel uitsluitend uit oude bestaande collecties. Recent was werk uit Galerie de
Ruimte te koop in New York, waartoe collectioneurs van authentieke Aziatische kunst blijkbaar
eerder hun toevlucht nemen dan tot het Brabantse
Eersel.
Bijzondere vermelding verdient de collectie
Ivoren uit Birma, die Stefan heeft samengesteld
voor een eerdere expositie 'Ter ere van de Boeddha'. Het gaat om vaak bijzonder fijnzinnig gesneden sculpturen uit de periode 1 3(Do- 19oo n.Chr. Er
is uitdrukkelijk rekening gehouden met het internationale verbod op de handel in recent ivoor; de
sculpturen zijn alle tenminste honderd jaar oud.
De reprise van een aantal stukken uit een voormalige privécollectie in deze nieuwe tentoonstelling is
zeer de moeite waard. Dit aspect van de Birmaanse beeldende kunst is tot dusverre zeer onderbelicht geweest en daarom heeft Stefan een speciale
en zeer instructieve catalogus aan deze vorm van
DV
antieke ivoorsnijkunst uit Birma gewijd.
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Zwart
op wit
Karmisch resultaat

`Abortus is iets van alle tijden en
alle plaatsen. ... Op veel plekken
in de wereld worden er vandaag
tweemaal zoveel kinderen geaborteerd als er geboren worden. In sommige ziekenhuizen
in India bijvoorbeeld wordt ieder meisje geaborteerd. Op Koreaanse kleuter- en lagere scholen zitten meer jongens dan
meisjes, en in sommige klassen
zitten helemaal geen meisjes, zo bizar is [in Korea] het karmische resultaat van de confucianistische ideologie die mannen
en zonen boven vrouwen stelt.'
Frank Tedesco: Abortus en
Boeddhisme in Korea. Uitgave:
Ekayana, Eede

Van drugssmokkelaar tot
lama

`Lama Ole Nydahl, in Nederland voor de presentatie van zijn
boek De Geheimen van Tibet,
begon zijn carrière als smokkelaar van verdovende middelen.
Nu is Nydahl geestelijk leider
van 27.000 boeddhistische Europeanen in de traditie van de
Karma Kagyu-lijn. Na met alle
vormen van drugsgebruik te
hebben geëxperimenteerd, ontmoette hij in de zestiger jaren in
Nepal de 16de Karmapa, waarna hij snel gefascineerd raakte
door de transformerende ver-

mogens van het Tibetaans boeddhisme.
Door die ervaringen gegrepen zwoer hij de drugs af, verdiepte zich in het boeddhisme
en bereikte wat hij noemt `peace
of mind'. Na jarenlange training
volgde zijn benoeming tot leraar
binnen de Vajrayana-traditie.
Sedertdien reist hij regelmatig de
talrijke door hem opgerichte
centra over de hele westerse wereld af.
Nydahl zegt in antwoord op
de vraag of die in zijn boek genoemde ervaringen voor iedereen bereikbaar zijn: "Je moet je
er wel voor openstellen, niet in
een cirkel blijven redeneren, je
hersens als ontvanger laten fungeren om zo energiestromen te
transformeren. Het is echter
geen bijbel die ik verkondig. Ik
zeg tegen mensen: Pik eruit wat
jij nodig hebt, wat jij kunt gebruiken.'
Algemeen Dagblad 27 april
'98 Annemart van Rhee: 'Hoe
een drugssmokkelaar tot lama
transformeerde'.
Lijden heeft een oorzaak,
geen zin

(...) 'Pijn en ziekte horen bij het
leven, hebben te maken met de
gevoeligheid van het menselijk
lichaam. Maar er is een groot
verschil tussen pijn en lijden aan
pijn.
Wanneer je met afweer of
agressie reageert op pijn, dan
ontstaat er lijden. Pijn x afweer
is lijden. Pijn x toewending
daarentegen is compassie. Afweer omzetten in toenadering,
in toewending, daar gaat het om
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in het boeddhisme. Daar waar
de niet-verlichte mens lijdt,
voelt de verlichte mens compassie. Pijn kan niet opgeheven
worden, maar lijden aan pijn
wel. De omgang met pijn is
voor boeddhisten daarom een
lakmoestest voor hun voortgang
op het spirituele pad.'
Han de Wit in:
Trouw 7 mei 1998,

Imago van Dalai Lama
bladdert af

(...) 'Volgens zijn visitekaartje is
Z.H. de 13de Kundeling Rinpoche president en voorzitter van
The Atisha Charitable Trust. De
oppositionele monnik is in Nederland om cursussen te verzorgen, maar wil ook bekendheid
geven aan de religieuze vervolging. "In het Westen zijn mensen vaak goedgelovig als het gaat
om oosterse wijsheid. Ze zijn op
zoek naar een superstar, een
soort sinterklaas of superman,
en aan dat beeld voldoet de Dalai Lama." (...) Het imago van
moderne heilige dreigt echter af
te bladderen door een onverkwikkelijke controverse. Zijn
uitspraken tegen de verering van
de godheid Dorje Shugden —
volgens hem een kwade geest
die schade aan het land toebrengt — heeft geleid tot heftige
conflicten binnen de Tibetaanse
gemeenschap in India. Dieptepunt was de moord op drie
monniken in Dharamsala, de residentie van de Dalai Lama.'
Algemeen Dagblad, 22 juni '98
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Nyanaponika Thera
Satipatthána — Het hart van
boeddhistische meditatie
Asoka, 1998
ISBN 9o-567o-008-T, f 34,50

