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Ten geleide
Dromen

`De meeste dromen zijn bedrog', zingt Nederlands populairste zanger van dit moment. Veel boeddhisten zullen dit met hem eens zijn.
In de sutra's, maar vooral in de praktijk van de meditatie binnen de
Zen- en Theravada-traditie, worden dromen vaak gezien als een
weerspiegeling van mentale verschijnselen. Ada de Boer vertelt in
Dromen binnen het boeddhisme hoe er gedacht wordt over dit boeiende verschijnsel. Ze gaat in op de droom als metafoor voor de werkelijkheid, op de inhoud van dromen en de interpretatie ervan en
tenslotte op het praktische gebruik dat er van dromen kan worden
gemaakt.
In dit nummer sluit Frits Koster zijn verhandelingen over meditatie af. De vier artikelen hebben veel mensen aangesproken, zo blijkt
uit de enthousiaste reacties.
Voor het Maitreya Instituut is een droom uitgekomen: enkele weken geleden werd tijdens een Open Dag het nieuwe gebedswiel officieel in gebruik genomen. Onder grote belangstelling en begeleid
door Tibetaanse zangers en dansers konden de zegenrijke klanken
van het Om Mani Padme Hung door het landelijke Ernst waaien. En
dat het niet tot Ernst beperkt bleef, getuigt de gebeurtenis die plaatsvindt ten tijde van het verschijnen van dit blad: in een fraai grachtenpand in de Jordaan opent het Maitreya Instituut ook in Amsterdam
zijn deuren.
Over landelijk gesproken: twee redacteuren togen naar het hoge
noorden om daar met eigen ogen te zien hoe een reusachtige stoepa
oprijst temidden van het Friese platteland. Op een steenworp afstand
van een kleine middeleeuws christelijke kerk staat het studie- en meditatiecentrum Karma Deleg Chr Phel Ling. Dat de lokatie geen belemmering hoeft te zijn voor de hoeveelheid bezoekers, blijkt uit de
gestage stroom mensen die al vanaf 1988 Hantum bezoekt. Maar dat
was dan ook berekend door de residerende Lama Gawang. Zijn kennis van een speciale landschapsleer had hem destijds onweerstaanbaar hier naar toe getrokken.
Een boze droom is het meestal voor die mensen in onze samenleving die in materiële armoede leven. Jolanda Hennekam wijst op het
duidelijk onderscheid tussen de mensonwaardige onvrijwillige armoede en de vrijwillige armoede van de kloosterling. Of geld an sich
gelukkig maakt, valt te betwijfelen maar dat armoede in ieder geval
niet gelukkig maakt maar veel ellende met zich meebrengt, is overduidelijk.
Wanda Sluyter
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GELD, GELD, E\ i\OG
EENS GELD
Boeddhisme en De Andere Kant
door Jolanda Hennekam

`Money money money, it must be funny in
a rich men's world; money money money,
always sunny in a rich men's world,' zong
ik vroeger gedachtenloos mee met de
radio. Met dit en andere liedjes heeft de
Zweedse popgroep Abba indertijd
ontzettend veel geld verdiend. Maar het
leven in de rijke mensenwereld bleek voor
de Zweden toch niet enkel funny en sunny
en het draaide uiteindelijk op veel geruzie
en echtscheiding uit. Zou geld dan toch
niet gelukkig maken?

A

ls geld niet gelukkig maakt, hoe zit het met
armoede? Bij discussies over armoede en
spiritualiteit is het belangrijk om duidelijk
onderscheid te maken tussen de mensonwaardige
onvrijwillige armoede en de vrijwillige armoede
van de asceet of kloosterling. Want in spirituele
kringen wordt er vaak — door niet armen! — verheven gespeculeerd over de rijkdom van de armoede
en de armoede van de rijkdom, over uiterlijke armoede en innerlijke rijkdom en over uiterlijke rijkdom en innerlijke armoede. Daarmee wordt het
probleem van de armoede echter gebagatelliseerd
en in wezen ontkend. Want armoede is een slechte zaak en mensonwaardig. De materiële armoede
brengt gebrek aan ongeveer alles met zich mee.
Honger, grotere vatbaarheid voor ziektes, psychische problemen en allerlei beperkingen, die alleen
uitgeroeid kunnen worden door de armoede zelf
uit te roeien. Dat is dringend noodzakelijk, want
de cijfers zijn schokkend genoeg: meer dan een
miljard wereldbewoners leeft noodgedwongen in
absolute armoede, dat wil zeggen ze hebben minder dan 1 dollar per dag te besteden, het absolute
bestaansminimum. Nog eens miljarden mensen
moeten het doen van minder dan i000 dollar per
jaar. Een trieste balans, die de komende decennia
nog verder zal verslechteren. Daarom kan het niet
vaak genoeg gezegd worden: de armoede op zich
is niet goed en moet zo snel mogelijk de wereld uit.
Armoedegelofte

Er zijn echter ook mensen die uit vrije wil kiezen
voor een leven in armoede. Volgens de grote spiri
tuele tradities van de mensheid zijn geld en bezit
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niet in staat ons het ultieme geluk te verschaffen
waar we allemaal zo hartstochtelijk naar op zoek
zijn. Erger nog, ze kunnen ons zelfs afhouden van
het uiteindelijke heil. 'Je kunt niet God en de
Mammon dienen', is een bekende uitspraak van Jezus. En ook: 'Zoek eerst het Koninkrijk der Hemelen en zijn gerechtigheid, en al het andere zal u
gegeven worden.' In de geschiedenis van het christendom zien we telkens weer mensen naar voren
komen die, gegrepen door deze uitspraken van Jezus, besluiten radicaal afstand te doen van alle bezit. Ze kiezen voor het 'religieuze leven', een leven
geheel en al aan God gewijd, als kluizenaar of
monnik/non. We kunnen bijvoorbeeld denken aan
de anachoreten in de woestijn, de ontwikkeling
van het cenobitisme en aan de grote contemplatieve, actieve of gemengde orden, zoals die tot op heden bestaan. Ook in het jodendom en de islam, alsmede in het hindoeïsme en boeddhisme zien we
een soortgelijk verschijnsel.
Maar niet iedereen kan een dergelijke radicale
weg gaan. In de meeste religies wordt dit ook onderkend en is er ook ruimte voor een of andere
vorm van lekenpraxis. Zo zijn in ons land de meeste christenen gewone doorsnee burgers die zich
qua inkomen en bezittingen niet wezenlijk onderscheiden van de rest. (Hoe dat bij Nederlandse
boeddhisten zit, weet ik niet, daar zou eens een onderzoek naar gedaan moeten worden.) Maar in ieder geval zijn de meeste boeddhisten in ons land
lekenaanhangers, die geen armoedegelofte hebben
afgelegd. Wel heb ik de indruk dat de christenen in
ons land zich meer zorgen maken over de onvrijwillige armoede dan de boeddhisten.
Mediteren? Demonstreren?

Aan de ene kant heeft dat wellicht te maken met de
aversie van sommige boeddhisten voor politieke en
maatschappelijke kwesties. In bepaalde New Age
kringen zie je ook dat mensen een hekel hebben
aan dergelijke 'aardse' zaken en vanuit een zucht
naar harmonie liever hun ogen sluiten voor de bestaande belangentegenstellingen in onze samenleving en wereldwijd. Men droomt liever over een
Nieuwe Tijd van vrede, voorspoed en harmonie
die er vanzelf zal komen als we het Watermantijdperk binnengaan. Nogal wat boeddhisten zijn afkomstig uit dit New Age circuit en staan er vaak

nog met één been in. Onder boeddhisten tref je
daarnaast nogal wat ex-activisten aan die hun elan
hebben verloren en demonstratie-moe zijn geworden. Ze hebben op de barricaden gestaan om te
protesteren tegen diverse vormen van onrecht en
onderdrukking, maar hebben gemerkt dat de sociaal-economische structuren erg weerbarstig zijn.
En teleurgesteld en gefrustreerd hebben ze hun
pogingen om de maatschappij te hervormen opgegeven. Ze hebben zich afgewend van het politieke
engagement en zich gestort in de spiritualiteit. Niet
demonstreren, maar mediteren. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Het boeddhisme mag zich de laatste jaren verheugen in een groeiende populariteit. Dit voorjaar
had De Groene Amsterdammer zelfs een omslagartikel over Z.H. de Dalai Lama, 'een reli-groeier
met stip'. Er worden steeds meer boeken over
boeddhisme in het Nederlands vertaald, waardoor
een groter publiek kennis kan nemen van de Dharma en niet slechts een goed geschoolde elite. Lezingen van Tibetaanse lama's trekken volle zalen
en in het bedrijfsleven worden Zen-trainingen
voor managers gegeven. Je bent geen buitenbeentje meer als je zegt dat je geïnteresseerd bent in het
boeddhisme.
De vraag is echter of dit alles een gunstige ontwikkeling is. Het is namelijk een merkwaardig toeval dat de groei van de interesse voor spiritualiteit
gelijke tred houdt met de stijgende invloed van het
neo-liberalisme in onze samenleving. Het neo-liberale adagium 'ieder voor zich en de Markt voor
ons allen' past naadloos in vormen van spiritualiteit die de nadruk leggen op het individuele zieleheil. Terwijl de solidariteit afbrokkelt en er een
enorme kaalslag heeft plaatsgevonden in de sociale zekerheid, winnen het geloof in reïncarnatie en
karma gestadig terrein. Meestal echter niet de
boeddhistische visie daarop, maar een aan het westerse vooruitgangsgeloof aangepaste New Age versie: je kiest zelf uit vrije wil je nieuwe incarnatie om
bepaalde dingen uit een vorig leven te verwerken
en om nieuwe dingen te leren teneinde zo spiritueel te groeien.
Dergelijke opvattingen kom je ook wel tegen bij
sommige boeddhisten. Ik heb diverse keren meegemaakt dat mensen aan Tibetaanse lama's vroegen of je wel mag wensen dat alle wezens vrij zijn
van lijden en geluk mogen vinden, en of, als je D
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Geld, geld en nog eens geld
Allereerst: welke les kunnen wij leren uit de
vrijwillige armoede van de kluizenaar of kloosterling? In zijn boek Getuigen van God probeert de
katholieke theoloog Leonardo Boff de geloften
van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid die
katholieke religieuzen afleggen in te kaderen in
zijn bevrijdingstheologie. Deze geloften betreffen
de relatie van de mens tot de dingen, de ander en
de gemeenschap. Samen en afzonderlijk detailleren
en concretiseren deze drie geloften de ene gelofte
van radicale toewijding aan God. Door de gelofte
van armoede af te leggen oefent de religieus in het
zien van alle dingen als van God afkomstig. De
vrijwillige armoede is een oefening in nederigheid,
volmaakte leegte en volledige beschikbaarheid
voor God en de medemens. Het gaat erom zichzelf als schepsel te beleven, geheel als gratuïteit te
zien.

mensen in moeilijkheden helpt, je dan niet interfereert met hun karma, want ze kiezen toch zelf
voor deze leersituaties? Ik denk dan ook dat het
erg belangrijk is dat boeddhisten in ons land gaan
inzien dat de boeddhistische leer over karma en
wedergeboorte op essentiële punten afwijkt van de
New Age doctrines over dit thema.
Dharma in samenleving

