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Ten geleide 
Eeuwigheid 

Iedereen heeft er de mond van vol: het millennium. Al het geschre-
ven materiaal schijnt in 1999 in het teken te staan van de komende 
jaarwende: reisfolders, computerbladen en natuurlijk de dagelijkse 
krant. Alsof de wereld ophoudt na die laatste seconden van deze 
eeuw. Gelukkig is de dharma van alle tijden en is het nooit te laat 
daarover te beginnen te lezen. Zoals in het soetra van de boddhisat-
tva Kanzeon staat: Om het geheim van de stilte te benaderen is aan-
dacht nodig voor alles om ons heen. (..) Concentratie en aandacht 
doen je anders in de tijd staan. Voor wie zich in iets of iemand ver-
diept, vliegt de tijd voorbij - een voorproefje van de eeuwigheid. Een 
heel ander voorproefje is de voorpublicatie uit het nieuwste boek van 
Nico Tydeman. Dit zal zeer binnenkort verschijnen bij uitgeverij 
Asoka en het Kwartaalblad mocht er alvast enkele smaakmakende 
fragmenten uit selecteren.Wat helaas ook van alle tijden is, is het ge-
weld om ons heen. Geweld op straat, waarvan we de laatste maan-
den hier in Nederland zoveel tragische voorbeelden hebben gezien, 
roept steeds meer de bereidheid op de krachten hiertegen te bunde-
len. Ter gelegenheid van Vesakh 1998 hebben de INEB (Interna-
tional Network of Engaged Buddhists) en een grote groep boed-
dhistische en mensenrechten-organisaties in ieder geval al een ver-
klaring gepubliceerd om hier een begin mee te maken. Deze verkla-
ring is integraal in dit winternummer opgenomen. Laten we hopen 
dat van alle goede voornemens die in deze beginmaanden van het 
jaar zijn gestart de beloftes van geweldloosheid en respect het mees-
te nagevolgd zullen worden, in dit en het komend millennium. 

Wanda Sluyter 

Tonny Kinpershoek-Scherft 
overleden 

Op maandag 25 januari jL is b Lei-
den dr. Tonny Kurpershoek-S herft 
overleden. Zij zou op 16 febrit, ri 78 
jaar zijn geworden. Met haat ver-
talingen van de woorden ve n de 
Boeddha zoals die in het Pal i zijn 
overgeleverd, en haar organisato rische 
werk heeft zij een bijdrage va n on-
schatbare waarde geleverd aa n het 
boeddhisme in Nederland. Zi was 
oud-voorzitter van de Stit hting 
Vrienden van het Boeddhisme, oud-
voorzitter van de Boeddhistische Unie 
van Nederland en oud president e van 
de Boeddhistische Unie van Et ropa. 
In het volgende nummer van di t blad 
zullen wij uitgebreid aandacht ch en-
ken aan haar betekenis voor het hoed-
dhisme. 
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Het, dilemma 
van de bodhisattva 
door Ria Kloppenborg 

"Laat de levende wezens in alle hellen in de we-
reldsferen zich verheugen in het geluk en de 
vreugde van het paradijs..." 

"Dat regens van gloeiende houtskool, stenen en 
zwaarden vanaf vandaag mogen veranderen in re-
gens van bloemen! Dat het zwaardgevecht van nu 
af aan een bloemengevecht moge zijn, dat slechts 
om het spel gehouden wordt!" 

"Dat bij de bewoners van de hel de heftige 
emoties en angsten tot bedaren mogen komen! Dat 
allen die in een slechte vorm van bestaan verkeren, 
daarvan bevrijd mogen worden." 

"Dat de blinden vormen mogen zien, de doven 
blijvend horen! Dat de zwangeren pijnloos mogen 
bevallen zoals koningin Maya!" 

"Dat allen voedsel en drank mogen bezitten, en 
bloemenkransen, sandelolie, sieraden - alles wat 
hun hart verblijdt en verbonden is met hun wel-
zijn." 

"Dat de zieken gezond mogen worden, bevrijd 
van al hun zwachtels! Dat de zwakken sterk mo-
gen worden, en hun gedachten jegens elkaar ver-
vuld van liefde!" 

"Dat zij, die weinig vitaliteit bezitten, energiek 
mogen worden! Dat zij, die lelijk en ongelukkig 
zijn, mooi mogen worden!" 

"Dat alle vrouwen ter wereld een bestaan als 
man mogen bereiken!" 

"Er moet niemand ongelukkig, slecht of ziek 
zijn! Er moet niemand minderwaardig, veracht of 
terneergeslagen zijn!" 

"Dat al het lijden dat er in de wereld is, door 
mij gedragen moge worden!" 

Met deze en andere prachtige intenties 
eindigt Shantideva zijn Inleiding in de 
weg tot inzicht (Bodhicaryavatara) en 

geeft daarmee een persoonlijke vorm aan de gelof-
te van de bodhisattva om afstand te doen van een 
definitief 'ingaan' in het hoogste stadium van ver-
lichting, het nirvana. 

Ook in eerdere hoofdstukken, met name in hoofd-
stuk 8 met de titel "De volmaakte deugd van de 
meditatie" beschrijft Shantideva zijn training in 
mededogen als volgt: "Ik moet het lijden van een 
ander beëindigen, omdat zijn lijden mijn eigen lij-
den is. Ik moet anderen helpen, omdat zij levende 
wezens zijn zoals ik." "Evenals je hand en je ande-
re ledematen je lief zijn omdat zij een deel uitma-
ken van je lichaam, moeten ook de levende wezens 
je lief zijn omdat zij deel uitmaken van je wereld." 
"Uit gewoonte heb je het denkbeeld van een 'Ik' 
geprojecteerd op je eigen lichaam, hoewel dat geen 
`Ik' bezit. Uit gewoonte zou je zo ook anderen als 
`Ik' kunnen zien!" "Op die manier wordt je niet 
opgewonden of trots als je iets voor een ander hebt 
gedaan en verlang je niet naar het resultaat van die 
goede daad, omdat je jezelf een plezier hebt ge-
daan." 

Shantideva, die dit schreef in het midden van de 
zevende eeuw, behoorde tot de Mahayana Ma-
dhyamika school, waarin men de vroegere tekst-
traditie van de wijsheidsliteratuur de Prajnaparamita 
verder heeft uitgewerkt. De filosoof Nagarjuna 
wordt gezien als de eerste die de wijsheidsboeken 

KW ARIA A Ui I. A D 1301.:DDH ES M  HAARGANG 4- N 12 2  \X; IN rER  1.999 



Avalokiteshvara in Tibetaans-Chinese stijl door Ria Kloppenborg 

tot een systeem heeft gebracht. In zijn belangrijk-
ste werk, de Mulamadhyamikakarikah, geeft hij 
aan dat alle opvattingen over de werkelijkheid uit-
eindelijk met elkaar in tegenspraak zijn. Alleen 
door het midden te houden tussen de dualiteiten, 
tussen zijn en niet-zijn, tussen ontstaan en vergaan, 
tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen zon en 
maan enzovoort, kan, door middel van intuïtie, 
door middel van meditatietraining, inzicht ont-
staan in wat in andere religieuze tradities het trans-
cendente wordt genoemd. 