Dit 'handboek voor mentale
ontwikkeling, gebaseerd op de
boeddhistische methode van
achtzaamheid' werd in het begin
van de jaren zestig gepubliceerd.
De auteur (Siegmund Feniger)
woonde vanaf 1936 in Sri Lanka,
waar hij tot monnik werd gewijd. Van zijn hand verschenen
tal van werken over het boeddhisme, alsmede een reeks vertalingen van klassieke teksten.
'The Heart of Buddhist Meditation' wordt alom beschouwd als
een inmiddels als klassiek bestempeld werk. Met ongeëvenaarde superioriteit en helderheid van stijl weet Nyanaponika
ons in te wijden in de praktijk
van de satipatthdna-meditatie.
De tekst bevat voorts de complete vertaling van het MaháSatipatthána-Sutta, vergezeld
van aantekeningen. Nyanaponi-

Het hart van
boeddhistische
meditatie

ka besluit met een reeks aanvullende uit Pali en Sanskriet vertaalde teksten over correcte aandacht.
Satipatthána — 'Vier opwekkingen tot aandacht' — wordt in de
Theravada-traditie beschouwd
als een van de fundamentele meditatie-beoefeningen, die eruit
bestaat waakzaam te zijn op
achtereenvolgens het lichaam,
de gevoelens (vedaná), de geestesgesteldheid (citta) en de geestesobjecten. Naar de woorden
van de Boeddha zouden die alleen tot verwerkelijking van
nibbdna kunnen leiden.

Het Westen ontmoet het
boeddhisme

Na jaren van inspannende studies werd hem de opdracht verstrekt het boeddhisme in deze
traditie aan het Westen bekend
te maken. Door zijn inzet en
zijn onconventionele aanpak
leidde dit tot groot succes bij
talrijke westerse jonge mensen,
die vaak in Nydahl begrip vonden voor hun eigen problematiek, welke zo sterk door de hedendaagse cultuur wordt bepaald.
Nydahls Werdegang' is in dit
leesbare verslag op ontwapenende wijze uiteengezet. Het boek
zal zeker lezers die soortgelijke
ervaringen als Nydahl hebben
opgedaan, aanspreken.

Lama Ole Nydahl
De geheimen van Tibet
Strengholt, 1998
ISBN 9o-6010-947-3, f 32,50

Lama Nydahl, van Deense afkomst, is formeel grondlegger
van circa tweehonderd centra in
de westerse wereld, die zich baseren op het onderricht in de
Karma Kagyu-lijn van het Tibetaanse boeddhisme.
De weg daartoe was voor de auteur avontuurlijk, wonderlijk en
in de ogen van belangstellenden
in boeddhistische spiritualiteit
provocatief en kenmerkend
voor een voor de westerse cultuur tekenend negatief beeld.
Ole Nydahl was aanvankelijk
immers met huid en haar overgeleverd aan de verslaving van
zogenaamde geestverruimende
middelen. Een ontmoeting met
de 16e Karmapa in Nepal bewerkstelligde in hem en zijn
vrouw een volledige omslag.
Die leidde ertoe dat hij zich ging
toeleggen op de studie van de
Vaj rayana-traditie.
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Rients R.R. Ritskes
Zen en keuzes maken
De Driehoek, 1997
ISBN 9o-6030-573-6, f 34,5o

Binnen zen nemen onconventionele aspecten en paradoxen
een voorname plaats in als het
gaat om in het bestaan tot juiste
keuzes te komen. Dit werk- >
4
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International Zen Center
Noorder Poort
Dichtkunst Workshop
met

23-29 Augustus 1998

Alvaro Cardona-Hine
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schouwde Takuan Soho als
hoogtepunt in het bestaan.
Door confrontaties aan te gaan
die van een juiste geesteshouding uitgaan, wordt niet alleen
leven geschonken, maar gaat
het leven ook 'stromen'.

CD's

Chanting Sutras of Tibetan
Buddhism
Phoenix Import, Zwolle (038-452551o)
Box met 6 cd's. Prijs per cd afzonderlijk
f 39,95; complete box f 239,70

Tharig Rinpoche reciteert met
een groep lama's van het Tharig-klooster in Nepal teksten
die in de Sakya-traditie een

voorname rol spelen. Zoals in
`Chants in Honor of Sakya
Masters' ter ere van zeven belangrijke meesters van de Sakyaschool, en in `Reciting in Honor
of Manjusri' ter ere van de bodhisattva Manjusri.
`Reciting in Honor of Tara'
vormt een belangrijk onderdeel
van ceremoniën binnen tantrische tradities waarin deze 'Godin van het Mededogen' in verschillende manifestaties wordt
geëerd. 'The Heart Sutra' is van
grote betekenis bij álle ceremoniën en wordt dagelijks bij ochtend- en avondsesssies gereciteerd. 'The Six-syllable Mantra
of Avalokitesvara' ontwikkelt
het mededogen van de verlichte
wezens.

Tenslotte wordt met`Reciting in
Honor of Padma-sambhava' de
grondlegger van het Tibetaans
boeddhisme geëerd en gereciteerd door Ninlin-cuiqin en
Lama Ngam-Gyal van het
Minzhulin-klooster in NoordIndia.
Voor westerse oren een bijzondere ervaring, in het bijzonder
waar op elke cd een elektronisch
instrumentarium(!) een deel van
de recitaties ondersteunt.

ZOMER SESSHIN
STICHTING SOTO ZEN-CENTRUM
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ORGANISEERT VAN 24 JULI (20.00 u) T'M 31 JULI EEN