Gelukkig zijn er ook hoopgevende tendensen te
bespeuren. Zo is er de laatste paar jaren in ons land
een groeiende groep mensen bezig met 'geëngageerd boeddhisme.' Vaak betreft het hier mensen
die al geruime tijd de Dharma beoefenen, dus geen
nieuwkomers. De eerst naar binnen gerichte blik
wordt opnieuw naar buiten gericht. Als de os getemd is gaat men met open handen naar het marktplein, zoals in de Ossehoedersplaatj es uit het Zenboeddhisme. Of, zoals de Duitse theologe Dorothee SMe stelde, na de 'heenreis', dat wil zeggen de
weg naar binnen, volgt de 'terugreis', de weg naar
buiten, het maatschappelijk engagement. De heenreis staat in dienst van de terugreis en ontleent
daaraan haar bestaansrecht.
Ik denk dan ook dat de interesse voor 'geëngageerd boeddhisme' duidt op een nieuwe fase van
de integratie van de Dharma in onze westerse samenleving. Het persoonlijke wordt politiek en
krijgt meer reikwijdte. Misschien dat de geëngageerde boeddhisten in zeker opzicht een avantgarde vormen, dat wil zeggen vooruitlopen op de
rest. Met de rest bedoel ik de nog steeds aanzwellende menigte binnen en buiten de gevestigde kerken die zich vol overgave stort op de heenreis,
hartstochtelijk op zoek naar individuele spirituele
ervaring. Is het geëngageerd boeddhisme een voorbeeld van de synthese, na these en antithese? Van
demonstreren naar mediteren naar meditatief demonstreren en demonstratief mediteren?
Waar kunnen geëngageerde boeddhisten zich
mee bezig houden, welke problemen verdienen
hun aandacht? Ik denk dat ze eens een schuine blik
op de kerken kunnen werpen, om te zien waar die
in discussie treden met de politiek. Dan bedoel ik
niet zozeer hete hangijzers als euthanasie en abortus, maar kwesties als de asielzoekersproblematiek,
het milieu en de groeiende tweedeling tussen rijk en
arm. Enkele opmerkingen over dat laatste thema.
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`Consuminderen.

Ook het boeddhisme kent het verschijnsel van de
vrijwillige armoede. In de Vinaya (de gedragscode)
wordt precies omschreven wat monnik en nonnen
mogen bezitten: de mannen hooguit drie pijen en
de vrouwen vijf, een bedelnap, een riem, een
scheermes, een naald, een waterzeefje en een slaapmat. Het gaat hierbij niet om een oefening in overgave aan God, want het boeddhisme is een niettheïstische religie. Maar wel gaat het om een opgeven van egocentrisch gedrag, als hulpmiddel om
uiteindelijk te komen tot een niet egocentrische
werkelijkheidsbeleving. De christelijke kloosterling doet afstand van bezit om te komen tot de ervaring van pure gratuïteit, het doorleefde inzicht
dat al het geschapene zijn grond niet in zichzelf
vindt maar in God. De boeddhistische kloosterling
probeert door onder meer afstand te doen van bezit, te komen tot het inzicht in de 'afhankelijke
oorsprong' (pratitya samutpada) van alle verschijnselen en de ervaring van egoloosheid.
De onvrijwillige armoede, ik heb het al gezegd,
is mensonwaardig. Het is een vorm van lijden
(`dukkha' in boeddhistische terminologie) en moet
zo snel mogelijk de wereld uit. De vrijwillige armoede is daarentegen juist een discipline om vrij te
worden van lijden. In eerste instantie voor zichzelf.
Maar volgens Leonardo Boff is het tijd om de zin
van de gelofte van armoede te herinterpreteren
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`door van een innerlijke, privatiserende en zelfs ascetische beleving over te gaan naar een openbare
solidariteit met de economisch en sociaal armen.'
Vrijwillige armoede uit solidariteit en engagement
met de armen en als protest tegen de armoede. Ik
zou het dan ook mooi vinden als boeddhistische
monniken en nonnen samen met christelijke religieuzen zich zouden inzetten voor de armen. Monseigneur Muskens hand in hand met Z.H. de Dalai
Lama op de bres voor De Arme Kant.
De vrijwillig armen houden ons een spiegel
voor en laten ons zien dat het mogelijk is om met
heel weinig tevreden te zijn. Dat we innerlijke vrede en geluk niet bereiken door te consumeren,
maar door te consuminderen. Is het niet intriest en
een teken van grote geestelijke armoede dat het favoriete zondagmiddagtijdverdrijf van steeds meer
Nederlanders het zogenaamde `funshoppen' is?
Onze samenleving lijkt op één groot consumptiefeest, always funny, always sunny. Maar in plaats
van champagne wordt er zout water geserveerd
aan de genodigden, zodat ze blijven dorsten naar
meer, meer en nog eens meer. En hoe meer ze
drinken, des te beter gaat het met onze economie:
groei, groei en nog eens groei. En volgens politici
in Den Haag is dat zelfs goed voor het milieu!
Lekenboeddhisten kunnen dan ook, net als bepaalde kritische christenen al doen, deze groeidwang en overconsumptie ter discussie stellen. Bijvoorbeeld door mee te doen aan symbolische acties als de jaarlijkse internationale Niet-Winkeldag.
Door niet mee te doen aan de koopgekte, het funshoppen, kunt u bovendien uw solidariteit betuigen
met al de mensen in ons land die nooit verder komen dan noodgedwongen smartshoppen, dat wil
zeggen prijskopen, alle winkels af om zo goedkoop mogelijk de dagelijkse boodschappen te kunnen inkopen. Omdat ze het anders niet meer redden.
Zelfrespect

Ik heb het nu over armoede in Nederland. Want
met alle rijkdom die we om ons heen zien groeien,
is er ook een groeiend armoedeprobleem in ons
land. De Raad van Kerken in Nederland heeft dit
tien jaar geleden al onderkend; daar is de werkgroep De Arme Kant van Nederland uit voortgekomen. De kerken willen een bondgenootschap

aangaan met de armen in ons land. Of beter gezegd, de armgemaakten. Want mensen worden
arm gemaakt, door verkeerde politieke en economische keuzes. Niet iedereen houdt in onze polder
droge voeten en steeds meer mensen komt het water zelfs al tot aan de lippen. Dat komt ook duidelijk naar voren in de in opdracht van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde onderzoeksrapporten Arm Nederland. Niet
voor niks heeft monseigneur Muskens zo luidruchtig aan de bel getrokken.
Ik heb al gezegd dat het erg belangrijk is dat we
onderscheid maken tussen vrijwillige en onvrijwillige armoede. En ik denk dat het benadrukken van
dit onderscheid wellicht nog belangrijker is voor
boeddhisten dan voor christenen. De non, monnik
en yogi kiezen bewust en vrijwillig voor een sober
leven en in boeddhistische culturen worden ze ook
gerespecteerd om die keuze. Maar in ons land zijn
er ook mensen die heel sober moeten leven zonder
dat ze daar uit vrije wil voor gekozen hebben.
Vaak raken ze echt uitgesloten omdat ze niet meer
fatsoenlijk mee kunnen doen. Een definitie van armoede die mij erg aanspreekt is de definitie van
Sen: je bent arm als je het vermogen mist om volwaardig en zonder verlies aan zelfrespect te kunnen participeren in het maatschappelijk verkeer
(Arm Nederland, 1996, p.17). De boeddhistische
monnik en non worden onderhouden door de gemeenschap en voorzien van de bij hen behorende
kleding, en de yogi hoeft er niet netjes uit te zien,
kan zelfs in zijn nakie zitten mediteren (bijvoorbeeld de befaamde Tibetaanse yogi Milarepa).
Maar de meeste boeddhisten in ons land zijn geen
monnik/non of yogi en willen niet buitengesloten
raken van de samenleving. Willen ze Dharma-onderricht volgen, dan zullen ze toch naar de lezingen van boeddhistische leraren moeten gaan en/of
boeken moeten lezen dan wel kopen. Dat alles
kost geld. Soms zelfs veel geld.
Natuurlijk, zelf thuis mediteren kost niks — afgezien van eventuele kaarsjes en wierookjes. Maar
het is wel moeilijk om geïnspireerd te blijven als je
bijna nooit geld hebt om je leraar te zien; wat dat
betreft hebben christenen het toch een stuk gemakkelijker met de kerk gewoon om de hoek. En
het wordt helemaal problematisch als je leraar het
belangrijkste onderricht geeft op retraites in het
buitenland en je daar geen geld voor hebt.
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Geld, geld en nog eens geld
Bij veel Dharma-evenementen is er ook een zogenaamde `Dharma-shop' waar boeken, beelden,
foto's, videobanden, cassettes, gebedssnoeren, meditatiebankjes, kussentjes en wierook te koop zijn.
Voor wie voldoende geld heeft is de verleiding erg
groot om een mooi Dharma-hebbedingetje aan te
schaffen. Om aan te geven dat je ook zonder al die
spullen te kopen de Dharma kunt beoefenen en
dat de beoefening eigenlijk betekent dat je niet
meer klakkeloos al je impulsen opvolgt, gaf Walker Douglas in het winternummer 1996 van het
boeddhistische blad Tricycle de meditatie-instructies voor `Buddhism on no dollars a day'. En met
een vertaling van deze zeer waardevolle instructies
wil ik besluiten:
Zonder een cent
Sta op voor zonsopgang en buig drie keer voor de
Boeddha in je. Buig drie keer voor een reeds in je
bezit zijnde Boeddha-afbeelding. Als je geen Boeddha-afbeelding hebt, teken dan de omtrek van een
voetafdruk of een cirkel op de muur en buig daarvoor. Buig drie keer voor ieder ander die deze oefening op dit moment doet, voor degenen die haar
in het verleden hebben gepraktizeerd en voor degenen die haar in de toekomst gaan doen. Als je zo
je prosternaties hebt gedaan, vouw dan je deken tot
een vierkant en ga erop op de vloer zitten.
Begin dan de oefening in Buddhism on no dollars
a day'. Wees bewust van je inademing als je inademt. Wees bewust van je uitademing als je uitademt. Als er gedachten opkomen, registreer ze
dan. Doe hetzelfde als er lichamelijke gevoelens
opkomen. Volg alleen de adem van moment op
moment. Volg niks anders dan de adem.
Let zorgvuldig op wanneer er gedachten of impulsen opkomen om dharma-hebbedingetjes aan te
schaffen: de impuls om wierook of een kussen te
kopen, om je lidmaatschapsgeld te betalen, om
dharma-onderricht aan te schaffen in de vorm van
boeken of tapes of inwijdingen. Zodra deze gedachten of impulsen opkomen, maak je ervan los
en keer terug naar de beoefening van Buddhism
on no dollars a day'.
Leg aan het eind van je meditatiesessie de deken op

zijn plek en ga verder met je normale bezigheden,
terwijl je voortdurend een sterke overtuiging vasthoudt dat de dharma zichzelf zal manifesteren
zonder dollars. Wees vooral op je hoede voor advertenties voor dharma-artikelen en catalogi of
winkels waar zulke artikelen uitgestald zijn. Het
binnengaan van zo'n winkel of het aanraken van
dergelijke artikelen of het begerig staren naar afbeeldingen van dergelijke artikelen is een onzuivere handeling die je binnen een maand moet opbiechten aan een andere beoefenaar van `Buddhism on no dollars a day'.
Als je thuis komt van je werk en je avondeten op
hebt, mediteer dan opnieuw op je opgevouwen deken op de voorgeschreven manier. Denk na afloop
na over de kwaliteit van je gedrag gedurende de
dag. Droegen je handelingen op enigerlei wijze bij
aan het idee dat de dharma te koop is? Deed je
mee aan zinloze discussies over de verdienstelijkheden van leraren die ver weg wonen? Deed of zei
je iets dat suggereerde dat de dharma niet hier en
nu voor je beschikbaar was? Positiever geformuleerd: wat deed je om jezelf en anderen te sterken
in het geloof dat de dharma zich hier en nu kan
manifesteren zonder enigerlei consumptie?
Als je naar bed gaat, denk dan voor je in slaap valt
na over de voorschriften en het feit dat er geen geld
nodig is om je eraan te houden. Denk na over de
Vier Edele Waarheden van de Boeddha en het feit
dat er geen geld nodig is om ze te kunnen begrijpen
of ter harte te nemen.
Ga één keer per week naar de openbare bibliotheek en lees boeken over boeddhisme (alle soorten). Wees je ervan bewust dat deze boeken wel of
niet geschreven kunnen zijn door iemand die de
beoefening van Buddhism on no dollars a day' begrijpt en praktizeert. Neem hetgeen zonder prijskaartje komt en koester het als een heilige tekst.
(In: Tricycle, The Buddhist Review, Winter 1996)
Drs. Jolanda Hennekam is docent religies, publiciste en lid van de provinciale stuurgroep van De
arme kant van Nederland, een project van de Raad
van Kerken Nederland. Zij volgde onderricht bij
verschillende leraren uit de Tibetaanse boeddhistische traditie.
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STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME

OMGAAN MET CO\ FLICTEN
Adviezen van de Boeddha voor het dagelijks leven
AMSTERDAM - 21 NOVEMBER 1998

I

N HET DAGELIJKSE LEVEN komen we
mensen tegen met wie we een goede of minder goede band hebben ontwikkeld. We klagen over een collega, luisteren naar de problemen van de buurvrouw, leggen een ruzie bij met
onze geliefde en gaan met vrienden op stap. In
ons bestaan gaan we geregeld met mensen contact aan die we soms ook voortzetten. Bij sommigen voelen we ons meer op ons gemak dan bij
anderen.
Er zijn echter ook mensen die we wantrouwen en met wie we niets te maken willen hebben. We zien onze relaties met mensen in het algemeen als iets onvermijdelijks, als iets dat ons
overkomt. We nemen voetstoots aan dat we nu
eenmaal niet met iedereen goede vrienden kunnen zijn en leggen de oorzaak van het niet op elkaar afgestemd zijn meestal bij de andere partij.
Is dat wel zo vanzelfsprekend als we gewend
zijn aan te nemen? Of kunnen we onze houding
veranderen, waardoor we leren begrijpen hoe
onenigheid ontstaat en leren we ook met onenigheden op constructieve wijze om te gaan.
Op deze herfstbijeenkomst willen aandacht
besteden aan het onstaan van conflicten. Aangezien alles veranderlijk is, biedt deze aandacht ook
aanknopingspunten om onze omgang met anderen te verbeteren.
Jan de Breet vertelt ons over de conflicten
waarmee de Boeddha tijdens zijn leven werd geconfronteerd en laat zien welke geesteshouding
de Boeddha aanbeveelt om daarmee om te gaan.
Johan Niezing spreekt over het conflict op
macro-politiek niveau. Niezing wijst op de dreiging van een ecologische en nucleaire ramp, maar
ook op de morele kracht die door de boeddhistische leer kan worden gemobiliseerd.
Barbara Riesebos laat ten slotte de overeenkomsten en verschillen zien die zij tijdens haar

opleiding tot conflictbemiddelaar heeft ontdekt
tussen de Westerse benadering en het onderricht
van Thich Nhat Hahn. Zij zal samen met haar
tweelingzuster ons oefeningen laten doen die zij
in haar praktijk toepast.
Drs. Jan de Breet is boeddholoog en werkt aan
de Nederlandse vertaling uit het Pali van de Dighanikaya, de uitgebreide leerredes van de Boeddha.
Prof. dr. Johan Niezing is emeritus hoogleraar
in de politicologie aan de Universiteit van Brussel. Hij is lid van Rigpa en Tibet Support GroepNL. Zijn laatste boek Tibet en de Chinese kernbewapening werd uitgegeven door de TSG-NL.
Mr. Barbara Riesebos studeerde Nederlands
recht in Leiden en werkte als juridisch medewerker bij de FNV en als advocaat in Utrecht. Thans
heeft zij samen met haar tweelingzuster die psycholoog is, een praktijk als conflictbemiddelaar.
Programma van de herfstbijeenkomst op zaterdag 2i november 1998 (zaal open om 10.30 uur)
in het gebouw van De Vrije Gemeente, Johannes
Vermeerstraat 19, Amsterdam, ten oosten van
het Museumplein, achter het ANWB-gebouw.
Tramlijnen vanaf C.S.: lijn 16 — halte Joh.Vermeerplein, lijn 2 en 5 — halte Hobbemastraat of
Stedelijk Museum.
Info:

010-41 57097/0318-623265
ehms@globalxs.nl

Kosten: (excl. koffie, thee en lunch) f 35,- (f 25,voor donateurs, f to,- op vertoon van
studentenkaart).
Te betalen op giro 1520022 t.n.v. Stichting Vrienden v/h Boeddhisme, Nieuwerkerk a/d IJssel, of
aan de zaal.
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❑e positieve draai van een gebed

Koosje van der Kolk

Al het geluk komt van mededogen

I

N EMST werd eind augustus op het terrein
van het Maitreya Instituut een gebedswiel in
beweging gezet. Zo'n 'wiel' is een religieus object dat met name in Tibet veelvuldig voorkomt. In
het gebedswiel in Ernst hebben oosterse en westerse technieken elkaar gevonden. Niet minder dan
24.660.651.040 eeuwenoude mantra's zijn hier
door middel van vijf papierrollen en microfilms
bijeengebracht. De mantra Om Mani Padme Hum
CO juweel in de lotus help mij') dankt — volgens
oude traditie — z'n kracht aan het mededogen, de
wens om het lijden van alle wezens tot een einde te
brengen. Lama Zopa Rinpoche, spiritueel inspirator van het Maitreya Instituut, duidt het belang
van mededogen als volgt aan:
`Al het geluk komt van mededogen. Zonder
mededogen is er geen geluk in de gemeenschap,
geen geluk in de familie, geen geluk in de wezens.
Daarom is mededogen zo kostbaar en zo belangrijk voor de gemeenschap.

-""

Door één persoon zonder mededogen moeten
miljoenen mensen lijden. Ons leven van dag tot
dag is volkomen afhankelijk van mededogen. De
vrede en het comfort dat we in dit leven ervaren, is
volkomen dankzij mededogen. Zonder goedheid
hadden we niet kunnen overleven. Als we verlangen naar vrede, naar geluk moeten we wel mededogen beoefenen. Als er overal mededogen was,
zouden vele levensgevaren en zware problemen
worden vermeden'.
Om Mani Padme Hum
Volgens de traditie zou de Boeddha zelf — die dit
mededogen tot in zijn hoogste vorm heeft ontwikkeld en uitgebreid tot alle wezens — de mantra Om
Mani Padme Hum hebben uitgesproken. In de
opeenvolgende eeuwen is de mantra en de methode om de geest tot ontwikkeling te brengen, van
generatie op generatie en van leraar op leerlingen
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tot in onze tijd overgeleverd. Gevan die dag werden vertegenshe Konchog Lhundup, eerste rewoordigers uitgenodigd van ondermeer de stichtingen Dolma,
sident Lama van het instituut legS.H.A.T., Rokpa en de Tibet Supde de werking van het gebedswiel
port Group, die zich alle inzetten
als volgt uit: 'Omdat pijnlijke ervoor het welzijn van Tibetanen
varingen het gevolg zijn van
binnen en buiten Tibet.
schadelijke daden, dat wil zeggen
Binnen het instituut werd ondaden waarmee schade wordt bedermeer de aandacht gevestigd op
rokkend aan anderen, heeft de
een nieuw project, de bouw van
Boeddha geadviseerd schadelijke
een Stoepa op het terrein. Voorts
activiteiten te voorkomen. Omdat
toonden video's bijzonderheden
we allemaal gelukkig wensen te
over de Tibetaanse geneeskunde
zijn, raadde de Boeddha aan zomet de aankondiging dat binnenveel mogelijk heilzame activiteiten
kort een tweede kliniek van start
te bewerkstelligen. Geluk volgt
zal gaan in de villa van het Instiop heilzame activiteiten als de
tuut. In de meditatiehal is een aanschaduw op de zon.
tal keren uitleg en meditatie gegeEr zijn talrijke methoden om
Inzegening door Geshe Konchog
ven. De groeiende interesse voor
heilzaam bezig te zijn. Reciteren
Lhundup
het boeddhisme kwam tot uiting
van de mantra van de Boeddha
in de bomvolle gompa. Ontroevan Mededogen is er één van. De
rend was het te zien dat een grote groep buurtbemantra die hier zoveel miljard maal bijeengebracht
woners,
onbekend met het boeddhisme, zich enis, bestaat uit zes Sanskriet letters, cirkelend rond
thousiast
overgaven aan de recitatie van de mantra
de kernletter van de Boeddha van Mededogen, de
letter `Hrih'. Die zes lettergrepen zijn symbolisch
Om Mani Padme Hum.
Bekroning van de dag was een voorstelling van
voor de vijf paden en het tantrische pad. In het geTibetaanse zang en dans. In prachtige zelfontworbruik van mantra's is een zeer diepzinnig element
pen en vervaardigde gewaden traden de danser en
verborgen, en wel de beweging, die hier gemateriazanger Tsering Dorje en de zanliseerd wordt door een draaiend
gers Namgyal Lhamo en Tobden
wiel. Daardoor ontstaat als het
Gyamtso op. Het was een uniek
ware een gezegende beweging.
schouwspel, van een buitenaardse
Alles is in deze kosmos in beweschoonheid. (Voor wie overigens
ging. Waarom zouden we er dan
de groep, Gang Chen Pa geheten,
geen positieve draai aan geven?'
wil uitnodigen, neme contact op
Met de motivatie mee te wermet tel. o3 0-2 51.1948.)
ken aan de wereldvrede en het geMogen we hopen dat deze dag
luk van alle wezens, werd het gede voortzetting is naar de volwasbedswiel met een eerste officiële
senwording van het Maitreya Indraai in beweging gezet door wetstituut dat in het jaar zoon 21 jaar
houder W. Wubben van de geoud zal worden.
meente Epe, na inzegening door
Mogen de Boeddha's ons zegeGeshe Konchog Lhundup. De
nen, opdat we de inspiratie en het
Geshe spoorde alle tweehonderd
enthousiasme behouden om vol
aanwezigen aan om het studiecenliefde en vreugde het werk te dratrum zo vaak als ze wilden te kogen voor het welzijn en geluk van
men bezoeken. 'Want het Maial wat leeft.
treya Instituut is ook uw InstiMoge er vrede komen in Tibet,
tuut; het is het Instituut voor alle
Zangeres Namgyal Lhamo
in de wereld.
Nederlanders'. Ter gelegenheid
V

KWARTAALBLAD BOEDDHISMII

j:\ Al2(. ,\:“; 4 - N K

H1,.121'ST

1998

Werkelijkheid, ontwaken en gewoon dromen

Wat is de plaats van dromen binnen het
boeddhisme? Hebben dromen en
meditatie invloed op elkaar? En is er een
speciale boeddhistische interpretatie van
dromen? Kortom: wat kánnen we
precies met onze dromen binnen het
boeddhisme?