De bodhisattva wordt geacht twee polen van 
haar of zijn wezen te cultiveren, te weten wijsheid 
(prajna), vrouwelijk en passief, en mededogen of 
`middel' (upaya), mannelijk en actief. 

Het streven 
naar verlichting 
en de gelofte van 
de bodhisattva 
zijn in eerste 
instantie gericht 
op persoonlijke 
verlichting (bo-
dhi), hetgeen 
in Madhyamik 
termen inzicht 
in  'Leegte' 
(shunyata) in-
houdt, dat wil 
zeggen in het 
feit dat de din-
gen geen wer-
kelijke substan- 
tie  bezitten. 
Het is de abso-
lute, universele 
realiteit waarop 
geen termen of 
begrippen van toepassing zijn, die gelijk is aan de 
volmaakte wijsheid (prajna) en boven alle dualiteit 
is verheven. Het is het niveau van de hoogste waar-
heid of werkelijkheid (paramarthasatya). Tegelijk 
zijn het streven naar verlichting en de gelofte ge-
richt op de actualisering van wijsheid in de wereld 
van de verschijnselen. Dan gaat het om het actieve 
principe van het mededogen (karuna), dat uitdruk-
king is van wijsheid in deze conventionele empiri-
sche werkelijkheid, de zogenaamde 'omhulde 
waarheid of werkelijkheid' (samvrtisatya). 

Daar ligt wat ik het dilemma noem: op het ni-
veau van wijsheid, de hoogste werkelijkheid, is de 
bodhisattva zich bewust dat in feite alle wezens 
reeds verlicht en bevrijd zijn. Op het niveau van 
mededogen is zij of hij erop gericht om actief en 
vanuit het mededogen te werken aan de bevrijding 
van alle levende wezens. 

Hoofdstuk 9 van de Bodhicaryavatara handelt 
over wijsheid, de transcendente kennis die het in-
tellect te boven gaat. Vanuit de conventionele wer-
kelijkheid geredeneerd heeft wijsheid een object, 
namelijk Waarheid of Werkelijkheid; maar van-
uit het absolute standpunt van paramarthsatya 
vallen wijsheid en waarheid samen. Het doel 

van de Madhy-
amika filosofie 
en dialectiek is 
duidelijk te ma-
ken dat iedere 
opvatting over 
de werkelijk-
heid uiteinde-
lijk met zich-
zelf in tegen-
spraak is, want 
zolang de geest 
gebruik maakt 
van concepten 
en begrippen is 
hij niet vrij en 
dus niet in staat 
de Werkelijk-
heid te bevat-
ten. 

Het Diamant Soetra (Vajracchedika) omschrijft dit 
als volgt: 

`De Verhevene sprak: "Iemand ... die zich in de 
wereld wil toeleggen op de weg van de bodhisat-
tva, dient de volgende gedachte te ontwikkelen: 
`zoveel wezens als er zijn ... in de sfeer van de we-
zens, die vallen onder de term 'wezen' - of zij nu 
uit een ei zijn voortgekomen, of uit een baarmoe-
der, uit vochtige aarde zijn ontstaan of op wonde-
baarlijke wijze - met of zonder lichamelijke vorm, 
met of zonder waarneming ... - voorzover het gaat I> 
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Het dilemmavan de bodhisattva 

om enige bekende sfeer van wezens, al die wezens 
moeten door mij volledig bevrijd worden, tot een 
toestand van nirvana gebracht worden, waarbij er 
geen sprake meer is van een mogelijkheid terug te 
vallen in de cyclus van wedergeboorte.' 

En toch is het zo dat, hoewel ontelbare wezens 
zijn bevrijd, er in feite geen enkel wezen is bevrijd. 
Waarom? 

Als ... het begrip 'wezen' aanwezig zou zijn bij 
een bodhisattva, kan deze niet een `bodhisattva' 
worden genoemd. Waarom? 

Iemand kan niet een bodhisattva worden ge-
noemd wanneer bij hem of haar het begrip 'ziel' of 
`wezen' of 'persoon' aanwezig is' (Vajracchedika-
prajnaparamitasutra, 3 - ed. E.Conze, Roma 1957). 

Dit citaat geeft nogmaals aan dat 'wijsheid' tot 
bedoeling heeft om te komen tot de-conceptuali-
sering of het afleren van alle mentale conditione-
ringen. 

Als wij terugkeren tot de Bodhicaryavatara zien 
wij dat na hoofdstuk 9 de opdracht in hoofdstuk 
10 volgt: de bodhisattva verwoordt alle mogelijke 
wensen om de wezens van dienst te zijn. Is hoofd-
stuk 10 dan een terugkeer naar de relatieve empiri-
sche werkelijkheid, de samvrtisatya? Het lijkt er 
op dat het niet om een terugkeer gaat naar de rela-
tieve werkelijkheid, maar dat het in feite een voort-
gang betekent van de visualisaties van hoofdstuk 1 
t/m 8, in de illusoire wereld die de geest schept tij-
dens de visualisatie-meditatie. De opdracht heeft 
niets te maken met zelfs maar een beetje van de re-
latieve werkelijkheid. Zowel 'wijsheid' en 'mede-
dogen' zijn mentale verschijnselen, die zich afspe-
len in de geest van een individu en ontstaan vanuit 
die toestand die in de oude teksten nirvana ge-
noemd wordt, in het Mahayana de Leegte; in een 
geestelijke toestand die gelijk staat aan bevrijding. 
Het blijkt dat daarom 'wijsheid' zowel als 'mede-
dogen' alleen een plaats hebben en alleen begrepen 
kunnen worden in het kader van de individuele 
weg tot bevrijding. Zij bestaan slechts in de geest 
van het individu. 

Het Theravada benadrukt het feit dat inzicht 
(Mahayana: wijsheid) in de vergankelijkheid en 
veranderlijkheid van alle dingen een noodzakelijke 
voorwaarde is tot naasteliefde (metta/maitri/karu-
na). De uitdrukking loelgeworden' (sitibhuto) in 
de Pali-canon maakt de indruk dat de 'verlichte' 
(arahant) zich verder onttrokken heeft aan enige  

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Toch 
wordt er gesteld dat slechts degene die zich volle-
dig onthecht heeft, en daardoor ook onkwetsbaar 
is geworden voor enige chantage of kritiek, zich in 
kan zetten voor anderen. Hoe dat er uit ziet is niet 
direct duidelijk, want wie kent de mogelijkheden 
van 'verlichte persoon'? 