ZOMER-SESSHIN ONDER LEIDING 'VAN ZESITIN 0S110.
Zeshin Osho is een Nederlandse leerling van de Japanse zen-meester
Harada Tangen Rosiii. De sesshin wordt gehouden in centrum "Di
te
Rotterdam
De uiterste datum foor aanmelding, is 20 juli_
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steldheid tot 111 dc perlectie tot

ontplooiing te brengen, kunnen
we te rade gaan bij de religie, in
casu de dharma. Dus, zo gauw
woorden zoals liefde en mededogen vervangen worden door
woorden als mediteren, zitten
we in de dharma.
Zo zijn er specifieke gedachtengangen die je ontwikkelt wanneer je de volgende vragen stelt:
"Wat is nu schadelijk aan bepaalde gedachten?" "Op welke
manier kunnen gedachten ons
sturen in de richting van het positieve?" "Hoe kan zoiets sterker worden en hoe kan het impact van het negatieve afnemen?"
Zo evolueren we stilaan over filosofie, meditatie, naar gewoonteneigingen, de levenshouding
en het gedrag in het dagelijks leven.
(...) Westerlingen denken dat
dharma-praktijk betekent dat ik
me apart opstel of dat ik ergens
apart moet vertoeven. Alsof ik
het leven moet vaarwel zeggen.
Deze vergissingen creëren moeilijkheden en houden misschien
ook wel bepaalde gevaren in.'
Lotusbitter
12jahrgang, 2/98
Amalienstr. 71, D-8o799 Munchen
`Der Weg des Bodhisattva — Das
Unmógliche wagen' is de titel
van dit nummer. De bodhisattva-gestalte is degeen die heeft
gezworen voor het welzijn van
alle levende wezens zijn huidige
bestaan en alle toekomstige existenties geheel en al te wijden
aan het streven naar Boeddhaschap. Als zodanig is deze gestalte een van de meest ontroe-

klusblatter
Z CITSC,P

3LID'2 , 1• 5 •

Das Umndgliehe wagen

nrhWLG )s
RO DUISAI N.A.

welzijn van alle levende wezens
ook dwars door alle richtingen
en culturen heen gaat. Hoe dieper men gaat, des temeer onthult zich dan het ene boeddhisme dat wij allen — van welke
zienswijze we ook uitgaan — te
danken hebben aan de Verlichte.
Tricycle
Spring 1998
Sharpham Coach Yard, Ashprington, Totnes TQ9 7UT, UK

rende figuren die wij in het:
boeddhisme kunnen ontmoeten,
aldus redactielid Regine Leisner.
Het bodhisattva-ideaal heeft een
onweerstaanbare aantrekkingskracht, los van de vrijwel onvoorstelbare eisen die deze zichzelf stelt. De hedendaagse mens
besluipt ten aanzien van die
geesteshouding een onbehaaglijk
gevoel. De meesten van ons zijn
daarvan toch ver verwijderd.
Vooral als we dit vergelijken met
het (westerse) streven naar prestaties en de angst om te mislukken. Ondanks alle bewondering
voor het bodhisattva-ideaal kan
gemakkelijk een bedreigende innerlijke druk ontstaan. Hoe
kunnen we die val ontlopen?
Hoe kunnen we desondanks op
zinvolle wijze de aanloop tot dit
ideaal benaderen?
Dat dit ideaal niet uitsluitend
beperkt blijft tot de vanouds bekende traditionele begrenzingen
van Theravada- en Mahayanaboeddhisme getuigen de in dit
nummer opgenomen artikelen.
Daarin komt naar voren dat de
beslissing voor de persoonlijke
bevrijding of de inzet voor het

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG
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"Ik vind dat westerse mensen
geen eerbied koesteren voor
hun eigen spirituele rijpheid.
Alsof alleen Azië over spiritualiteit zou beschiken en wij de barbaren zijn die smeken: "0
Bhante, kom alsjeblieft naar ons
toe en zeg ons hoe we moeten
leven". Maar ik ben in Azië geweest en heb gezien dat zij net
zo in de knoop zitten als wij. En
dat er ware wijsheid in onze cultuur is. Het Westen kent ook
een traditie van wijsheid en mededogen. Zelfs mensen zonder
religie kennen die. (...)
Wat we nodig hebben is onderricht dat zich richt tot het leven
dat we werkelijk leven. We moeten nu eenmaal met geld omgaan. We hebben nu eenmaal relaties. We moeten nu eenmaal
meer dan een keer per dag eten.
Het probleem is niet eten of seks
of geld; het is dat we niet weten
hoe die energieën te gebruiken.
De kloosterstrategie luidt: Niet
aankomen; gevaarlijk! Dus gaan
monniken niet met geld om,
enz. Dat is voor mij nu niet bepaald heilig". (Uit een interview
met Larry Rosenberg, oprichter
van Cambridge Insight Meditation Center.)
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Zojuist verschenen

De Lotus en de Roos

Boeddhisme in dialoog met
psychologie, godsdienst en ethiek
door Han F. de Wit
Welke antwoorden geeft het boeddhisme op levensvragen die in on:e uithuw' en in

dele lijd aan de orde zijn? Hoe verhoudt de roos van waarachtige menselijkheid uit
de westerse cultuur zich tot de lotus van verlichting uit het boeddhisme?
Hoewel het boeddhisme in het Westen aan populariteit wint en er tal van klassieke
teksten uit deze traditie in vertaling verschijnen, is het niet eenvoudig om daarin de
weg te vinden naar antwoorden op vragen die nu voor ons essentieel zijn. Daarom
treedt de auteur in dit boek in dialoog met liet boeddhisme zelf: hij behandelt de
centrale thema's ervan aan de hand van vragen vanuit de psychologie en psychotherapie en vanuit de christelijke en humanistische tradities. Maar ook vragen over ons
concrete, dagelijkse bestaan komen aan bod: vragen over goed en kwaad, over
levenswijsheid en verblinding, over levensvreugde en lijden.