Dromen
binnen het boeddhisme
door Ada de Boer

K

oningin Maya droomde dat een witte olifant haar baarmoeder inging. Negen
maanden later schonk zij het leven aan
prins Siddhartha. De allereerste aankondiging van
de komst van de Boeddha, de Ontwaakte, zou dus
in een droom hebben plaatsgevonden.
Net als bij andere religies, spelen in de legendes
over het ontstaan en de verbreiding van het boeddhisme dromen een belangrijke rol. Ja, zelfs al
voordat er sprake was van het boeddhisme als religie. In de Jataka's, de verhalen over eerdere levens van de Boeddha, waarin hij als dier was geïncarneerd, wordt diverse malen verteld over een
koningin of prinses in wier droom een gouden
pauw, gouden hert, of een olifant met zes slagtanden voorkwamen. De betreffende koningin (of
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Links: Koningin Maya droomt van een witte olifant. Uit: F.J.Seligson, Oriental birth dreams. New Jersey, Hollym International
Corp.

prinses) was dan zo vervuld van verlangen om het
wonderdier ook in het echt te aanschouwen, dat
de koning (de vader) zich wel gedwongen voelde
orders te geven om net zo lang te zoeken tot dit
dier zou worden gevonden. Wanneer dit dan na
veel moeite en opofferingen gelukt was, werden
alle betrokkenen uiteraard door de bodhisattva
bekeerd tot het boeddhisme (i).
Er werd niet alleen óver de Boeddha gedroomd,
hij droomde zélf ook. Zo zou hij, voorafgaand aan
zijn verlichting, vijf betekenisvolle dromen hebben gehad. Ook bij de verspreiding van het boeddhisme was het een droom die een belangrijke rol
vervulde. De Chinese keizer Ming zag een gouden
beeld boven zijn paleis zweven. Volgens de dromenuitlegger was dit het beeld van niemand minder dan de Boeddha.
Bijzonder productief zijn de dromen van de
ouders van toekomstige belangrijke yogi's of grote leraren, zoals binnen het christendom 'geboortedromen' van ouders van heiligen voorspellend
heetten te zijn. Zo kregen de ouders van Tsongkapa, grondlegger van een van de tradities binnen het
Tibetaans boeddhisme, in een droom te horen dat
hun zoon de belichaming zou zijn van maar liefst
drie bodhisattva's. In de meeste gevallen is het
echter de moeder die de bijzondere dromen
droomt.
Soms doet de inhoud daarvan sterk denken aan
bepaalde vormen van meditatieve beoefening. De
moeder van Nangsa Obum, een vrouwelijke leraar uit het Tibet van de i i de eeuw, droomde (alweer precies negen maanden voor de geboorte
van haar dochter): 'Ik was in het hemelse rijk van
Tara (...) Vanuit de lettergreep in haar hart verspreidde zich een licht dat via mijn kruin doordrong in mijn centrale kanaal en oploste in mijn
hart. Er ontbloeide een lotusbloem in mijn lichaam' (2,1,3).
Ook als we de legendes even laten voor wat ze
zijn, dan blijkt er op meer dan één manier verband
te bestaan tussen dromen en boeddhisme. In de
boeddhistische literatuur worden verschillende as-

pecten van dromen belicht. Omdat deze aspecten
nogal uiteenlopend van aard zijn en soms door elkaar worden gebruikt, is het zinvol om ze hier te
onderscheiden. Allereerst wordt er op metaforisch
niveau over dromen geschreven. In de tweede
plaats kan het gaan over de inhoud van dromen en
de interpretatie daarvan. Daarnaast is er sprake van
de aard van dromen. En tenslotte is er dan nog het
praktische gebruik dat er van dromen kan worden
gemaakt.
Uit de droom ontwaken

Om met het eerste te beginnen: er wordt vaak zowel in het Zen-, Theravada- als Vajrayana-boeddhisme vergelijkenderwijs over dromen gesproken. Om de voorbijgaande aard van alle verschijnselen te illustreren, worden die vergeleken met een
vallende ster, een illusie, een flakkerende boterlamp, een dauwdruppel bij de dageraad, een bliksemflits, overdrijvende wolken of met een droom.
Haiku-dichter Buson zegt het zo:
Morgenmist schetste
Een schilderij van mensen
In droom voorbijgaand.
Ook de i4de eeuwse Tibetaanse leraar Longchenpa gebruikt de droom als vergelijkingsmateriaal
wanneer hij het heeft over de onwerkelijke staat
waarin we verkeren:
De werkelijkheid is als een droom.
Vanaf het moment dat haar aanwezigheid zich
doet voelen, heeft het niets substantieels en
hoewel het zich onophoudelijk kenbaar maakt
en de zichtbare eigenschappen niet worden
uitgewist
is het voor de korte tijd (van haar
aanwezigheid) niet-werkelijk, maar wanneer
de kenmerken ervan, de concretiseringen van
een open dimensie
op de juiste wijze worden onderzocht, blijkt
het noch waar, noch onwaar te zijn,
noch bestaand, noch niet-bestaand.
De verlichting of het uiteindelijke inzicht in onze
ware aard is binnen deze visie als het ontwaken uit
een droom of soms nachtmerrie: 'Op dat moment C>

KWARTA AL B LAD 130 ED D H ESM Ii JAA RG ANC

4-

NR1

H1 RI'ST 1998

Als een droom (I)
zullen alle wereldse aangelegenheden, alle begrippen van goed en kwaad zijn verdwenen als de
droom van de voorbije nacht, en alleen onze oorspronkelijke boeddha-natuur zal zichzelf openbaren', zo schreef de 14e eeuwse Zen-leraar Bassui.
De werkelijkheid is als een droom. Het boeddhisme zegt dus niet dat waken en dromen hetzelfde zijn, zoals soms wel eens wordt aangenomen. Zelfs de redeneerwijze van de belangrijke filosofische Cittamatra-school, waarin wordt gesteld
dat er geen verschijnselen buiten de geest bestaan,
brengt een onderscheid aan tussen dromen en waken. Het interpreteren van de materiële wereld
mag dan een mentale daad zijn, zoals dromen,
maar deze materiële wereld kan wél met anderen
worden gedeeld. Het proces is hetzelfde tijdens
dromen en waken, maar er is wel degelijk een verschil tussen droom- en waakwereld (4,5,6,7).
Rottende karkassen

Over het algemeen worden in de sutra's en tantra's
niet zo veel pogingen gedaan om de nadere details
van de inhoud van dromen precies te interpreteren.
In de Tibetaanse geneeskunde daarentegen zijn vanuit diagnostisch gezichtspunt wél diverse pogingen
tot classificatie en interpretatie van dromen gedaan,
maar dat valt buiten het bestek van dit artikel.
`Dharma-dromen' zijn meestal niet zo moeilijk
te begrijpen. Vaak sluit de interpretatie van dromen heel direct aan op de leerstellingen of beoefening van de meer specifieke meditatie-vormen, zoals ook zal blijken uit de voorbeelden verderop in
dit artikel. In de lagere tantra's wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen 'goede' en 'slechte' dromen. Eén van de pogingen om tot een meer
systematische interpretatie van dromen te komen,
is te vinden in het Pitrputrasamagama-mahayanasutra.
In dit sutra wordt de inhoud van dromen verklaard aan de hand van de gewaarwordingen van
de zes zintuigen, in combinatie met de drie 'vergiften', namelijk begeerte, afkeer en onwetendheid.
Begeerte in de vorm van horen bijvoorbeeld, kan
resulteren in een droom over een mooie vrouw die
een instrument bespeelt en zingt (hoewel het mij
voorkomt dat hier wel meer zintuigen bij zijn betrokken). Afkeer en reuk kunnen leiden tot een
droom over de stank van rottende karkassen, en
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onwetendheid gecombineerd met het zesde zintuig
van bewustzijn zou de aanleiding kunnen vormen
tot een minder verheffende droom over dronkenschap (8,2).
Dromen: zonde van de tijd

Naast de werkelijkheid als droom, is er ook de
aard van dromen zélf. In de sutra's, maar vooral in
de praktijk van de meditatie binnen de Zen- en
Theravada-traditie, worden dromen gezien als een
weerspiegeling van mentale verschijnselen. Ze hebben geen bijzondere betekenis en zeer zeker moeten we ons niet aan onze droombeelden hechten.
Soms wordt aangenomen — zoals in het Pitrputrasamagama-mahayanasutra — dat psychologische
obstakels zich eerst in de vorm van dromen manifesteren en daarna in de daden van lichaam, spraak
en geest.
Binnen het boeddhisme is het meestal minder
zinvol om dromen te interpreteren, maar het bewustzijn ervan is als onderdeel van het meditatieproces wél van belang. Bij de beoefening van Vipassana-meditatie worden dromen benoemd, zoals dat
ook gebeurt met de in- en uitademing en alles wat
zich in het bewustzijn aandient. Ook bij Zen kan de
meditatie zich 's nachts voortzetten. De i4de eeuwse Zenleraar Bassui raadt zijn leerlingen aan: 'Wanneer u zit of staat, werkt of slaapt, blijf uzelf tot de
bodem onderzoeken met de vraag "wat is mijn eigen Geest?"'. Soms wordt er binnen Zen wel het
advies gegeven om te proberen minder te dromen,
door minder te slapen of door in een bepaalde houding te slapen. Zoals Yasutani-Roshi deed in antwoord op een verzuchting van een leerlinge dat 'al
dat gedroom toch maar zonde van de tijd was'.
Over het algemeen worden dromen binnen Zen
eerder als verstorende verschijnselen gezien.
Toch is de praktijk vaak wat soepeler dan de
leer. De Zen-leraar Hakuin vertelt in zijn levensgeschiedenis over zijn bijzondere dromen. Enkele
Theravada leraren hebben soms voorspellende
dromen en hechten daar ook waarde aan (2,5).
Meer meditatie, meer dromen

Dromen mogen dan niet meer dan illusies zijn,
naarmate er meer wordt gemediteerd worden ze
wél beter onthouden. Uit onderzoek blijkt dat
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dat er meer en opvallender kleuren in dromen voorkomen. Dit
lijkt vooral zo te zijn bij beoefenaars van het Vajrayana.
Vorige levens?

Binnen het Vajrayana (of Tantrayana) wordt, als het over de
aard van dromen gaat, een ander
standpunt ingenomen dan binnen
Theravada en Zen. Vaak wordt er
uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen twee soorten dromen: dromen die voortkomen uit
karmische sporen en dromen die
voortvloeien uit helderheid van
de geest. Over heldere dromen
zullen we het nog hebben.
Karmisch bepaalde dromen
kunnen zowel betrekking hebben
op recente gebeurtenissen, als op
onze jeugd of op voorgaande levens. Gedurende de dag slaan we
als gevolg van ons handelen, spreken of denken bepaalde neigingen of zaden (bakchaks) op in
onze geest. Deze kunnen zich
dan 's nachts in een droom manifesteren. Dat kan direct in de
In: Mingyur Dorje, The Interpretation of dreams in a 17th century Tibetan text.
daaropvolgende
nachten gebeuArcidosso, Shang Shung Edizione,
ren, maar ook een aantal jaren of
zelfs diverse levens later.
mensen die overdag hebben gemediteerd zich hun
Dromen die betrekking hebben op vorige ledromen van de daaropvolgende nacht beter kunvens, kunnen gaan over andere landen of vreemde
nen herinneren. Dit is vooral het geval als het gaat
volkeren of een taal die ons niet uit dit leven beom regelmatige beoefenaars gedurende een intenkend is. Wanneer deze dromen zich meer dan eens
sieve meditatie-periode. Deelnemers aan retraites herhalen, kunnen ze een aanwijzing vormen voor
om wat voor meditatie het dan ook gaat- herinnehet bestaan van een sterke gewoonte uit een vorig
ren zich niet alleen meer, maar ook gedetailleerder
leven. Soms komen in dromen gebeurtenissen
hun dromen (g).
voor die werkelijk hebben plaatsgevonden. Over
Ook de dromen zélf lijken te veranderen tijdens
het algemeen hebben kleine kinderen meer droperiodes van intensieve meditatie. In eerste instanmen die voortkomen uit indrukken van eerdere letie kunnen meer nachtmerries optreden. Omdat
vens dan volwassenen, zo althans stelt de
meditatie een vorm van loslaten is, wordt de angst
Dzogchen leraar Namkhai Norbu.
waarschijnlijk groter. Aan de andere kant kunnen
er ook dromen voorkomen met een sfeer van groIn mijn ervaring als droomtherapeut komen drote harmonie en sereniteit. Tenslotte heb ik de inmen die betrekking hebben op eerdere levens bijdruk, op grond van zowel eigen ervaring als die
zonder weinig voor. Het emotionele thema dat in I>
van mede-meditators tijdens intensievere retraites,
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Als een droom (1)