Vanuit de Mahayana traditie lijkt het in ieder 
geval wel duidelijk dat zowel 'wijsheid' als 'mede-
dogen' bestaan in de individuele meditatie. Het 
maatschappelijke engagement dat men er van zou 
verwachten blijkt, historisch gezien, te ontbreken. 
Prajna, wijsheid, maakt dit in feite onmogelijk. 
Wijsheid en mededogen zijn ontwikkeld in de 
geest van degene die mediteert. Zij zijn bedoeld als 
een manier om een evenwicht te creëren in de 
geest, die daardoor tot een toestand komt die bo-
dhi is, inzicht en bevrijding. 

Conclusie: in de praktijk blijkt er niet zo veel ver-
schil te zijn tussen de Theravada traditie, die de in-
dividuele bevrijding (het 'koel worden') als hoog-
ste doel ziet, en van daar uit komt tot idealen van 
naasteliefde en mededogen (om uiteindelijk uit te 
komen op gelijkmoedigheid, 'de dingen zien zoals 
zij zijn') en het Mahayana ideaal van de bodhisat-
tva, waarbij de opoffering uiteindelijk een mentale 
oefening blijkt te zijn om tot eenzelfde onthech-
ting en bevrijding te komen. 

Uiteindelijk gaat het toch om de persoonlijke 
bevrijding, bij beide tradities: het oude ideaal van 
de Boeddha, die het individu centraal stelde. 

Bibliografie 
Shantideva, Het pad van de Bodhisattva. Vertaald 
uit het Sanskriet en ingeleid door Ria Kloppen-
borg. Amsterdam 1993. 

Auteur 
Prof.dr. Ria Kloppenborg is hoogleraar voor de le-
vende religies en de vergelijkende godsdienstwe-
tenschappen aan de Faculteit der Godgeleerdheid 
van de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij is gespeciali-
seerd in het boeddhisme. 
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Het Soetra van 
de Bodhisattva 
Kanzeon 
Vertaling en tekstverduidelijking door Eerwaarde Hakuun* 

Toen vroeg de bodhisattva Onuitputtelijke 
Devotie in verzen; 
Alom vereerde, zo wonderbaarlijk begaafde 
Meester, 
Ik vraag u nu nogmaals om welke reden 
Kanzeon, nakomeling van de Boeddha, 
de naam heeft elke roep ter wereld te verhoren. 
De Alomvereerde antwoordde in verzen: 
Luister naar de daden van Kanzeon. 
Kanzeon beantwoordt iedere roep uit alle 
windstreken en heeft verstrekkende geloften 
afgelegd, diep als de oceaan. 
Aan mensenheugenis voorbij heeft Kanzeon 
talloze Boeddha's bijgestaan en beloften van 
grote zuiverheid gezworen. 
Ik zal het je in het kort verhalen. 

Als je de naam hoort of de verschijning ziet van 
Kanzeon 
en je de Barmhartige niet ijdel in gedachten houdt 
zal alle lijden van het bestaan ten einde komen. 
Als iemand je moedwillig in een vuurkuil duwt 
doe dan beroep op Kanzeon's grote kracht 
en het vuur verandert in een watervijver. 
Als op drift in eindeloze oceaan 
vissen en zeemonsters je naar het leven staan, 

doe dan beroep op Kanzeon's grote kracht 
en je zult niet in de golven ten onder gaan. 
Als je van Berg Sumerul wordt afgegooid, 
doe dan beroep op Kanzeon's grote kracht 
en je blijft overeind als de zon in de hemel. 
Als booswichten je van een glasharde berg' jagen, 
door beroep op Kanzeon's grote kracht 
zal je geen haar gekrenkt worden. 
Als je door overvallers met zwaarden wordt 
bedreigd 
wend je dan tot Kanzeon's grote kracht 
en barmhartigheid zal hen beroeren. 
Als je door een tyran vervolgd ter dood 
veroordeeld wordt, 
doe dan beroep op Kanzeon's grote kracht 
en het zwaard van de beul breekt in vele stukken. 
Als je geketend achter tralies zit 
denk dan aan de grote kracht van Kanzeon 
en de boeien leiden meteen naar je bevrijding. 
Als vergif en toverspreuken tegen je gebruikt zijn 
doe dan beroep op Kanzeon's grote kracht 
en ze maken terstond rechtsomkeer. 
Als je kwaadaardige gedrochten en giftige 
monsters op je pad vindt, 
houd Kanzeon's barmhartigheid dan voor ogen 
en ze durven je niet te deren. 
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Het Soetra van de Bodhisattva Kanzeon 

Als je omsingeld wordt door wilde beesten 
met vlijmscherpe tanden en angstaanjagende 
klauwen, 
doe dan beroep op Kanzeon's grote kracht 
en ze zijn nergens meer te bekennen. 
Als slangen en schorpioenen je met giftige adem 
dreigen te verschroeien, 
wanneer je roept om Kanzeon's grote kracht 
zal je stem ze vanzelf verjagen. 
Als er onweer heerst en hagelstenen neerstorten 
zodra je denkt aan Kanzeon's grote kracht 
zullen de buien stoppen en de wolken uiteen 
gaan. 
Zij die zich, gekweld door onophoudelijke pijn en 
getroffen door noodlot, 
wenden tot Kanzeon's wijsheid en mystieke kracht, 
worden verlost van alle lijden en verdriet. 
Er is geen plaats ter wereld waar de alwetende en 
bekwame Kanzeon, 
die bovennatuurlijke gaven bezit, niet verschijnt. 
Alle onheilbrengend leven - hel, boosaardige 
geesten, woeste dieren - 
alle leed van geboorte, ouderdom, ziekte en dood, 
gaan voor altijd heen. 
De Grote Barmhartige ziet de wereld zoals die 
waarlijk is, 
in volle zuiverheid, alwetend, met liefhebbend 
mededogen. 
Laten wij altijd vertrouwen en vereren, 
Kanzeon, die ongerept en zuiver stralend 
als een zon van werkelijke wijsheid, licht brengt 
in alle duisternis en rust aan alle tumult van vuur 
en wind. 
Kanzeon's beheersing van lichaam, het lichaam 
van liefde, 
is als een onweer dat hemel en aarde beroert, 
en het wonder van Kanzeon's barmhartige geest 
als een reusachtige wolk, die Dharma-regen van 
zoete dauw neerstort 
over het vuur van geesteskwelling en hartstocht. 
Als je veroordeeld wordt door een burgerlijk 
gerecht 