Op een hijzonder boeiende en beeldende wijze word/ in dit boek de boeddhislisehe visie en levenshouding in dialoog niet de oir...e toegankelijk gemaakt.
De auteur, Dr Han F. de Wit, is als godsdienstpsycholoog en grondlegger van de contemplatieve psychologie nauw betrokken hij de interreligieuze dialoog. Hij is auteur van o.m.
Coniemplolieve ps:vchologre (1996') en het vele malen hedrukte De verborgen bloei: Over de
pmrhologische uchteigronden lun ,S»if lil/UI/lei/ (1998). Door elyigvam Trungpu en Sakvong
Aliphain yinpoehe, twee vooraanstaande boeddhistische meditatiemeesters van onze tijd, is hij
opgeleid en gemachtigd de boeddhistische leer en haar meditatiebeoefening te onderrichten.
I lij is verbonden aan de Shambhala Centra in Nederland

1

208 blz., / 35,00
ISBN 90 391 0732 7 (NL)
ISBN 90 289 2543 0 (13)
VI.,RIK11.1(11tAA1

In Hol KIIAND1:1

Een uitgave van
Kok Agora, Kampen/Nederland
Pelckmans, Kapellen/België
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IN MEMORIAM

PAUM E VEGTI G:1932-1998
(
) P 21 MET J L. overleed geheel onverwacht

Pauline Asthita Vegting, tot haar aftreden
in maart jl. ruim twee jaar lid van het bestuur van de Boeddhistische Unie Nederland
(BUN). Hoewel wij in het boeddhisme vaak over
vergankelijkheid en de dood praten, worden wij
soms toch overrompeld wanneer de dood iemand
treft die volop in het leven staat en veel plannen
voor de toekomst heeft.
Tijdens haar jaren in het BUN-bestuur had
Pauline zich vol energie gestort op allerlei werkzaamheden, in het bijzonder als coordinator van
de werkgroep BOio (Boeddhistische Omroep in
oprichting). Zij was vooral bekend door het produceren van stukken en het redigeren van andermans werk, want zij kon uitstekend schrijven en
had een goed gevoel voor taal. Ook had ze een heldere en kritische kijk op mensen en processen, een
kwaliteit die ook in haar actief politiek verleden
van pas kwam.
Zenleraar Ton Lathouwers had haar gevraagd
een centrum in Amsterdam op te richten en in de
zomer van 1997 vond de feestelijke opening van
zencentrum De Stenen Brug plaats.
Toen zij het BUN-bestuur verliet, was dit omdat zij graag deel wilde uitmaken van het bestuur
van de (nog op te richten) Boeddhistische Omroep
Stichting en omdat zij nog zoveel wilde doen in De
Stenen Brug. Zij had het er onlangs nog over hoe
blij zij was nu meer tijd te hebben om aan het lesprogramma voor haar centrum te werken.
Bij Pauline heeft men een beeld van een zeeleraar — serieus, ingetogen, meer dan een tikkeltje ascetisch. En hoewel Pauline serieus kon zijn, wilde
ze nooit een stereotype zijn. Immers, weinig vrouwen van in de zestig durven op een rode motor
door de stad te rijden... Nog minder misschien
zouden zij het aandurven een zencentrum te openen en te begeleiden. Pauline deed dit alles en
meer. Wij zullen haar unieke inbreng missen.
Paula de Wijs
voorzitter BUN

KW..RTA.A.LBLA D BOEDDH IS \I

JA A [WANG 3 - N 13
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Lisette van Aardenne
vice-voorzitter BUN
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Dalai Lama opent kantoor in Taiwan

De Dalai Lama heeft in de Taiwanese hoofdstad
Taipei een bijkantoor geopend. De vertegenwoordiging van de Tibetaanse boeddhisten moet de onderlinge relatie tussen Taiwan en Tibet verbeteren.
China noemde de opening van het kantoor "een
poging het moederland te splijten." Het bijkantoor
van de Dalai Lama is het twaalfde in het buitenland.

Taksang-klooster in Bhutan afgebrand

In de Himalaya-staat Bhutan is de beroemde tempel Taksang, Het Tijgersnest nagenoeg geheel in de
as gelegd. Aanvankelijk werd gevreesd dat er monnikenlevens te betreuren waren. Maar bij nader
onderzoek zijn geen doden aangetroffen. Alleen de
toezichthoudende monnik is spoorloos.
Deskundigen zijn begonnen met het zoeken
naar restanten van de kostbare en zeldzame kunstvoorwerpen en teksten die in de tempel werden
bewaard.
BBC-World Service

WERKGROEP BOEDDHISME
EN PSYCHOTHERAPIE I.O.

D

e laatste jaren verschijnen steeds meer
publicaties over de parallellen tussen
boeddhistische meditatie en psychotherapeutische processen. Het boeddhisme bevat een
schat aan zeer uitgewerkte psychologische inzichten, die van grote betekenis kunnen zijn
voor de westers opgeleide psychotherapeut.
Welke psychotherapeuten zijn geïnteresseerd in de oprichting van een werkgroep met
als doel het uitdiepen van bovengenoemde
thematiek en het uitwisselen van ervaringen?
Verder wordt ook gedacht aan het organiseren van studiedagen en/of symposia over dit
thema.
Informatie: drs Leo Giesen, tel 0575-527665
(privé) en 512419 (praktijk).