deze dromen naar voren komt, sluit vaak direct
aan op problemen in het huidige leven.
Zo droomt een vrouw dat ze in de periode van
de oudheid in het Midden-Oosten verkocht gaat
worden als slavin. Ze staat te wachten terwijl de
koopman over haar prijs onderhandelt. Hoewel ze
alle kans zou hebben om te ontsnappen, blijft ze
als vastgenageld staan. In haar huidige leven is deze
droomster in haar beleving nog steeds overgeleverd aan de grillen van haar ex-echtgenoot. Ook
nu waagt ze het niet om haar eigen mening en levenswijze tegenover zijn invloed te stellen. Ze blijft
passief en laat zich 'verkopen'.
Dromen kunnen ook aanwijzingen geven over
nog niet opgelost negatief karma uit een vroeger
leven. Als we bijvoorbeeld dromen dat een bedelaar ons slaat, zou dat betekenen dat we in een vorig leven niet al te genereus zijn geweest (i o).
Het heldere licht

Binnen alle richtingen van het boeddhisme realiseert men zich dat het bewustzijn niet ophoudt gedurende de slaap en dat het dus mogelijk is om op
een of andere wijze de meditatiebeoefening voort
te zetten. Bij intensieve Vipassana-retraites gaat het
proces van benoemen ook 's nachts verder. In de
beoefening van het Mahayana kan tijdens de slaap
een heilzame mentale staat worden ontwikkeld,
zoals mededogen, of het bewustzijn van leegte, of
van de tijdelijke aard van alle verschijnselen.
Maar het is vooral binnen het Vajrayana dat er
sprake is van een welbewust gebruik van de
droom, en in sommige gevallen ook de slaaptoestand voor de meditatieve beoefening; sterker nog,
deze staat wordt bij uitstek hiertoe geschikt geacht,
omdat in dromen rechtstreeks onwerkelijkheid
kan worden ervaren.
In de visie die aan deze beoefening of droomyoga ten grondslag ligt, wordt een parallel getrokken tussen het proces van slapen en de verschillende stadia van het stervensproces. Hoewel binnen
de verschillende tradities de beschrijving van dit
proces nogal eens op details verschilt, is er wel een
algemene omschrijving van te geven. Tijdens het
stervensproces lossen de vijf elementen waaruit het
lichaam is samengesteld, zich in elkaar op. Wanneer het laatste element, ether, zich heeft opgelost,
gaat het gebruikelijke bewustzijn dat gekoppeld is

aan het materiële lichaam, op in wat wordt genoemd het 'heldere licht'. Dit heldere licht wordt
door de Dalai Lama omschreven als een niet-conceptuele staat van zijn, waarin er geen sprake meer
is van een ervaren van het zelf. Gedurende de staat
van het heldere licht manifesteert zich de subtiele
energie-geest. In deze fase wordt de ware staat van
zijn ervaren.
Voor mensen die geen of weinig beoefening hebben gedaan, duurt de staat van het heldere licht niet
langer dan een 'klik met de vingers'. Voor degenen
die veel en grondige beoefening hebben gedaan,
kan het zo lang duren als 'het eten van een maaltijd'. Deze fase in het stervensproces wordt vergeleken met het eerste slaapstadium. De staat van het
heldere licht vangt aan op het moment van inslapen. En juist zoals dit heldere licht slechts met grote moeite door de stervende kan worden herkend,
is ook de slaper zich vrijwel nooit bewust van deze
staat.
In het volgende stadium van het stervensproces
kunnen zich visioenachtige beelden voordoen van
vreedzame en toornige boeddhavormen. Dit stadium wordt vergeleken met de droomstaat. En ook
in deze fase geldt weer dat het voor de meeste mensen moeilijk is om het als zodanig te herkennen, om
te weten dat ze dromen en dat de droombeelden
voortkomen uit hun eigen geest (8,11,4,12).
(wordt vervolgd)
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Over de auteur
Ada de Boer is klinisch psychologe (R.U. Groningen, 1982). Sinds 1983 werkt zij met dromen zowel
in groepen als individueel. Zij is de auteur van
Maar ik droom nooit..., De Toorts, 1989 en Kleuren in dromen, Lemniscaat, 1996. Sinds 1989 is zij
student van de Tibetaanse Dzogchenleraar Namkhai Norbu Rinpoche. Daarnaast beoefent zij Vipassana-meditatie.

stichting inzichts

meditatie

Reeds enige tijd leeft het plan om meer Vipassanameditatieretraites te organiseren in Nederland en bestaande activiteiten beter op elkaar af te stemmen.
Een zogenaamde taakgroep heeft intussen voorbereidend werk verricht. Dit heeft nu tot positieve resultaten geleid. Behalve de taakgroep heeft ook de
Stichting Jonge Boeddhisten het initiatief ondersteund om hiervoor een nieuwe stichting in het leven
te roepen. Voorgesteld is de naam SIM (Stichting Inzichts Meditatie) met als taakomschrijving: Stichting
ter bevordering van de Vipassana (ofwel Inzichts-)
meditatie.
De vooropgezette bedoeling is om — al naar gelang de behoeften — retraites te organiseren onder leiding van leraren uit Nederland, Engeland, Amerika
en andere westerse landen, naast leraren uit Azië.
SIM zal ook contacten leggen met centra in Vlaanderen.
Daarnaast is het belangrijk om ook leraren op internationaal niveau met buitenlandse groeperingen
uit te wisselen. Tot dusver bezochten veel mensen
die inzichtsmeditatie beoefenen het Gaya House in
Engeland, waar met name Christopher Titmuss een
welbekend leraar is, die vooral veel jongere mensen
aanspreekt. Er zal een jaarprogramma worden opgesteld waarin de landelijke retraites zijn vermeld en de
activiteiten in de regionale centra.
Locaties waar onderricht wordt gegeven in inzichts-meditatie, staan regelmatig vermeld in de
Agenda-rubriek van dit blad. Daarnaast zullen gecoiirdineerde programma's binnen alle regionale
centra van ons land regelmatig worden bekendgemaakt in een vanuit de nieuwe stichting samen te
stellen blad, genaamd SIM-Sára.
Ook is de wens naar voren gebracht een fonds te
vormen, waarop minder draagkrachtigen een beroep
kunnen doen voor deelname aan vipassana-retraites.
Voor nadere informatie over SIM en haar programma's:
Siets Boersma
Ripolinstraat 3
1222 HN Hilversum
Tel. 035-6857880

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 4— NR 1

HERFST 1998

Advertentie
19c1,tur 1-erh

Het oog
slaapt rooit
Naar de bh, ren me

Cynr•

Zen-Boeddhisme

Tijdloze boeken

Han van den Boogaard
ALS WEERLICHT AAN EEN HELDERE HEMEL

Erik Bruijn
TANTRA, YOGA EN MEDITATIE

De Tibetaanse weg naar verlichting
378 blz., geïll., pb.

4950

Erik Bruijn
ONTMOETINGEN MET MEESTERS EN DWAZEN

Achter de schermen van de oosterse spiritualiteit
204 blz., geïll., pb
Paul Carus
HET EVANGELIE VAN BOEDDHA

208 blz., geb.

3950
3400

Thubten Chodron
OPEN HART, HELDERE GEEST

Boeddhisme in het dagelijks leven
Met een voorwoord van de Dalai Lama
232 blz., pb.

3950

Met een voorwoord van Lama Anagarika Govinda
3970
246 blz., geïll., geb.

26"

Naar de kern van zen
178 blz., pb.

29"

Marcel Messing
MET BOEDDHA ONDER DE VIJGEBOOM

Roland Rech
ZENMONNIK IN HET WESTEN

Gesprekken met Romana en Bruno Solt
156 blz., pb.

Met een voorwoord van prof. dr. C.G. Jung
220 blz., geb.

29"
295°

Thich Nhat Hanh
IN DE GEEST VAN LIEFDE

Afdalen in de traditie van het mahayana-boeddhisme,
124 blz., pb.

24"

met een voorwoord van Z.H. de Dalai lama
134 blz., pb.

3950

Een practische handleiding voor de beginner
92 blz. pb.

29"
990

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij:

TIBETAANS BOEDDHISME _ ILLUSIE
Een video-film over leven en dood. Met in de hoofdrol
de Tibetaanse Lama Sogyal Rinpoche.

55 minuten

29"

Ruud van der Ham
ZEN, HIER NU

Christmas Humphreys
CONCENTRATIE EN MEDITATIE

Boeddhisme - christendom - gnosis
320 bladzijden, geïllustreerd, paperback

Dennis Genpo Merzel
HET OOG SLAAPT NOOIT

Thich Nhat Hanh
IEDERE STAP IS VREDE

W.Y. Evans-Wentz
MILAREPA

Een handleiding tot bewustzijnsontwikkeling
222 blz., pb.

3500

Prof. D.T. Suzuki
INLEIDING TOT HET ZEN-BOEDDHISME

W.Y. Evans-Wentz (bew.)
HET TIBETAANSE DODENBOEK

De grote Tibetaanse yogi
192 blz., geb.

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

Uitgeverij Ankh-Hermes

5950

KWARTAAL BLAD BOEDDHISME JAARGANG

Posibux 125, 7400 AC Deventer- Tel. (0570)67 89 00 Fax: (0570) 62 46 32
Iniernet, hup://www-baxx.nl/ankh - e-mail: ank h-herrnes.,n1@pi ,net

4

— NR 1

HERFST 1998

Karma Deleg Chr Phel Ling
in Hantum
Een stoepa in het
Friese groen
door Dirk Bakkes

ANAF LEEUWARDEN VOLGEN WE DE

Luttele kilometers van de noordkust van
Friesland rijst bij het dorpje Hantum
ternauwernood boven de boomtoppen uit een
stoepa in klassiek Tibetaanse bouwstijl. Deze
'Tashi Gomang' stoepa is de enige in ons land.
Direct daarnaast is het boeddhistisch studieen meditatiecentrum Karma Deleg Chi5 Phel
Ling gelegen. In 1977 werd ChCidje Lama
Gawang, die de leiding heeft over dit centrum,

aangegeven route, die ons door het afgelegen noord-Friese landschap voert. Net
voordat we Holwerd, vertrekpunt van de boot
naar Ameland bereiken, komt het deels in romaanse stijl gebouwde kerkje van Hantum, gelegen
bovenop een terp, in zicht. Vandaaruit slingert zich
de Stoepawei (=weg) langs een vliet met een daaraan gelegen molen, naar een onopvallend groepje
bomen. Binnen de bomenkring rijst dan vrij plotseling in alle glorie de stoepa op. Buiten de stoepa,
naast het retraitecentrum (een laag rechthoekig gebouw met daarin een kleine tempel, een reeks verblijfs- en meditatiekamers en voorzieningen) komt
Lama Gawang ons al tegemoet. Met behulp van
Piet, de `interpreter' komt het gesprek op gang.

door Z.H. Gyalwa Karmapa, hoofd van de

Duizend Boeddha's

Kagyu-school binnen het Tibetaans
boeddhisme, naar Nederland uitgezonden.
Lama Gawang beoefende vele jaren in Tibet
en later in India in afzondering meditatie in de
Kagyu-traditie. Daarna werd hij bij uitstek
geschikt bevonden om in de westerse wereld
onderricht te geven vanuit zijn grote spirituele
ervaringen. Onder Lama Gawangs leiding is
het studie- en meditatiecentrum in Hantum
sedertdien tot bloei gekomen.