of onderdrukt door een militair schrikbewind, 
doe dan beroep op Kanzeon's grote kracht 
en je vijanden trekken zich verspreid terug. 
Kanzeon's stem is wonderbaarlijk en raakt ons 
diep, 
het is de stem van Brahma3, het geluid van de zee 
en kan boven al het andere uit worden gehoord. 
Daarom moeten we Kanzeon altijd in gedachten 
houden. 
Koester nooit twijfel aan ongerepte heilige 
Kanzeon, 
die een toevlucht biedt bij rampspoed, zorgen, 
dood en verdriet. 
Kanzeon verenigt alle deugden in zich, 
beziet alle leven met liefdevolle ogen 
en is als een grenzeloze zee, een schat aan goeds. 
Laten we Kanzeon daarom altijd in ere houden. 
Toen stond een bodhisattva genaamd Beheerser 
der Aarde meteen op, stapte naar voren en sprak 
tot de Boeddha: 
"Alom-vereerde Meester, laat het bekend zijn dat 
degene die dit hoofdstuk over de Bodhisattva 
Kanzeon hoort, geen geringe verdienste toekomt, 
want het beschrijft een leven van volmaakt en 
bevrijd handelen van een wezen dat zich overal 
ter wereld openbaart en begaafd is met 
wonderbaarlijke krachten. Toen de Boeddha dit 
hoofdstuk omtrent het alomvattend werk van de 
veelzijdige Kanzeon had uitgelegd, waren alle 
vierentachtig duizend mensen en andere wezens 
die het hoorden, diep geroerd en vol verlangen 
naar de zuiverste verlichting, die nergens zijn 
weerga vindt. 

Het Soetra 

Het Soetra van de bodhisattva Kanzeon is het poë-
ziegedeelte van het vijfentwintigste hoofdstuk van 
het Lotus Soetra: de Veelzijdigheid van de bodhi-
sattva die iedere roep ter wereld verhoort en wordt 
gesproken door de Boeddha Shakyamuni. Het kan 
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wel het populairste gedeelte van het Lotus Soetra 
worden genoemd, want het wordt dagelijks gere-
citeerd, gezongen of bestudeerd in de kloosters en 
tempels binnen de Mahayana-traditie van het 
boeddhisme. Bovendien maakt het deel uit van de 
boeddhistische begrafenis-ceremoniën van zowel 
China als Japan en is het een soetra dat vaak deel 
uit maakt van ceremonieel voor de overdracht van 
verdienste. Bovenstaande Nederlandse versie werd 
vertaald uit de Chinese versie die is overgeleverd 
van de vermaarde Indiase meester Kumarajiva. 
Deze dateert uit het jaar 406 van de westerse jaar-
telling. Omdat dit poëzie-gedeelte niet voorkomt 
in Sanskriet versies van het Lotus Soetra wordt wel 
verondersteld dat het een vroege Chinese toevoe-
ging zou kunnen zijn. Net  als de poëzie van de an-
dere hoofdstukken van dit soetra, geeft het een be-
knopte maar vrij volledige samenvatting van het 
proza dat er aan voorafgaat. 
Omdat in veel Chinese en Japanse tempels dit 
soetra wel beschouwd wordt als de Dharmadeur 
bij uitstek voor de leke- (d.i. niet-monastieke) 
praktizerende, wordt wel ten onrechte geconclu-
deerd dat het een soetra is voor beginners. Het 
leert echter de Dharma op een bijzonder hoog 
niveau en geeft instructie voor zowel het contem-
platief leven als het actieve leven van hen die ernaar 
streven alle wezens te helpen naar de totale bevrij-
ding van verlichting. 

Wie is Kanzeon? 

Kanzeon is de Japanse naam voor de bodhisattva 
van Groot Mededogen. Het is een Bodhisattva-
Mahasattva ofwel een bodhisattva van kaliber: gro-
ter, wijzer, barmhartiger, zuiverder, meer verlicht 
dan enig ander wezen behalve dan een Boeddha. 
Uit de eerste regels van het soetra kunnen we op-
maken dat Kanzeon een nakomeling van de 
Boeddha is, een kind, van hetzelfde spirituele 
bloed als de Boeddha zelf. De boeddhistische 

"cosmografie" vertelt dat de bodhisattva geboren 
werd uit het derde oog van de Boeddha Amitabha, 
de Boedddha van het eeuwig schijnend Licht. Dit 
gebeurde toen deze, in diepe meditatie verzonken, 
vervuld werd met groot erbarmen voor de wezens 
van deze wereld. De Sanskriet naam van de bo-
dhisattva luidt Avalokiteshwara, de Heer die op de 
wereld kijkt met mededogen. Net  als Amitabha, 
die achtenveertig eerbiedige geloften had gedaan 
om de wezens van de wereld te helpen, nam Ava-
lokiteshwara verstrekkende geloften, diep als de 
oceaan om het lijden van levende wezens te beeïn-
digen. Avalokiteshwara vertegenwoordigt het zaad 
van mededogen dat, als aspect van de universele 
Boeddhageest, in ieder wezen aanwezig is. Zaad 
zal kiemen en groeien wanneer het goed verzorgd 
wordt door spirituele training: het opgeven van het 
"zelf" ter wille van de verlichting van alle wezens. 
Toen het boeddhisme in China en Japan werd 
geïntroduceerd, verscheen Avalokiteshwara al 
vroeg in vrouwelijke vorm. Als de Moeder van 
Groot Mededogen zien we haar vaak met een kind 
op de arm of met de baby-boeddha Maitreya (de 
toekomstige Boeddha, d.i. de toegewijde prakti-
zant) die, als in de baarmoeder, wacht op geboor-
te in een ballon gevuld met het water van barm-
hartigheid dat uit haar voortstroomt. Ze vertegen-
woordigt het alomvattende aspect van de Boed-
dhageest. De Chinese naam van de bodhisattva 
luidt dan ook Kuan-shih-yin, Degene die iedere 
roep ter wereld beantwoordt. We komen Kanzeon 
dus tegen als de zoon van de Boeddha en als de 
moeder van de Boeddha: Groot Mededogen komt 
voort uit de activiteit van een Boeddha en is er te-
vens een voorwaarde voor. Zonder Mededogen is 
verlichting niet mogelijk. Het soetra zegt dan ook: 
Aan mensenheugenis voorbij heeft Kanzeon tal-
loze Boeddha's bijgestaan. 