KWARTAALBLA 1) BOUM' I ISM E j
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P 6 JULI, de geboortedag van de Dalai
Lama, ging in Nederland de film Kundun
in premiere. Dit gebeurde op het festival
World Artists for Tibet, dat op deze dag in verschillende landen gehouden werd en in ons land in
Amsterdam. Op het festival gaven verschillende
artiesten acte de présence om de aandacht te richten op de situatie in Tibet, een land dat nu al vele
tientallen jaren door China bezet wordt gehouden.
De film Kundun vertelt het leven van de huidige 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, tot en met zijn
vlucht in ballingschap. In 1937, in een afgelegen Tibetaans gebied vlakbij de Chinese grens, wordt een
twee jaar oud kind geïdentificeerd als de reïncarnatie van de Dalai Lama, de compassievolle Boeddha. Twee jaar later wordt het jongetje naar de
hoofdstad Lhasa gebracht en begint zijn scholing
als monnik. Op zijn veertiende beginnen de eerste
schermutselingen van zijn moederland met China
en in 1959 wordt hij gedwongen met een groot
aantal volgelingen naar India te vluchten.
Tibetanen refereren naar de Dalai Lama door te
spreken over `Kundun', in het Engels vertaald met
`The Presence'.
Net zoals de huidige politieke situatie in Tibet
veel controverse oproept, zorgde ook deze film
voor opschudding. Tijdens het filmen deed het gerucht de ronde dat de Chinese regering de productiemaatschappij, Walt Disney Corporation, gedreigd zou hebben met een boycot. Ook de filmcritici in de Verenigde Staten waren niet erg enthousiast over de film: veel mooie beelden (net als
in Seven Years in Tibet) maar een traag tempo, zo
luidde de conclusie. En: een inspirerend geesteL;k
leider maakt nog geen goed (film)verhaal. Ook de
regisseur, Martin Scorcese, bekend van o.a. Raging
Bull, Taxi Driver en The Age of Innocence, kreeg
er van langs. Maar hij had met The Last Temptation of Christ al eens eerder een verrassende kijk
op een religieuze kwestie aangetoond.
En, zoals de Boeddha altijd aanspoorde: onderzoek de zaken eerst zelf kritisch, alvorens een
klakkeloos oordeel over te nemen.
WS
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gewijd aan de vroege vrouwelijke meesters in
boeddhisme, taoisme, shinto en zen. Hoofdstukken getiteld "De eerste boeddhistische vrouwen",
"Onsterfelijke zusters", "Vrouwelijke Zen meesters" en "Kuan Yin & Tara" geven al aan dat hier
een schat aan literatuur ontsloten wordt. Vooral de
verzen uit de Therigatha en uit de Shobogenzo,
een geschrift van Dogen over vrouwelijke zenmeesters zijn ware juwelen.
Adres: http://p a ges.nyu.edu/— sw4/RaihaiWomen.html

Virtuele dochters van de Boeddha

Allerlei aspecten van het boeddhisme komen op
Internet ruimschoots aan bod. Ook het onderwerp
"vrouwen en boeddhisme" levert een aantal aardige treffers op.
Sinds juni 1997 zijn er al ruim 8800 bezoekers geweest op de site die gewijd is aan Sakyadhita.
Deze internationale associatie van boeddhistische
vrouwen werd in 1987 in Bodhgayá, India, opgericht en stelt zich o.a. ten doel een wereldwijd netwerk van boeddhistische vrouwen te vormen, om
vrouwen te stimuleren en onderwijzen opdat ze leraren kunnen worden en om een Bhikshuni sangha te helpen vestigen.
Op de site wordt veel achtergrondinformatie
gegeven over Sakyadhita, men kan zelfs online lid
worden en de nieuwsbrieven kunnen direct gelezen worden. Ook staat er een aankondiging van
een Noordamerikaanse conferentie voor/over
boeddhistische vrouwen in juni van dit jaar op en
kan er algemene informatie ingewonnen worden
over vrouwelijke leraren in het boeddhisme, vrouwelijke godheden en ordinatie.
Adres: http://www2.hawaii.edu/.—tsomo/

Een 'pagina' in het al eerder in deze column besproken tijdschrift BuddhaZine geeft een compactere versie van de informatie die ook op de site van
Sarah Whitworth te vinden is: enkele verzen uit de
Therigatha, een kort historisch overzicht over de
rol van vrouwen in het boeddhisme, en links naar
de site van Sakyadhita en naar een lezing die Ayya
Khema ooit hield.
Adres: http://www2.hawkesbury.uws.edu.au/BuddhaNet/mag_nuns.htm
Een erg actuele site over allerlei hedendaagse ontwikkelingen voor boeddhistische vrouwen heet
Women Active in Buddhism (WAIB). Wat is er te
vinden? Informatie over vrouwelijke leraren, nonnen, evenementen, projecten, prachtige plaatjes en
veel, veel meer. Voor diegenen die in het najaar
nog een retraite onder leiding van een bekwame
vrouwelijke leraar willen volgen en daar best een
reis naar Engeland of de Verenigde Staten voor
over hebben, is deze site een prima plek. Maar ook
voor hen die liever met een boek in de stoel blijven
zitten, geeft de uitgebreide bibliografische lijst genoeg stof tot nadenken.
Adres: http://members.tripod.com/—Lhamo/

Voor teksten over boeddhistische vrouwen is de
site van Sarah Whitworth de aangewezen plek.
Deze particulier heeft een deel van haar homepage
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8-9 0, di 20-22 u, elke ze di v.d. maand
avondsesshin 20-22.15 u; elke do 18.3020 u t/m t t juni introductiecursus olv
Nico Tydeman/Maurice Knegtel; elke
do 20.15-n U t/m t t juni vervolg introductiecursus zenmeditatie olv Nico Tydeman/Meindert v.d. Heuvel; Enschede:
ma 19.30-20.15 u Toon Fugers, De
Wonne, Noorderhagen 25, 074243.4551; Den Haag: wo 21-23 u, vr
9.30-12 u Kees v.d. Bunt, Frankenslag
342, 070-350.4601; Hoorn: ma en di 2022 u Dirk Beemster, 0229-217.855; Leiden: wo 20-22.15 u Jos Luyben, Ch.de
Bourbonhof 11,071-522.o352; Nijmegen: wo 17.30-19 u Henk Hessel man,
024-323.2843, do 19.30-21.30 u Dagkapel Dominicuskerk, Frans Kampshoff
024-358.1507; Rotterdam: ma 18.30-20
ti/20.15-22.15 u Nico Tydeman en
Gretha Aerts; info Nelleke Doornebal
010-475.3282.
Karma Kagyu Centra voor Diamantweg-Boeddhisme
Onder spirituele leiding van de t 7de
Karmapa Thaye Dordje en Lama Ole
Nydhal.
Amsterdam, zde Schinkelstraat 300,
info Michel v. Dinteren en Jodi den Besten 020-6792917. Meditatie elke ma, do
en vr 20-22 u; Groningen, p/a C.H.Petersstraat 21, info Marja Jongejan 0505774582. Meditatie elke do 20-22 u.
Maha Karuna Ch'an (Chinese Rinzai
Ch'an)
Secr.: Betty Dewit, Bellemansheide 78,
B-I640 St.Genesius-Rode Te1.0(032)2380.5486, of Jan Keet, Ten Hovestraat
83, 2582 RK Den Haag 0(031)70355.2191.
Zenavonden: Antwerpen, Markgravelei
103, (vr) Orpha Verschaeren 03237.3718; Breda, Nieuwe B osc hs traat 4a
(vr) Harric de Kroon 076-521.7003;
Brugge, Domeindreef 10 (3e wo
v.d.mnd) Cecile Dheedene 050-318.332;
Izegem, Roeselaerstraat 293 (te di
v.d.mnd) Fernanda Desloovere 051227.604; Leuven, Univers.paroch ie,
Gr.Begijnhof 16 (di) Geert Mortier 016259.879; Lommel, Lesmortel 31, Mai
Mannacrts 0t1-542.222, Lo-Reninge,
Markt 11, Paula Van Robaeys o58288.204; Noord Limburg, Joy Michielsplein, Ackal (ma Sc wo) Robert Kinable
011-648.048/Marcel Schuurmans
1646.358; Schoten, Voorschotenlaan 29
(zo) Rogel Dias 03-644.2496; Son en
Breugel, Leeuwstraat 2, (do) Jo Hoeks
0499-173.546; Temse, Fo mei nstraat 9
(do) Rita Aubroeck 03-771.0123;
Utrecht, info Hans Verburgh 030231.839 en Nctty Meyer 070-350.4601.
Maitreya Instituut
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Ernst. Tel.
0578-661.45o/fax 0578-661.85i, e-mail:

maitreya@pi.net,
home
page:
http://home.pi.ned-maitreya/home.html
Lam Rim Zomerrneditatiecursus: 1 0/24
juli olv Geshe Sonam Gyaltsen met
Jaarl. Feestdag op 24 juli.
Nyingma Centrum
Reguliersgracht 25, Io 1 7 LJ Amsterdam.
Te Lo2o-620.5207.
Kum Nye: Amsterdam do 19.45-21.45
u en vrij 10-12 u olv Charaka Jurgens;
do 19-45-21 u olv Edzo Ebbens e.a.
(open meditatie-avonden), do 7-8 u olv
Walborg Gunning, zo 10-13 u; Den
Haag, tx per 2 weken do 19.30-21.30 U
olv Joleen Vries, 020-620.5207, Columbusstraat 131'; Groningen ma 20-22 1.1
Kerklaan 31, Yvonne Engelman 020620.5207; 's-Hertogenbosch wo 19.4521.45 u in De Poort, Luybenstraat 48-50
olv Charaka Jurgens; Leiden do. 9.4511.45 en 19.45-21.45 u, Sterrewacht 8 olv
Wil van der Hulst 071-5131.192; Nijmegen di 20-22 U olv Charaka Jurgens, Mr
Franckenstraat 74; Utrecht vrij 10-12
olv Joleen de Vries, Oude Gracht 243,
030-231.0924; Zoetermeer WO 9.3011.15 en do 21-22.451.1 olv Ewalda Buiring 079-351.3480, Wazoem, Van
Beeckstraat 64.
Inleiding Boeddhisme: Amsterdam
`Vajra Guru Mantra zingen' 6/9, 5/10,
4/11, 3/12 20.15-22 u; Ruimte Tijd &
Kennis: 'Het mysterie van ieder moment' olv Meindert Gijzen elke vrij
19.30-21.30 U.
Internationaal Zen Center Noorder
Poort
Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen. Tel.
0521-321.1204, fax: 0521-321.412, email: Kanromon@euronet.nl.

Moon Heart Summer School olv Zen
Meester Gesshin Myoko Prabhasadharma: 15-26 juli dai-sesshin (Eng.), 12-23

aug. Mindfulness awareness course
(Ned./Duits), 23-29 aug. Poetry workshop; 2-13 sept Dai-sesshin (Duits/Ned.)
International Zen Institute (IZI)-afd.
Nederland
Secr.: Tijmtuin 8, 2353 PH Leiderdorp.
Tel. 071-541.0998.
Wekelijkse zen-bijeenkomsten (ook
voor beginners): Amsterdam ma 2021.3c) u Maurits Kavi Dienske 20679.9126; Delft za. 8- io u Annelies Jishin Hendriks 071-541.0998; Heerenveen za. 9-r T u Cees Pala de Wit 0513620.268; Krimpen a/d IJssel vrij 19-22 u
Janny Mudita de Wolf 0180-517.649;
Leiden, Kapel Verbum Dei di 20.15-22
u Annelies Jishin Hendriks 071541.0 998; Utrecht wo 20-21.30 U Marjolein Jhana Verboom 030-254.5197;
Zwolle Dominicanen-klooster di 20-22
u Ben Rata Oosterman 03 8-454.01 35.
Intensieve zen-ochtenden: Krimpen a/d
IJssel maandelijks za 6-14 u Janny Mud-
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ita de Wolf 018o-517.649. Vollemaanceremonie: Amsterdam, maandelijks wo

info Maurits Kavi Dienske 020679.9126.

Stichting Sakya Thegchen Ling/Tibetaans Boeddhistisch Instituut
Mevr. E.v.d.Wiel, Laan van Meerdervoort 200A, 2517 BJ Den Haag
070.360.6649, of Leen van der Meij, Zuidersingel 55, 2651 AG Berkel en Rodenrijs 010.511.4232.
Shambhala Nederland
Tibetaans Boeddhistische Meditatie en
Studie Centra opgericht door ChOgyam
Trungpa Rinpoche, geleid door Sakyong Mipham Rinpoche. ie Jacob van
Kampenstraat 4, 1072 BE Amsterdam.
Tel. 020-679.4753. e-mail: shamadam@xs4all.nl.
Amsterdam, zitmeditatie elke ma en di
17.30-19 u, WO 19-22 U, IC ZO.
v.d.maand 9-21.30 u; meditatie-instructie en begeleiding elke wo 20-22 u en
elke ze en 4e do v.d.maand; ie do
v.d.maand 20 u; Leiden, Geversstraat 48,
2343 AB Oegstgeest 071-541.0928 Lida
Hospers zitmeditatie wo 9-1i u, do 2022 u; Groningen, Vismarkt 36-A 0594503.231 (Han Sarolea) zitmeditatie elke
ma 19.30-22u; Utrecht, Jansveld 9bis,
03o-288.6032 Desirée van Woerden meditatie elke wo 20-22.30 u, te wo
v.d.inaand: Lezing; Arnhem, Rijnkade
65, 026-381.7262 Tom Berthoff: meditatie elke di 20-21 u, meditatie-instructie
elke di 20 u na tel.aanmclding.
Stichting Leven in Aandacht
Postbus 10989, rooi EZ Amsterdam.