Na een korte introductie waarbij het doel van ons
bezoek duidelijk is gemaakt, toont Lama ons
enthousiast de stoepa en het hele centrum. In de
stoepa rijen zich langs de wanden niet minder dan
duizend kleine boeddha-beeldjes in lotuszit, en
prijkt in het midden van het vertrek een groot
beeld van de vierde Boeddha: Shakyamuni. Verder
laat Lama ons ook de Tempel zien. Van binnen in
traditioneel Tibetaanse stijl kleurrijk ingericht.
Daarin is een groot beeld van Z.H. de Zestiende
Karmapa omcirkeld door tientallen beelden van
gerealiseerede Boeddha's en Bodhisattva's van de
Kagyu-overdracht, en historisch belangrijke personages die bepaalde leringen hebben overgedra- ❑
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Meditatie, waarom? (IV)

Maar de vis houdt vol dat zoiets niet bestaat, dat alles vloeibaar is en dat je alleen maar kunt zwemmen
of duiken. Zo is het ook vrijwel onmogelijk iemand
die nooit een mango proefde, precies uit te leggen
hoe die smaakt. Probeer het maar eens.
In boeddhistische geschriften wordt de verlichtingservaring vaak benaderd door uit te leggen wat
het niet is (negaties). Zo is het bijvoorbeeld zonder
vorm, vrij van ziekte, kan het niet worden gekend
via oog, oor, neus, tong of lichaam. Die ervaring
wordt in het algemeen omschreven als 'staat van
hoogste vrede' (santi), doordat het los staat van alle
(vergankelijke) wereldse ervaringen, als 'veilig'
(khema), of als 'bevrijdend' (vimutti).
Deze verlichtingservaring is niet blijvend. Ze is
bij wijze van spreken als een moment op een bewolkte dag waarbij de zon in een flits te zien is.
Een volgend moment drijven de wolken er weer
voor. Wat echter zo uniek is aan die ervaring, is dat
— volgens de Boeddha en volgens mediterenden die
deze ervaring deelden — op dát ene moment alle
voordien blokkerende en problemen veroorzakende krachten volkomen uitgedoofd worden.

Frits Koster kwam in 1979 in aanraking met vipassana-meditatie. In 1982 maakte hij een reis
naar Azië, waar hij vervolgens als boeddhistisch
monnik vijf jaar lang in meditatiecentra en kloosters in Thailand, Birma en Sri Lanka mediteerde
en de boeddhistische psychologie bestudeerde.
Terug in Nederland begeleidt hij sinds 1988 vipassana meditatie-activiteiten in West-Europa. Hij
is inmiddels uitgetreden en werkt als psychiatrisch
verpleegkundige. Als meditatiebegeleider is hij
verbonden aan het Vipassana Meditatie Centrum
in Groningen.

Vier stadia van verlichting

Volgens de Theravada-geschriften wordt de geest
van de mediterende in vier fasen gezuiverd, net zoals een huis dat in vier dagen schoongemaakt
wordt. Eerst de kelder, daarna een deel van de
woonkamer, vervolgens de rest van de woonkamer, en tenslotte de bovenverdieping.
i) Het stadium van de `stroomwinnaar' (sotapanna):
iemand die voor het eerst de stroom van het geconditioneerde bestaan doorbroken heeft. Bij dit
ogenblik van realisatie worden drie (wanneer men
er niet goed mee omgaat omstrengelende en wurgende) geneigdheden of drijfveren (samyojana's) in
onszelf volkomen ontworteld en uitgeblust, te
weten:
het ego- of zelfgevoel: identificatie met lichaam
en geest, het geloof in een vaste ziel of zelf eindigt. Hierdoor verdwijnen verkramptheid en
angst om datgene kwijt te raken waarmee eerder geïdentificeerd werd;
(sceptische) twijfel over de realiteit en onze mogelijkheden tot innerlijke bevrijding bestaat
vanaf dat moment niet meer;

IIIM

bijgeloof: het geloof in riten en rituelen verdwijnt. Hiermee worden handelingen bedoeld
waarbij niet zozeer het bewustzijn centraal staat,
maar meer de handelingen op zich. (Voorbeelden hiervan zijn in alle religies te vinden, zoals
denken dat baden in een specifieke rivier, een
kruisje slaan, buigen voor een beeld en dergelijke zonder enige opmerkzaamheid daarbij, een
mentaal zuiverende werking zouden hebben.)
Er wordt gezegd dat een sotapanna nog genoeg
vormen van begeerte, gehechtheid en haat kent (en
dus geen volmaakt heilig boontje is), maar niet zo
sterk dat hij/zij hierdoor in grote problemen zal
komen. Tenslotte wordt er over sotapanna's gezegd dat ze karmisch gezien maximaal nog zeven
levens in het geconditioneerde bestaan zullen leiden en uit zichzelf geneigd zijn om in die tijd tot
hogere stadia van verlichting te komen.
2. Het tweede stadium van verlichting wordt dat
van de 'nog één keer terugkerende' (sakadagami)
genoemd. Bij het voor de tweede keer in contact
komen met nibbana worden zintuiglijke begeerte

KWAM- AAI-BLAD BOEDD.1-11SML JAA12(r1A1,1(:1

4 -N R, 1

H IFtlf.S.1 . 1998

en de neiging tot haat in sterke mate verzacht. Het
dooft weliswaar niet helemaal uit, maar wordt aanzienlijk minder. De naam geeft aan dat een sakadagami karmisch gezien maximaal nog één leven te
gaan heeft om volkomen bevrijd te worden van
alle wereldse conditioneringen.
3. De 'niet meer terugkerende' (anagami) is hij/zij
die zich verder verdiept heeft en bij een derde verlichtingsrealisatie alle begeerte en haat heeft uitgedoofd. Zo iemand wordt volgens de geschriften
niet meer op aarde geboren en heeft maximaal nog
één leven te leiden in een etherische sfeer.
4. De 'volledig gezuiverde' (arahat) is iemand die
het hoogste stadium van verlichting gerealiseerd
heeft. Bij de arahat worden alle overige subtiele
conditioneringen ook uitgedoofd: zoals vormen
van gehechtheid met betrekking tot meditatieve
absorptie, trots, rusteloosheid en alle overige onwetendheid met betrekking tot de realiteit van het
hier-en-nu.
Je kunt stellen dat een arahat geen mentale problemen meer heeft en dat zijn of haar geest als een
ruit of spiegel is geworden. Er kan alleen vuil op
komen door toedoen van de omgeving, maar het
trekt er niet meer in. Zulke mensen veroorzaken
bij zichzelf of anderen dan ook geen schade meer.
Nu lijkt het misschien heel saai om een dergelijke
gezuiverde geest te realiseren. Het blijkt echter dat
in de plaats van bovengenoemde emoties enorm
veel ruimte vrijkomt voor drijfveren die van nature heilzaam zijn, zoals mededogen, onvoorwaardelijke liefde en wijsheid. Dergelijke mensen zijn
dan ook een licht in een neurotische samenleving.
Een arahat blijft overigens tot zijn of haar dood
wel gewoon functioneren als mens. Men zou kunnen zeggen dat het hele karmische verhaal bij
hem/haar ten einde komt en de bevrijding volledig
is geworden.
In het boeddhisme wordt bovengenoemd bewustwordingsproces vaak vergeleken met het
groeien van een lotusbloem of waterlelie. Deze
waterbloemen hebben hun wortels in de donkere,
modderige bodem van de waterpoel: dit is de voedingsbodem. Zo begint ook het spirituele pad in de
modder van onbewustheid, verwarring, pijn en lijden. Door niet-oordelende bewustwording groeit

hieruit een mooie, helderheid uitstralende bloem,
de bloem van zuiverheid, mededogen en wijsheid.
Verlichting kan ieder moment

Het bovenstaande is niet bedoeld om de lezer te laten streven naar iets wat misschien vrij ver van zijn
of haar alledaagse beleving afstaat. Het gevaar
sluipt er namelijk gemakkelijk in dat men zich gaat
identificeren met een ideaalbeeld. Als zich dan vormen van begeerte, haat, aversie, twijfel en andere
conditioneringen aandienen, dan ga je die gemakkelijk veroordelen, waardoor je alleen maar verder
weg raakt van inzicht en innerlijke bevrijding.
Bovenstaande uitleg over verlichting is uiteindelijk vooral bedoeld als richtingwijzer en om motivatie tot meditatie aan te stippen, waarbij het
hier-en-nu niet moet worden overgeslagen of genegeerd. Tenslotte is ieder moment van opmerkzaamheid bij wat er hier en nu gebeurt in feite al
een moment van verlichting: als bevrijdende tegenpool tegen het donkere en manipulatieve
on(der)bewustzijn.
Zoals de bekende Zwitserse psychiater C.G.
Jung het zo mooi formuleerde: 'Men wordt niet
verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te
stellen, maar door zich bewust te worden van de
eigen innerlijke duisternis'.
Mogen deze artikelen bijdragen tot het bewandelen van een spiritueel pad dat leidt naar een dergelijke bewustwording en daardoor tot dieper inzicht en innerlijke vrijheid.

Noten

i. In de meer traditionele Pali-geschriften wordt
hiervoor het woord `nibbana' gebruikt, in de latere Sanskriet-geschriften het woord 'nirwana'.
2. De letterlijke vertaling van het begrip nibbana is
ook 'niet (meer) waaien', 'niet (meer) branden'.
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Redactie Boeken en Tijdschriften: Dirk Bakkes

Boeken
Dalai Lama
Inzichten
BZZTóH, 1998
ISBN 9o-55cn-512-1, f

25,00

Uitgebreide bloemlezing met
talrijke mondelinge en schriftelijke uitspraken, die de Dalai
Lama gedurende enige decennia
heeft gedaan. Behalve een korte
biografie — "Ik ben een eenvoudige boeddhistische monnik,
niet meer en niet minder" —, bevat deze uitgave korte en langere uitspraken rond de thema's
"Dharma en religie", "De wereld en Tibet", "De bezetting
van Tibet", en de tekst van de
toespraak bij het ontvangen van
de Nobelprijs voor de Vrede in
1989. Twee voorbeelden:
`Of iemand nou iets gelooft of
niet, gelovig is of niet, zolang je
lid bent van de menselijke familie heb je een warm menselijk
gevoel nodig, een gevoel uit een
warm hart. De kwestie van wereldvrede, de kwestie van familievrede, de kwestie van vrede
tussen man en vrouw of vrede
tussen ouders en kinderen, alles
hangt af van dat gevoel van liefde en een warm hart'.
`Boeddhisten kunnen er niet
voor zorgen dat de hele wereldbevolking boeddhistisch wordt.
Dat is onmogelijk. Christenen
kunnen niet de hele mensheid
bekeren tot het christendom.
En hindoes kunnen niet de hele
mensheid regeren. Als je onbevooroordeeld naar de afgelopen
eeuwen kijkt, heeft elke overtuiging, elke grote leer de mensheid enorm gediend. Het is dus
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Anjin Ketsu Jo Sho
Over de Verwezenlijking van
het Vredesgemoed