In bovenstaande vertaling is het geslacht van de 
bodhisattva niet aangeduid. Zowel mannelijk als 
vrouwelijk zou correct zijn - Groot Mededogen D 

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 4 - NR 2,  WINTER 1999 



Het Soetra van de Bodhisattva Kanzeon 

immers staat los van of boven geslacht, en kan zich 
uitdrukken in beide sexen. Dientengevolge wordt 
de naam Kanzeon vaker herhaald dan anders het 
geval zou zijn. Ook heb ik de vrijheid genomen de 
derde persoon enkelvoud te vervangen met de 
tweede: als iemand de naam hoort of de verschij-
ning ziet van Kanzeon , met als je de naam 
hoort of de verschijning ziet van Kanzeon. 
Dit vermijdt de hij/zij verwarring en vergroot de 
betrokkenheid van de lezer. 

De roep om het Grote Mededogen 

In zowel het proza- als het poëziegedeelte van dit 
hoofdstuk staat dat het roepen of horen van de 
naam van Kanzeon alle vormen van lijden zal doen 
verdwijnen. Dit is de oorsprong van de praktijk 
binnen het Chinese Mahayana van het zingen of 
reciteren van Kanzeon's naam in herhaling: 
"Namo Kuan-shih-yin P'u Sa" (Eer aan de bo-
dhisattva Kanzeon), hetgeen niet alleen een uiting 
is van devotie tot het Grote Mededogen, maar ook 
een methode om het denken te stoppen, net als een 
mantra. Bovendien is het een oefening in het "roe-
pen" zelf. Al wordt in het Zen, dat via Japan naar 
het Westen is gekomen, het herhaaldelijk reciteren 
van Kanzeon's naam niet als oefeningsmethode 
toegepast, het "roepen" is er wel van belang en is 
dat ook bij iedere andere spirituele praktijk. Want 
de roep is een roep van het hart naar haar bron. 
Het stilzitten in meditatie is een soort roep - want 
je laat het karmisch tumult bedaren en wendt je 
naar de Boeddha. Bij het roepen gaat het niet om 
het uitspreken of horen van een serie klinkers en 
medeklinkers. Het is evenmin een roepen van een 
apart staand zelf ter verkrijging van wat het wenst. 
Als we het soetra met de dualistische geest be-
naderen, lijkt Kanzeon een sprookjesgodin en 
het roepen om diens hulp een magische formule. 
Maar de tekst is geschreven vanuit een positie van 
één-zijn - de bodhisattva Onuitputtelijke Devotie, 
die de vraag stelt, de Boeddha, die het antwoord 

Kanzeon met de baby Majtreya 
in het Water van Groot Mededogen 
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geeft, de Bodhisattva-mahasattva Kanzeon om 
wiens activiteit het gaat zowel als de lezer, zijn al-
len één en ongescheiden. Om het soetra werkelijk 
te begrijpen moet de lezer of praktizant geestelijk 
naar het niveau van één-zijn uitreiken. De geest 
van eenheid is niet ver weg - ze is zo dichtbij dat 
we haar niet meer zien. Door ons naar binnen te 
keren en te roepen vanuit een verlangen naar het 
oplossen van de zelfzuchtige emoties, gedachten en 
ideeën die haar en het Grote Mededogen beletten 
te verschijnen, volgen we het voorbeeld van Kan-
zeon: we proberen beloften van grote zuiverheid 
te zweren. Het is het zuivere, niet door begeerte, 
afkeer en misleiding bezoedelde hart - ofwel de 
stille niet door uitwendige factoren bewogen geest, 
die deze eenheid kent. 

De respons 

De rampen die in het soetra beschreven staan kun-
nen zowel letterlijk als figuurlijk worden opgevat. 
Bij het roepen om hulp in een situatie van uitwen-
dige nood, is het van belang alle bekommering om 
de uitkomst los te laten - kome er leven dan is er 
leven, kome er dood dan is er dood. Wanneer de 
geest rust in dit volstrekt vertrouwen neemt ze 
haar toevlucht in de grote kracht van Kanzeon. 
Daardoor kan de kracht van Kanzeon zich mani-
festeren en verdwijnt de nood van degene die om 
hulp vraagt - een  vuur  verandert in koel  water, 
boeien  houden je niet gevangen maar  bevrijden  -
of de uiterlijke situatie nu verandert of niet. Het 
wonderbaarlijke is dat dit roepen om hulp met een 
zuiver hart de uiterlijke situatie veranderen kán. 
De beoefenaar die pas begint met spirituele trai-
ning vindt het vaak moeilijk zich te wenden tot iets 
waarvan hij of zij niet weet èf het "bestaat" en 
wáár het zich bevindt. De enige manier om hier 
achter te komen is om daadwerkelijk te roepen als 
je in een situatie verkeert waarin geen uitweg 
schijnt te zijn. Laat dan samen met het idee dat de 
situatie veranderen moet, ook iedere poging van de 

geest een oplossing uit te denken gaan en vertrouw 
volstrekt op het niets dat er dan voor je ogen ver-
schijnt - alsof je je in een afgrond stort. Geen hou-
vast, geen rustpunt. Roep daar in volle overgave en 
er zal IETS zijn dat onmiddellijk respons geeft. 
Het antwoord is een echo van je roep. Roepen ter-
wijl we iedere controle over ons bestaan loslaten is 
iets dat de meeste mensen erg moeilijk vinden. We 
houden gewoonlijk vast aan wat wij denken dat 
het leven is en aan mensen en dingen waarvan we 
denken dat we ze nodig hebben. Maar bij werke-
lijke nood is er geen keuze. Wanneer het antwoord 
komt weten we dat het leven oneindig veel meer is 
dan we ooit hadden bevroed. In plaats van neer te 
storten in een oneindig zwart gat, word je opge-
vangen in de volst mogelijke ruimte: het zuivere 
Grote Mededogen. 