Meditatiegroepen in traditie Thich Nhat
Hanh:

Nederland, Alkmaar één zo v.d.maand
9.45-14 u info Gertje Hutschemaekers
072-561.6289/Elizabeth v.Veen 072540.1707; Amsterdam vr 18-22 u info
Sietske Roegholt 02o-691.0480; Haarlem elke 14 dg 20-22.15 u info Gerard
Eggcrding 023-526.o6 57/Elly de Jong
023-526.1741; Leidschendam do zo22.30 u info Maaike v.d.Brink 070327.0718; Nederhorst den Berg in
Vietn.-Boeddh.Tempel tussen H.sum en
Weesp elke 20 zo 10-17 u info Thich
Trong Tri 0294-254.393; Nijmegen info
Ellen Dei man 0.24-360.1623/Noud de
Haas 024-344.4953; Radewijk di zo10/2. Info
21.30 u; stiltedagen
Miep Tromp van Bergen 0523-216.550;
Rotterdam elke 14 dg ZO 19-22 1.1 info
Alex Westra 10-436.0026/Marijke
KOhler oio-465.7795; Schiedam elke z
weken di 20-22 u, wo 10-12 u; Aandachtige dag 21/2 10.30-16 u. Info Magda
Heesen 010-426.5973; Utrecht di 2021.30 u info Ruth Benschop 030271.44o2/Jopie Floor 03o-271.5561;
Winschoten za 9-10 u, een week per 3 D
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Abonnement: 1 jaar (4 nummers)
f 35,- / BF 650,- / buitenland f 55,-

Ja, ik abonneer mij met ingang van het eerstkomende nummer. Ik betaal na ontvangst van een acceptgirokaart.
Ik bestel de volgende reeds verschenen nummers á J. 5,- per exemplaar (excl. porto):
or, blokletters invullen a UI-,

Dhr/Mw
Adres
Postcode / plaats
Tel./Fax
Handtekening

(NBB-12)

Inzenden aan:

Administratie
KWARTAALBLAD BOEDDHISME
Veldm. Montgomerylaan 815
5623 AX Eindhoven

Vipassana-Centra

Meditatie wekelijks: Amsterdam-Cen-

trum, `Buddhavihara', St.Pieterspoortsteeg 29 ma t8-2o u, do 9.30-11.3o u/beginners 18-19 u info 020-626.4984; Amsterdam-Noord, 'Buddhavihara', Papaverweg 7b en c info 020-636.3104; Dedemsvaart, Adelaarsweg 69 olv Emiel
Smulders elke di 20-22 u; Doetinchem,
Abdij de Slangenburg, Abdijlaan 1, Retraite met Eerw. Mettavihari 16 okt 17 u
tot 25 okt 14 u, info Sietske Boersma,
035-685.7880/Dingeman Boot 038465.6653; Groningen, Kam erl ingh Onnesstraat 71, elke do 19.30-21.3o u; 1523 aug meditatie-retraite, info 050527.6051/Karina Rol 577.5562; `s-Hertogenbosch wo 19.3o-21.3o u info Laura Wetzer 073-614.6341; Leiden, Faljerilstraat 8 di 19.30-21.3o u info Nel 071515.4862/Han 071-361.7424; Maastricht, Hoekweg 15, Meerssen, elke di
19.30-21.30 u info Marjan Bouhuijs 043364.418o; Rotterdam, Kapel 'Familiekerk', Nootdorpstraat wo 20-22 u info
Martin de Lange om-5 11.544 8; St.Annaparochie, Nieuwe Bildtdijk 294 do
20-22 u info Joke Bouma 0518-402.942;
Utrecht info Henk 030-252.0435/Aad
030-288.8655; Tilburg info Ank 01357 Lo7.87/ Koen 013-543.6190; Winterswijk, Bargerkempke 6, tel/fax 0543523.353: to daagse cursus vip.meditatie
(vlg. onderricht S.N.Goenka) 27 juli-7
aug.; 27 dec.-7 jan.'99; Zwolle, Tannananda', Hoefslagmate 44: elke ma. wo
en do yoga-(vipassana)meditatie 19.3022 u; Zaltbommel, De Hurnse Gaper,
Jannestraat 1, Hurwenen (bij Zaltbommel) Retraite met Godwin uit Sri Lanka
17 juli 17 u tot 26 juli 17 u (of I ste helft
17 juli/21 juli; 2de helft 22 juli/z6 juli)
info P.van Leeuwen, Groshansstraat
14B, 3023 SB Rotterdam 010-477.4914.
Vipassana - Sayagyi U Ba Khin Stichting
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen.
Tel. 024-377.1935 of 030-236.7762.
Vipassana-meditatie, 18-28 sep olv Mother Sayamagyi & Sayagyi U Chit Tin in
International Meditation Centre, Engeland, met groepsreis vanuit Neder-

Kwartaalblad
BOEDDHISME

land/België; Wekelijkse groepsmeditaties: aa. Utrecht en Nijmegen. Info cur-

sussen binnen- en buitenland bij stichting.
Yoga Centrum
Lange Nieuwstraat 3, Utrecht; info Ron
Sinnige, tel. 030-2 54.5073.