De Dalai Lama

[Jijoki-Cahier Nr i]
De Simpele Weg, 1998

t

ISBN 90- 75299-09-5,

pl

c nel
veel beter om vrienden te maken en elkaar te begrijpen en
moeite te doen om de mensheid
te dienen dan om kritiek te leveren en te twisten. Dat is mijn
overtuiging'.
Yodo Ruud van der Ham
Zen, hier, nu

In nog geen honderd pagina's
klein formaat biedt de auteur
op grond van eigen meditatieve
ervaringen, ondersteund door
een aantal klassieke vertellingen
en korte biografieën, een inleiding in het
uitgebreide
veld van Zen.
Voor lezers
die in een
`nutshell'
geïnformeerd
willen worden over Zen
een aanbevelenswaardig
begin.
V.4. Flous r.ii, der
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Een naamloos (veertiende
eeuws?) Japans tractaat, dat
vooral belangrijk wordt geacht
voor de kennis van de vroege
ontwikkeling van de JodoShinshu, de Ware School van
het Reine Land. Vertaling uit
het Japans door Yuho B. Van
Parijs, en van een inleiding
voorzien door Shitoku A. Peel.
Shitoku A.Peel
Commentaar bij Tannisho
[jijoki-Cahier Nr z]
De Simpele Weg, 1998
ISBN 9o-75299-10-9, f

Ankh-Hermes, 1998
ISBN 90-202-102-6, f 9,90
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f 40,00 / zoo BF

50,00 / 250

BF

Bewerking van cursusmateriaal
dat in de jaren 1995-1997 door
Sh.A.Peel werd gebruikt. De
teksten dienen als commentaar
bij Tannisha, "Het Betreuren
van Afwijkingen", waarschijnlijk geschreven door een rechtstreekse leerling van Shinran
Shonin (1 73 - 1262).
`Zoals de auteur het zelf benadrukt, is de bedoeling [van dit
werk] te wijzen op misverstanden en verdraaiingen en daarbij
ter correctie beroep te doen op
uitspraken van Shinran Shonin
zelf, waarbij alle andere interpretaties dienen vermeden te
worden', aldus Peel in het Inleidend Commentaar.
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The Rennyo Shonin Reader
Jodo Shinshu Hongwanji-ha

De tuinen
van wijsheid

u] FF,N DO1 'SEN( El,

The Institute of Jodo Shinshu Studies,
Honwangji International Center, Kyoto, 1998. f loo,00 / 5oo BF

`A Commemorative Publication
for Rennyo Shonin 5ooth Memorial Services'. Bevat drie bijdragen van resp. A. Bloom, K.K.
Tanaka en J.C. Dobbins in het
Engels, een bijdrage in het Portugees van S.G. Pinto, een in het
Frans van J. Ducor, en een in het
Nederlands door Sh.A. Peel.
Rennyo Shonin (1415-1499)
wordt beschouwd als degeen die
de Ware School van het Reine
Land als school organiseerde. Hij
wordt geëerd voor zijn grote verdiensten als de "Tweede Oprichter" in de 800-jarige geschiedenis
van deze school. Temidden van
een periode van grote onrust in
Japan droeg Rennyo op een gemakkelijk te bevatten wijze de
weg over, die Shinran Shonin —
de "Eerste Oprichter" — had onderricht. Door Rennyo's energieke onderricht verspreidde de
Jodo Shinshu zich door geheel
Japan, waardoor de grondslag
werd gelegd voor de bloei die
deze boeddhistische traditie nog
altijd kent.
De reader is rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij De Simpele Weg, Leemputstraat to, B2600 Berchem-Antwerpen.
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ACHTERTRI ES
Jarvis Jay Masters
Vrijheid achter tralies
BZZT6I-1, 1998
ISBN 9o-5501-507-5,

f 29,50

Vanuit een dodencel in de ondoordringbare San Quentin-gevangenis in Californië klinkt de
stem van een mens die, aangestoken door het licht van de
Dharma, een volledige persoonlijke transformatie doormaakt.
Dit uitzonderlijke verslag van
een ter dood veroordeelde toont
ons in al zijn oprechtheid aan,
hoe zelfs onder mensonterende
omstandigheden meditatie en
spirituele oefeningen krachten
ontwikkelen die alle wanhoop
teboven komen.
"...een triomf van het menselijke
hart over de diepste wanhoop
van de dodencel". (Sogyal Rinpoche)

Noor Inayat Khan
Boeddha Legenden

Kheminda Merkus
De tuinen van wijsheid

East-West Publications Fonds, 1998

Asoka, 1998
ISBN 9o-567o-013-8, f

Kheminda Merkus heeft het
dit
gewaagd
aun enr2,14.1k
thema uitvoerig
in verhaalvorm
te behandelen.
Als opvolgster
van Ayya Khema in het meditatiecentrum
Tarappaduwa
Nun's Island'
op Sri Lanka, en later als meditatiemeester en leidster van retraites in Maleisië en Australië,
heeft zij op dit terrein een schat
aan ervaringen opgedaan. De
ontwikkelingen in haar eigen leven vormen de bronnen vanwaaruit De tuinen van wijsheid
werd geschreven.
Als zodanig vormt het boek niet
alleen de weerspiegeling van een
ontwikkeling in inzichts-meditatie, maar ook een projectie daarvan in de wereld om ons heen.
In deze 'Kroniek van een innerlijke ontwikkeling' worden talrijke teksten en uitspraken vanuit de boeddhistische geschriften verwerkt. Het werk wordt
besloten met een overzicht in
beknopte vorm van belangrijke
boeddhistische leringen die de
auteur successievelijk aan de
orde laat komen.

i~ing1.1Medan

VERHALEN

ISBN 9o-534o-029-x, f
42,50 / 850

BF

Hoe ontwikkelt zich gaandeweg
inzicht door meditatie? Hoe kan
zo'n ontwikkeling het best worden beschreven aan de hand van
een persoonlijke ontwikkeling?
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Een kleine selectie uit de Jataka's, een verzameling vertellingen over de voorgaande levens
van de Boeddha. Tesamen met
de fraaie tekeningen van Willebeek le Mair is dit boekje, door D
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zijn dromen overdracht ontving van
DROOM. een specifieke meYOGA
ditatie-beoefening.
EN HET
NATUURLIJKE LICHT
In het vierde
VAN NACHT
hoofdstuk interMichael
viewt
Katz Norbu, onder andere over
dromen van baby's, voorspellende dromen, het
verband tussen droom en de
de eenvoudig gehouden teksten
voor kinderen ook heel gedood, en over droomyoga binnen de Dzogchen-traditie. In
schikt om te lezen of eruit voor
het vijfde hoofdstuk beschrijft
te lezen.
een 19de eeuwse meditatieleraar op poëtische wijze de
"ware aard van de geest".
Namkhai Norbu
Droom Yoga en het natuurlijHet boek is een echte aanrader.
Voor beoefenaars van de verke licht van de nacht
schillende vormen van TibeAltamira, 1997. ISBN 90-6963-403-1
taans boeddhisme kan het een
waardevolle aanvulling op hun
Dit is de Nederlandse vertaling
van het boek Dream Yoga van
kennis betekenen. Voor mensen
Dzogchen-leraar
die Norbu's werk nog niet kenNamkhai
Norbu. In de inleiding geeft
nen is het een heel leesbare inMichael Katz, student van Norleiding, niet alleen over dromen,
maar ook over een aantal basisbu, een overzicht van modern
onderzoek naar dromen, gebegrippen van de Dzogchenbruik van dromen in verschiltraditie. In de noten achter elk
lende traditionèle culturen en
hoofdstuk wordt uitvoerige en
heldere informatie gegeven.
dromen in de dieptepsychologie.
Voor "droomgekken" tenslotte
Vijf hoofdstukken zijn van de
is het gewoon fascinerend om
hand van Namkhai Norbu zelf.
te lezen.
Het eerste handelt over de Tibetaanse visie op de aard van
dromen en de rol van karma
Sharon Salzberg
Liefdevolle vriendelijkheid
daarbij. Ook komt hier het verschil tussen "heldere en gewoAsoka, 1998
ne" dromen aan de orde. Dan
ISBN 9o-567o-009-x, f 32,50 / 690 BF
volgt in een tweede hoofdstuk
een gedetailleerde beschrijving
Ruim 25 jaar beoefent Sharon
van de beoefening van
Salzberg het boeddhisme. Vanuit haar ervaringen in meditatiedroomyoga. Vervolgens wordt
verteld hoe Norbu tijdens zijn
onderricht in boeddhistische
verblijf in de heilige grot Maracentra over de hele wereld is zij
tika in Nepal door middel van
als geen ander in staat om het
NAKAKI IA1 NORELf
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pad van 'liefdevolle vriendelijkheid' (metta) voor ons open te
leggen. Of, zoals Daniel Goleman naar aanleiding van dit
boek schreef: `... een grondige
verkenning van de diepgaande
betekenis van liefde, empathie
en bekommernis. Het biedt
psychologische inzichten met
een werkelijk spirituele waarde,
die ook praktisch bruikbaar
zijn'.
`Het pad begint met het ontwikkelen van het besef van ons
één-zijn met anderen door vrijgevigheid, door niet te kwetsen,
door juist spreken en juist handelen. Op basis van deze eigenschappen zuiveren we onze
geest door de geconcentreerde
beoefening van meditatie. Al
doende kunnen we een glimp
van wijsheid opvangen doordat
we de waarheid herkennen. We
worden ons diep bewust van
het leed van isolement en van
geluk, als we onze verbondenheid met alle wezens beseffen',
zo schrijft de auteur in de inleiding.
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Sharon Salzberg

Liefdevolle
vriendelijkheid
een ander perspectief
op geluk

Voetnoot
Waarom boeddhisme?
In het lectuurwinkeltje van de kerk
bij het franciscanenklooster, op de
heuvel van Cimiez, in Nice viel
mijn oog op een kleurig magazine
met de omslagtekst Souddhisme et
foi chrétienne'. Het tijdschrift, Fêtes
et Saisons, is een maandblad voor
verdieping van het christelijk geloof,
onder redactie van dominicanen.
Dit nummer dateerde van januari
1997, heel recent dus als je het afmeet aan de leeftijd van het boeddhisme en het christendom.
De rooms-katholieke geestelijken signaleren dat het boeddhisme
zich in Frankrijk duidelijk heeft geworteld. Zij verwelkomen de boeddhisten 'met alle respect die zij verdienen en in het geloof in Christus',
onder het motto: beschrijven, begrijpen, de dialoog aangaan.
De beschrijving van de 'boeddhistische boom', van de diepste
voorboeddhistische wortels tot de
vele vertakkingen in het Westen,
geeft een duidelijk en objectief overzicht. Het begrijpen spitst zich toe
op de vraag: waarom interesseren
de Fransen zich voor het boeddhisme? Jarenlang onderzoek heeft een
lijstje opgeleverd van houdingen die
`het hart en de geest ontvankelijk
maken voor een of andere vorm van
boeddhisme'.
Voorop staat een grote onvoldaanheid bij de huidige mens. De
consumptiemaatschappij schenkt
uiteindelijk geen voldoening en de
onzekerheid van het leven dringt
zich dagelijks maar al te zeer op.
Voor het boeddhisme staat deze
onvoldaanheid als universeel lijden
cen :raal. Het pakt deze ziekte bij de
wortels aan, namelijk in de geest
van de mens. Alleen wie zijn geest