De zuivering van het hart 

Kanzeon kan ook helpen als de praktizant ver-
strikt geraakt is in de hartstochten, wanneer ge-
voelens je overmannen en je het denken niet kan 
stoppen. Als je in zulke situaties een beroep doet 
op Kanzeon terwijl je oprecht je toevlucht wilt ne-
men in de altijd aanwezige onverdeelde universele 
Boeddhageest en niet in tijdelijke gerieven - en dan 
werkelijk de woede, jaloezie, verwardheid of angst 
wilt loslaten, zullen deze op slag verdwijnen. Het 
is van essentieel belang geen enkel oordeel te heb-
ben over de gevoelens en gedachten die met 
kwaadheid, irritatie of jaloezie naar boven komen, 
noch over de situatie die ze teweegbrachten. De 
respons zal evenredig zijn aan de roep. Bij een half-
slachtige roep krijg je een halfslachtige respons. 
Wanneer je de pijnlijke gemoedstoestand hebt los-
gelaten kan je die natuurlijk opnieuw in je hart toe-
laten, maar iedere keer dat je je, gekweld door on-
ophoudelijke pijn en getroffen door noodlot, 
wendt tot Kanzeon's wijsheid en mystieke 
kracht, zul je verlost worden van alle lijden en 
verdriet. Alle onheilbrengend leven - hel, boos- C> 
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Het Soetra van de Bodhisattva Kanzeon 

aardige geesten, woeste dieren - alle leed van ge-
boorte, ouderdom, ziekte en dood, gaan voor al-
tijd heen. Door van ganser harte toevlucht te wil-
len nemen in het Grote Mededogen, zal het vuur 
van geesteskwelling en hartstocht doven en alle 
tumult van vuur en wind tot rust komen. Het 
proza beschrijft hoe Kanzeon bij het helpen de ge-
daante aanneemt van degene die om hulp vraagt. 
Kanzeon "helpt"- verkondigt de Dharma aan - een 
bodhisattva in de vorm van een bodhisattva, aan 
een staatsman in de vorm van een staatsman, aan 
een huisvrouw in de vorm van een huisvrouw, aan 
een jongetje in de vorm van een jongetje, aan een 

Een lotusbloem groeit in het Water van Groot 
Mededogen dat voortstroomt uit Kanzeons vaas, 

De Boeddha Amitabaha is te zien op Kanzeons hoofd. 

dier in de vorm van een dier. Kanzeon helpt door 
in die gedaante te verschijnen die Ces in de gegeven 
situatie het best de Dharma leert. Als je de Boed-
dhanatuur niet kan zien in een agressief mens, 
toont ze een agressief mens. Als je de zuiverheid 
niet kan zien van iemand met weinig eigenwaarde, 
toont ze je iemand met weinig eigenwaarde. Kan-
zeon houdt ons een spiegel voor van ons "zelf", 
van onze opinies, ideeën en emotionele opbouw -
van onze conditionering - zodat deze kunnen wor-
den gezien, aanvaard, liefgehad en losgelaten. 

Kanzeon's voorbeeld 

Als voorbeeld voor beoefenaars op het bodhisat-
tva-pad laat Kanzeon zien dat werkelijke hulp pas 
geboden kan worden door zich met het te helpen 
wezen te vereenzelvigen. Dat kan als er geen "zelf" 
is dat in de weg staat en dat onze eigen verlangens 
en angsten op anderen projecteert. Het is medele-
ven maar niet medelijden in de zin van beklagen, 
want bij lamentatie is er gebrek aan "berusting"- er 
kan geen "rust" zijn omdat er hechting is aan het 
oplossen van de nood. Met volle zuiverheid van 
hart, met een open geest, kan je de wereld zien zo-
als die waarlijk is. Dan zal je weten wat er gedaan 
moet worden in welke situatie dan ook (je wordt 
alwetend) om wezens bij rampspoed, zorgen, 
dood en verdriet bij te staan. Dit is de uiterlijke si-
tuatie verhelpen èn de innerlijke. Mensen in de hel-
pende beroepen zijn niet noodzakelijk bodhisat-
tva's maar kunnen bodhisattva's zijn. Het proza 
benadrukt dat de activiteit van Kanzeon de wezens 
in nood onbevreesd maakt door hen te wijzen naar 
de juiste toevlucht - naar Datgene dat onaangetast 
blijft door wat we voelen en denken. Om te weten 
wat te doen moet de bodhisattva goed kijken. In 
de boeddhistische iconografie verschijnt Kanzeon 
wel met duizend armen en een oog in iedere hand. 
Ogen om waar te nemen wat in een situatie vereist 
is, handen om het uit te voeren. In veel handen 
houdt de bodhisattva een Dharma-voorwerp: een 
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lotusbloem, een rozenkrans, een lasso om er pas-
sies en onzuiverheden mee te vangen, een zwaard 
om hechting door te hakken, enzovoort. Ook 
moet de bodhisattva goed luisteren. Luisteren naar 
iedere roep en elk geluid in zijn of haar eigen li-
chaam en geest zowel als daar buiten. Speciaal, lui-
steren naar de tanden'. In het Shurangama Soetra 
staat beschreven hoe de bodhisattva Avalokitesh-
wara verlichting verwezenlijkt door ieder geluid, 
iedere roep te zien, te horen, te zuiveren en voor-
bij te gaan. Los van geluid zelf kan de stem van 
Brahma gehoord worden, die net als het geluid 
van de zee voortdurend klinkt. Het is wat ge-
hoord wordt in meditatie, wanneer we niet meege-
sleept worden door wat we voelen en denken. Dit 
is een horen, onafhankelijk van het horen. De as-
pirant-bodhisattva die wil leven als Kanzeon moet 
zijn of haar lichaam beheersen zoals Kanzeon. 
Het Chinese karakter voor beheersen betekent de 
boeddhistische leefregels. Deze moet je niet alleen 
willen volgen, je moet ze wèrden. Leefregels zijn 
geformuleerd voor leke-volgelingen zowel als voor 
ingetreden volgelingen, om te verduidelijken op 
welke manier de menselijke geest tweevoud creëert 
zodat ze dat zullen vermijden. Al deze manieren 
komen voort uit de drie "vergiften": hebzucht, 
haat en misleiding. Hoeveel leefregels er ook ge-
formuleerd zijn in een bepaalde boeddhistische 
traditie voor een bepaalde groep volgelingen, ze 
wijzen uiteindelijk allemaal naar de Ene Leefregel 
van Boeddha: volstrekte zuiverheid van hart. Als 
die aanwezig is verschijnt het lichaam van liefde, 
dat alle leven beziet met liefdevolle ogen en alle 
wezens, zonder uitzondering, beschouwt als haar 
eigen kinderen. Het lichaam van liefde verenigt 
alle deugden in zich en is een grenzeloze zee vol 
spiritueel geluk. Wie verlangt naar de zuiverste 
verlichting, moet Kanzeon altijd in ere houden. 

* Eerwaarde Hakuun is leraar en monnik van de 
Orde van boeddhistische Contemplatieven. Zij 
leeft in het Engelse Zenklooster Throssel Hole 
Buddhist Abbey en geeft regelmatig retraites in 
Nederland. 

noten 
1. Berg Sumeru is een pre-boeddhistisch concept 

dat in de vroege boeddhistische cosmografie 
werd geassimileerd. Het is de centrale berg van 
het universum. Op de top verblijft het Aller-
hoogste. 