"The Source of Zen: who transmits
what?" Lezing Prof. Jeff Schore, Hana-

zono University, Kyoto, Japan op ma 3
aug. 20-22.30 u; Zen-Dag met Jeff Shore, di 4 augustus 9-18 u.
Zen in Han Fortmann Centrum
René Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen 024-361.9010
Introductiecursussen zazen olv Chris
Smoorenburg info dit adres. Zazen-bijeenkomsten: (zie onder `Zengroep Oshida')
Zen op de Tiltenberg
Zil kei-du inweg 375, 2114 AM Vogelenzang. Tel. 0252-517.044, fax 0252-

Retraite
524896. in F.A.S.Society stijl: wo 29 juli
zo u tot zo 2 aug 16 u, planningsteam
Christa Anbcek(NL), Ilse Bulhof (NL),
Henri k Karlsson (Zweden), Ton Lathouwers (NL), Jeff Shore (Japan), Nico
Tydeman (NL). Creëren van ontmoetingsplek met doel te komen tot verdieping tussen zen en Europa, zen en christendom, en zen en de wereld van vandaag. Voertaal: Engels. Opgave voor 15
juli; Weekendretraite: Wegen naar stilte:
vrij 28 aug I9.30 u tot zo 30 aug 16,30 U
olv Zoe White. Beoefening van contemplatief gebed vanuit chr. en niet-chr. tradities; Open dag: zo 6 sept; Zenweekend: vrij 18 sep zou tot zo 20 sep 18.30
u olv Meindert v.d. Heuvel en Adine
Mansholt. Opgave to dagen tevoren.

René Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen 024-361.9010.
Zazen-bijeenkomsten: Han Fortmann
Centrum ma-vr 8-9.3o u olv Chris
Smoorenburg, Irene Klarenaar e.a.; di
17.15-17.45 u olv Jan-Joseph Wijsmuller
024-354.1668; do. 17.15-17.45 U 01V
Chris Smoorenburg en Leon Claessen;
Nijmegen, Dagkapel Dominicuskerk,
Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen ma
17-18.30 u olv Wim den Biesen 024641.2984, WO I7-18.30 U olv Henk Hesselman 024-323.2843, do 19.30-21.30 u
Kanzeon Sangha olv Frans Kampshoff
024-358.1507; Studentenkerk, Erasmuslaan 15, Nijmegen za 9-12 u olv Chris
Smoorenburg 024-323.6124/27, Wim
den Biesen e.a.
Zenklausen in der Eifel
Huufertsheck z, D-54619 T_autzerath/
Leidenbom. Voor inl. 0049-6559.467.
Zomer-sesshin vr 7 aug 18.30 u tot za 15
aug 10 u; Herfst-sesshin vr 9 okt 18.3o u
tot za 17 okt to u.
Zentrum
Oudegracht 297, Werf, Utrecht. Voor
info 030-288.2528.
Zonhoven, België
Meditatie elke wo 20-22 u in Ontmoetingscentrum Siloam info 003240)89755.613.

Zendo-JAKU

Meditatie in de Zen-traditie: di. en
do.avond en vr.middag Driebergen,
Klooster van de Zusters Ursulinen info
Stcphan Ludwig 0343-513.968.
Zengroep 'Oshida'
Alle info Han Fortmann Centrum,

Cadeau-abonnement: 1 jaar (4 nummers)

(KwB- ra)

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

n Ja, ik geef een abonnement cadeau aan:

Naam gever:

(in blokletters invullen a.u.b.)

(in blokletters invullen a.u.b.)

Dhr/Mw

Dhr/Mw

Adres

Adres

Postcode I plaats

Postcode / plaats

Tel./Fax

Tel./Fax

Handtekening

Een acceptgiro wordt U toegezonden.

Inzenden aan: Kwartaalblad Boeddhisme — Abonnementen, Veldm. Montgomerylaan 815, 5623 AX Eindhoven

DHARMA

BOEKWINKEL

gespecialiseerd in Tibetaans boeddhisme

Boeddhistische boeken:
• Sutra's, tantra's en meditatie
• Commentaren, biografieën
• Hedendaagse schrijvers
• Kunst en geschiedenis
• Psychologie
Artikelen voor meditatie:
• Meditatiekussens en meditatiematten
• Wierook
• Klankschalen
Boeddhistische artikelen:
• Thanka's, gebedsvlaggen,
Boeddha-beelden, sierraden
Openingstijden:
di. t/m vrij. 12.00-18.00 uur
zaterdag 12.00-17 00 uur
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam
tel. 020- 6205207 - fax 020-6227143

Nyingma

/5n

AN AIO PROIECI

Steun de Tibetaanse cultuur

- Algemene bijstand aan vluchtelingen
- Steun aan monniken en nonnen
- Behoud van kunst en literatuur
- In stand houden van tradities
- Sponsoren van de Wereld Vredes
Ceremonie in Bodh Gaye, India

Giro 66.22.895

Stichting Tibetan Aid Project
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam
Inlichtingen: 020-6205207

Centrum

Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam, tel. 020-6205207 - fax 020-6227143
Het Nyingma Centrum in Amsterdam is verbonden met het Tibetan Nyingma Meditation Center (TNMC) in de Verenigde Staten. TNMC is in 1969 opgericht door de
Tibetaanse leraar Tarthang Tulku, met als doel het Tibetaans boeddhisme toegankelijk te maken voor mensen in het westen.
In het Nyingma Centrum worden cursussen, retraites, workshops en lezingen georganiseerd. Het cursus programma is op aanvraag verkrijgbaar en omvat de onderwerpen: boeddhistische studies, Kum Nye (meditatieve bewegingsoefeningen),
meditatie, vaardig handelen (het in praktijk brengen van spirituele waarden) en 'Ruimte, Tijd en Kennis' (een ander perspectief op de werkelijkheid).
Daarnaast organiseert het Nyingma Centrum werk- en kunstprojecten. De deelnemers aan deze projecten oefenen onder begeleiding met het integreren van meditatie
en actie, en maken kennis met de waarde en betekenis van boeddhistische kunst.