door Jacques den Boer

meester is, kan het lijden te boven
komen.
Een almachtige God vol liefde,
zoals in het christendom, is daarbij
niet aan de orde. Een dergelijke god
zou, zoals al het bestaande, afhankelijk zijn van omstandigheden en
dus ook gevangen zijn in `samsara'.
De boeddhist zit dan ook niet met
het probleem waarom God het lijden van zijn schepselen kan toelaten. De verklaring ligt immers in de
negatieve handelingen uit het verleden, eventueel in vorige levens.
Toekomstig lijden kan worden
voorkomen door juist geestelijk gedrag in het heden.
De westerse mens van deze tijd
wil zich niet door anderen de waarheid laten voorschrijven, ook niet
door geestelijken. Ieder wil zelf bepalen, op grond van eigen inzicht en
ervaring, wat als waarheid of morele gedragsregel moet worden aangenomen. Zie bijvoorbeeld de kwesties van abortus en euthanasie.
Boeddhisten zijn niet anders gewend. De Boeddha maande zijn
volgelingen de juistheid van de vier
edele waarheden zelf te ontdekken,
d.w.z. met inbegrip van het achtvoudige pad voor de goede manier
van leven. De Boeddha en alle andere leermeesters wijzen alleen de
weg.
Deze persoonlijke verantwoordelijkheid spreekt moderne mensen sterk aan, veel meer dan ideeën
als genade of vergiffenis door God.
Boeddhisten gaan ervan uit dat ieder mens, Boeddha of niet, alles in
zich draagt om de verlichting te bereiken. Iedereen kan zich zelf bevrijden uit de kringloop van geboorte, dood en nieuwe geboorte.
Dit lijstje van vier motieven om
het boeddhisme de voorkeur te ge-
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ven boven het christelijk geloof
kan worden aangevuld met verlangens naar vrede in de wereld en
zichzelf, een meer verdraagzame
wereld, een geestelijke weg die
strookt met de bevindingen van de
natuur- en menswetenschappen of
een spiritualiteit die lichamelijke
aspecten meer in het leven integreert enz.
Ik denk dat er nog een oorzaak
van de aantrekkingskracht van het
boeddhisme is, in het bijzonder
voor niet-gelovigen. Dat is het levensverhaal van de Boeddha. Zijn
biografie heeft in wezen eigentijdse
trekken.
Hij leefde, toen hij nog Siddhartha was, in onbekommerde materiële omstandigheden en kwam qua lichamelijke en zintuiglijke bevrediging niets te kort. Het type van een
maatschappelijk geslaagd man, compleet met vrouw en kind.
Toch knaagde er iets. Hij kreeg
oog voor de armoede van anderen,
en ziekte en dood van medemensen
riepen vragen op naar een meer voldoening gevende, duurzame vorm
van welzijn en geluk. Hij raakte in
een gemoedsgesteldheid die alleszins herkenbaar is, net als het besluit dat erop volgde: vrouw en
kind verlaten om een bevredigender
bestaan te vinden.
Hij koos voor een nieuw leven
dat in zijn omgeving even gewoon
was als een 'tweede nest' nu, maar
dat een totaal andere weg opging
dan die wereldse route van vandaag.
Hij koos een innerlijke weg. Ten
slotte vond hij een nieuwe levenswijze, als geestelijk leraar, die zijn
uiterlijk en innerlijk bestaan in volmaakte balans bracht. Voor veel
mensen in onze tijd is dat ongetwijfeld een aansprekend ideaal.
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Tijdschriften
Buddhism Now
August 1998
Sharpham Coach Yard, Ashprington,
Totnes TQ9 7UT, U.K.

Dit nummer is deels gewijd aan
de onlangs overleden Britse
vertaler en boeddhist Maurice
O'Connell Walshe. Hij is vooral bekend als vertaler van de
complete Digha Nikaya, in
1987 verschenen onder de titel:
Long Discourses of the Buddha
(Wisdom Publications).
Als hommage aan hem publiceert `Buddhism Now' de tekst
van zijn laatstgehouden voordracht "What's it Mean?", gehouden aan de Buddhist Summer School, Leicester in augustus vorig jaar.
`Voor sommige westerlingen is
het moeilijk de wet van karma
te aanvaarden, omdat die het
aanvaarden van wedergeboorte
inhoudt. In wezen zijn er veel
meer mensen in het westen die
in feite een of andere vorm van
wedergeboorte accepteren, of
wat ze waarschijnlijk reïncarnatie noemen, dan vaak wordt
verondersteld. Ofschoon ik
denk dat menigeen vandaag de
dag wordt verblind door de wetenschappen. Op autoritaire
toon wordt gezegd dat de geest
alleen maar een functie is van
het fysieke brein, en daardoor
komen die mensen ertoe te geloven dat elke vorm van overleving van de fysieke dood onmogelijk is. (...)
Ik moet toegeven dat, nu ik het
einde van mijn leven nader, met

Buddhism Now
Vol lij. Plo 3 An...1M F.7 11

meer nieuwsgierigheid dan begrip uitkijk wat er vervolgens
gaat gebeuren. Kijk eens naar de
Majjhima Nikaya nr 6o, waarin
de Boeddha zegt dat het beter is
een weddenschap te sluiten over
het bestaan van een leven hierna,
een morele wet, enz., dan over
het tegenovergestelde. Een beetje op de manier van de Franse filosoof Blaise Pascal die in de zeventiende eeuw een soortgelijke
weddenschap deed over het bestaan van God.'
Ekó
Juni 1998
Centrum voor Shin-Boeddhisme, Pretoriastraat 68, B-260o Antwerpen-Berchem

De publicatie van een Nederlandse vertaling van één van
Stephen Batchelors boeken
(Met anderen alleen. Een existentiële benadering van het
boeddhisme, uitg. Asoka) blijkt
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in sommige middens wat stof te
hebben doen opwaaien.
Batchelors bedoeling evenwel is
duidelijk: de hoofdlijnen van
het (Zen)boeddhisme zo nauw
mogelijk in verband te brengen
met en te doen aansluiten bij
vragen eigen aan het westerse
filosofische denken, blijkbaar
om het begrijpen van de Dharma voor westerlingen te vergemakkelijken. Op dit vlak speelt
de auteur o.a. in op het element
`twijfel' (bv. Descartes' doute
méthodique); hij gebruikt daarbij een citaat van een Koreaanse
Zen-monnik, waaruit moet blijken dat enkel 'de grote twijfel'
je kan leiden tot de ervaring van
`de grote vrijheid', d.i. de Uiteindelijke Verlichting.
Is zo'n uitspraak boeddhistisch
aanvaardbaar? Persoonlijk meen
ik van wel. Hierbij hoef ik zelfs
niet te verwijzen naar Nagarjuna of Dharmakirti of Huinéng,
maar mag ik gerust de historische Boeddha Sakyamuni vermelden, die in het befaamde Kalama-sutta (Páli Kanon, Anguttara-nikaya III, 65) zich uitspreekt over geloven, twijfelen,
onderzoeken en vaststellen [...]
Ook in het Reine-Landdenken
speelt de twijfel een belangrijke
geestelijke rol. Hier gaat het niet
zozeer over de waarde van het
conceptuele weten, maar om de
werkzaamheid van de 'meditatieve en niet-meditatieve praktijken'. Het is de twijfel aan hun
spirituele doeltreffendheid die
leidt en ondersteuning geeft aan
de afbouw van zelfkracht-bekommernissen en aan de inbreng van het Gemoed van Vertrouwen, de verwezenlijking van
shinjin (wat mutatis mutandis
overeenkomt met Zens satori).
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Bodhi-Blkter

toetst worden en dat moet iedereen zelf doen. Dit neemt niet
weg dat een geestelijk leraar of
vriend hulp kan bieden en dat
die begeleiding noodzakelijk is:
iemand die veel ervaring heeft,
over de nodige kennis en inzichten beschikt, en vooral niet iemand die steunt op boekenwijsheid, maar die uitgaat van een
rijke persoonlijke ervaring op
het vlak van de meditatie. [...]

K. Onken, Gut Hochstrass, CH-8280
Kreuzlingen

Jarenlang reeds publiceert Kurt
Onken van het 'Haus der Besinnung' in Dicken, Zwitserland
een reeks kleine "Bodhi-Blátter", waarvan kortgeleden het
deeltje Mitfreude verscheen.
Daarin werden opgenomen:
Nyánaponika Mahá: "Mitfreude (muditá)" en "Ist Mitfreude
praktikabel?", alsmede Ayya
Khema: "Freude verschenken".
In de reeks werden eerder deeltjes gepubliceerd over onderwerpen als Vipassana-meditatie,
de edicten van Asoka, een
Boeddhistisch vademecum, over
Lama Anagarika Govinda, religieuze overlevering en sila,
Boeddhisme en humor, Boeddhisme: voordracht voor christelijke toehoorders, enz. Onder
de auteurs bevinden zich bekenden als Mahasi Sayadaw, Helmuth Hecker, Nyánaponika,
Sumedho, Ajahn Chah, en Kurt
Onken zelf.
Belangstellenden voor de boekjes kunnen rechtstreeks met
laatstgenoemde contact opnemen.

Kunchab Magazine
Kwartaal over boeddhisme, mei 1998
KSGL Tibetaans Instituut, Kruispadstraat 33, B-z9oo Schoten

Vragen aan en antwoorden van
Lama Karta:
Wat betekent het.woordje "mediteren"?
In onze geest zitten wat plooien,
gedachtereeksen en gewoonteneigingen: het zijn deze banen
langswaar onze impulsen lopen.

Lotusblater
Wanneer iemand deze netwerken onderkent, daarover nadenkt en er met veel toewijding
aan werkt, kun je zeggen dat hij
of zij mediteert.
Waarom zou je mediteren?
Goed mediteren kan inderdaad
weldadige gevolgen hebben,
omdat de manier waarop je mediteert en datgene waarover je
mediteert nieuwe gewoonteneigingen van de geest worden. [...]
Wat gebeurt er als je niet mediteert?
Een positieve meditatie zorgt
voor helende gewoontes en een
groter evenwicht. Niet mediteren maakt dat negatieve of storende gewoonteneigingen, die
we allemaal in zekere mate hebben, ons gedrag blijven besturen. Ze zijn onuitputtelijk van
aard en aan dit verhaal komt
geen einde. [...]
Kan je alleen mediteren? Of
moet je een geestelijk leraar hebben?
Je kan zeer zeker alleen mediteren. Wel is het goed zich eerst te
informeren over het hoe en het
waarom, maar nadien moet alles
natuurlijk aan de praktijk ge-
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Amalienstrasse 71, D-8o799 München

Trauen und Mánner/mánnlich
und weiblich` is het hoofdthema
van dit nummer. Daarin wordt
in het bijzonder aandacht gevraagd voor de verhouding van
vrouwen en mannen in het
boeddhisme, en wat zogeheten
vrouwelijke en mannelijke eigenschappen met het biologische geslacht van doen hebben.
De antwoorden daarop stammen in hoofdzaak van vrouwen,
waarbij in het bijzonder de rol
van vrouwen aan de orde komt.
Twee vragen staan bij alle bijdragen op de achtergrond: Wat
ontbreekt in het boeddhisme
zolang vrouwen zwijgen en zolang mannen worden verwisseld
met de mens in het algemeen?
Sterk vertegenwoordigd zijn
bijdragen vanuit de zen- en Tibetaanse tradities. Vrouwen uit
het westen houden zich bezig
met patriarchale tendensen in de
Tibetaanse tradities (waartegen
een Tibetaanse lama stelling
neemt.) Een ontmoeting tussen
de Boeddha en een godin laat
vermoeden wat er gebeurt als
vrouwen de Weg eveneens wil-
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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

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 Gaya, 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.