2. Een glasharde berg - ook Berg Diamant ge-
noemd, een van de bergen rondom Berg Sumeru. 

3. Brahma - het Allerhoogste - geassimileerd pre-
boeddhistisch. Heeft hier betrekking op de uni-
versele Boeddha-geest. 

4. Tanden (ook wel hara - Japans) - in ruime zin is 
dit de onderbuik samen met de zonnevlecht. 

illustraties 
Handstanden en 1000-armige Kanzeon uit: Luis 
Frédéric, BUDDHISM. Flammarion Iconogra-
phic Guides. Paris/New York, p.165. 
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Alfred Brendel 

"Een bron die ongekende ruimte en vrijheid van handelen aanreikt" 

Het raadsel van stilte als 
grondslag van alle leven 
Dick Verstegen 

Meer dan de oosterling leven mensen in 
het westen niet zelden in een haat-lief-
de-verhouding met stilte. We zijn er 

vaak naar op zoek, zeggen we, maar ontlopen de 
stilte als ze te dichtbij komt; zetten de radio of de 
tv aan of gaan naar de stad. Als in een gesprek ie-
dereen op hetzelfde moment stilt valt, haasten we 
ons om te melden 'dat er zeker een dominee voor-
bij komt'. Het mes van deze bezweringsformule 
snijdt aan twee kanten: het formuleren van het idee 
dat die 'unheimische' stilte niet bij het echte leven 
hoort èn het feitelijk doorbreken van de opgetre-
den stilte. Maar tegelijk worden mensen door stil-
te geïntrigeerd. De Nederlandse Internet-zoekma-
chine Ilse levert op het zoekwoord 'stilte' niet min-
der dan 2195 hits op. Bij AltaVista is dat met 'si-
lence' nota bene 411.040. 

De vraag is natuurlijk wat dat dan 
is, die stilte, die enerzijds gezocht 
en anderzijds ontlopen wordt. 
Wij kennen - min of meer - de 
stilte van een herfstbos, de stilte 
van een zomeravond, de stilte 
voor de storm, de stilte van een-
zaamheid of verdriet. Maar dat 
zijn allemaal weer heel andere 
stilten dan de stilte voor de beul 
toeslaat, de stilte aan het eind van 
het Miserere van Allegri of bij-
voorbeeld de stilte in 'the hole', 
de stalen isolatiecel van de vroe-
gere Alcatraz-gevangenis bij San 
Francisco. De stilte in een fikse 

ruzie verschilt hemelsbreed van de stille pauze in 
een vrijpartij. Maar of een stilte nu dreigend, plech-
tig, veelbelovend, benauwend, gewijd of vrucht-
baar is - stilte heeft van zichzelf geen kleur, geur, 
uiterlijk, structuur of specifieke hoedanigheid. De 
verschillen worden bepaald door de situationele 
context en de eigen persoonlijke inkleuring. 

Voegspecie en eigen zeggingskracht 

In wat wij dagelijks waarnemen en meemaken 
speelt stilte een buitengewoon belangrijke rol. Na-
melijk als 'voegspecie' van het ons omringende en 
door onszelf geproduceerde geluid. Zonder tus-
senliggende stiltes zouden geluiden geen betekenis 
meer hebben. De mooiste symfonie van Mozart 

kan niet zonder stilte, integen-
deel. De pianist Alfred Brendel 
wordt geroemd om de subtiele en 
open wijze waarop hij de 'stilte-
maten' in Mozart's werk hun 
plaats en functie geeft. Van welke 
kant wij stilte ook benaderen, zij 
heeft gewoonlijk een conditione-
le functie, die bovendien vaak 
(niet altijd) een sterk subjectief 
element bevat. Zonder stilte geen 
geluidsverbinding, geen herken-
ning, geen communicatie, geen 
betekenis, geen ontroering. 
De conditionele kracht van stilte 
komt ook op een heel bijzondere 
wijze naar voren in het spreken. 
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De stiltes in verbale communicatie maken het ge-
sprokene natuurlijk in de eerste plaats begrijpelijk. 
Voorts dragen stiltes en spreekpauzes bij tot - of 
doen af aan lading, diepgang, strekking, scherpte 
en indringendheid van wat gecommuniceerd 
wordt. Ze verpakken, verbergen of onthullen wat 
in woorden niet kan worden aangeraakt en vor-
men zo een eigen taal. Aldus krijgen de 'spreekstil-
tes' een zelfstandige en dieper liggende zeggings-
kracht, dieper dan de woorden aan de oppervlak-
te. Westerlingen, aldus Michihiro Matsumoto in 
`The Unspoken Way', luisteren gewoonlijk naar 
de woorden tussen de spreekpauzes, maar Japan-
ners luisteren veel aandachtiger naar de pauzes tus-
sen de woorden en gebaren. 
Ten derde schept zwijgen, bijvoorbeeld in een dia-
loog, op momenten waarop ons 'script' een be-
paald antwoord of een bepaalde reactie voor-
schrijft, ruimte voor andere en nieuwe keuzen in 
communicatie en zeggingskracht. Het lijkt wel of 
je aldus een bron kunt aanboren die een ongeken-
de ruimte en vrijheid van handelen aanreikt. Zwij-
gen schept immers niet alleen fysiek ruimte, maar 
opent in communicatie nieuwe mogelijkheden die 
bij geprogrammeerd 'doorpraten' niet waren op-
getreden. Stilte valt dus te benutten voor het door-
breken van je programmering, waar het bij zen -
maar niet alleen bij zen denk ik - om te doen is. 

Verbondenheid en 'aanwezigheid' 

en duisternis. Want waar hier rationeel en taalkun-
dig sprake is van afwezigheid van respectievelijk 
geluid, vorm en licht, bestaat gevoelsmatig bij ve-
len het besef dat in die `afwezigheidsverschijnselen' 
een aanwezigheid schuil gaat, die veel meeromvat-
tend is dan wat gewoonlijk aan onze waarne-
mingsvermogens en zintuigen wordt toever-
trouwd. De mysticus Johannes van het Kruis, die 
tijdens zijn gevangenschap vaak in Alcatraz-achti-
ge omstandigheden verkeerde, heeft daar zeer ont-
roerend over geschreven. 

Maar deze notie komt ook tot uitdrukking op een 
poster van Radio Taxis Thought Provoking in een 
Londense taxi: "The wisdom within you is hidden 
in silence" (De wijsheid binnenin je is verhuld in 
stilte) en: "We never say so much as when we do 
not quite know what to say" (Je zegt nooit zoveel 
als wanneer je niet goed weet wat je moet zeggen). 
Lees ze in elkaars verlengde, zoals wij in die taxi 
deden. Wie goed luistert verneemt in de stilte een 
onmetelijke ruimtelijkheid, die neerkomt op de 
`onmetelijkheid van de geest waarbinnen geen 
middelpunt bestaat' (Krishnamurti). 'Spreken is 
zilver, zwijgen is goud' is een oudhollandse uit-
drukking, die hier tegelijk bevestigend en relative-
rend van toepassing is. Maar van minstens evenveel 
opmerkzaamheid getuigt de recente uitspraak van 
een zenstudente: "Als ik praat heb ik altijd het ge-
voel dat ik er niet echt ben". 

Stilte is dus meer dan afwezigheid en bindmiddel 
van geluid. Haar conditionele functie reikt verder. 
Stilte "is een onbeschrijflijk gevoel verbonden te 
zijn met 'iets' anders", meldt de weblokatie Inner-
Ned op onze zoektocht op het world wide web. 
En daarmee zitten we dan helemaal in de kern van 
de zaak. Er is een sterke relatie tussen stilte, leegte Alcatraz: 



Het raadsel van stilte als grondslag van alle leven 

Aandacht leidt tot stilte 

"Waar heeft U voor het laatst bij stilgestaan?" luid-
de de vraag die de bezoekers van de Stilte-Ruimte 
aan spoor 2B op het Centraal Station (waar?) in 
het najaar van 1995 voorgelegd kregen. Project-
leidster Annick Nevejan ontlokte er de meest ont-
roerende reacties mee, misschien niet zozeer op de 
daarvoor bestemde kaarten, maar in de Stilte-
Ruimte zelf, waar de bezoekers met een krijtje hun 
bevindingen op de vloer konden noteren. Als te-
kening of in woorden. Wat het leerde is dat de no-
tie van en de hang naar de betekenis van stilte in 
elke bezoeker aanwezig was. Er is alle reden om 
aan te nemen dat dit evenzeer voor talloze niet-be-
zoekers opgaat. 

Op zensesshins en andere meditatieretraites is het 
een goed gebruik te zwijgen. Ja, we proberen zelfs 
zo min mogelijk gerucht te maken. Je zet je kopje 
zo neer dat er geen of nauwelijks contactgeluid op-
treedt. Die loszittende plint, daar stap je overheen. 
Een deur doe je dicht zonder lawaai. Hoezo? Toni 
Packer heeft er in Zien zonder weten een zeer 
plausibele verklaring voor: Als je iets doet, terwijl 
je gedachten elders zijn, maak je meer lawaai dan 
nodig is. Ben je in je handeling helemaal met aan-
dacht aanwezig, dan maak je geen extra lawaai. 

Om het geheim van de stilte te benaderen is aan-
dacht nodig voor alles om ons heen. Prof.dr. Wil 
Derkse schreef onlangs in een artikel hoe belang-
rijk aandacht is. "Concentratie en aandacht hangen 
samen met een te cultiveren openheid en ontvan-
kelijkheid voor het waardevolle", zegt hij. Hij rept 
in dat verband ook van een plotseling besef van het 
mysterie dat je er bent, dat je er voor de a/Ander 
bent, dat je bestaan geworteld is en vleugels heeft. 
"Voor wie zich geconcentreerd in een zaak ver-
diept, wordt het geheim steeds groter. Voor wie 
oppervlakkig en zelfgenoegzaam is, is er geen ge-
heim (...) Concentratie en aandacht doen je anders 
in de tijd staan. Voor wie zich in iets of iemand 
verdiept vliegt de tijd voorbij - een voorproefje van 
de eeuwigheid", aldus Wil Derkse. 

"Aandachtig luisteren naar alle geluiden die we 
maken", schrijft Toni Packer in Zien zonder weten 
"heeft stilte tot gevolg. (...) Als het denken en de 

bewegingen van het lichaam niet in beslag geno-
men en gecontroleerd worden door beelden over 
hoe wij of onze omstandigheden wel of niet zou-
den moeten zijn, is er ruimte om te zien en te on-
derzoeken, zonder te weten. Dan wordt de stilte 
niet verbroken door de wind in de takken, het zin-
gen van de vogels, het gekletter van pannen, het ge-
blaf van een hond of een voorbijgaande auto". 

Stilte in het grootste lawaai 

Sterker. Bij een woeste noordooster storm tijdens 
een sesshin op De Tiltenberg in Vogelenzang be-
reikte de stilte voor mij eens een ongekende diep-
te. Er was sprake van allerlei soorten stormlawaai, 
waarvan het heen en weer kletteren van een ijzeren 
constructie in de toren het onmiskenbare klapstuk 
vormde. Maar al die geluiden, 
ook die van de zware ijzeren 
rammelaars, werden één 
met de stilte en de concen-
tratie in de zendo. Voor 
het eerst ervoer ik de stilte 
in alles; hoe zelfs het grootste 
lawaai zèlf juist de stilte kan 
herbergen. Hoe geluid 
juist de uitdrukking van 
stilte kan worden, zoals 
vormen de uitdrukking 
van leegte zijn. En die 
ervaring werd mogelijk 
omdat zazen -zitmedi-
tatie - ook een oefe-
ning is die je hara 
versterkt, het cen-
trum van je lichaam, 
ergens onder de na-
vel. Hara - als je er 
even de tijd voor 
neemt kun je het voe-
len - is de zetel van 
onze verbinding met 
de 'eenheidsstroom' 
van het leven. Via je 
hara maakt zich de 
aanwezigheid in de af-
wezigheid kenbaar. 

Stiren Kierkegaard 
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Michihiro Matsumoto en Karlfried von Drck-
heim leggen in respectievelijk in The Unspoken 
Way en De Cultuur van de Stilte een uitdrukkelij-
ke relatie tussen stilte en hara. Hara, aldus Matsu-
moto, vertegenwoordigt de Natuur binnen ons li-
chaam. Hara bevat de geest van moed, integriteit, 
zuiverheid, flexibiliteit en no-mind (mushin), 
waarmee in Japan de afwezigheid van het (ratione-
le) denken wordt aangeduid. Het stille no-mind 
schept ruimte voor de interactie van hart-tot-hart 
(ishin-denshin). Intuïtieve kunsten als zentekenen 
en -schilderen, haiku, theeceremonie, Noh en ha-
ragei (de kunst om je hara te gebruiken) getuigen 
van mushin en ishin-denshin. 

Diirckheim noemt het juiste hara-gebruik leven 
`uit de grond van het midden'. De oefening daar-
toe is "om 'scharnier' te worden, onbeweeglijk stil, 
ook als de deur zich erin beweegt - om een beeld 
van meester Eckehart te gebruiken - een beeld dat 
voor Japanners die ik het meedeelde, juist de kern 
raakt van hun beoefende ervaring van het mid-
den." Wat via hara in het 'midden van het wezen' 
ervaren wordt, is volgens Diirckheim "niets anders 
dan de dragende alles doorstromende, vormende 
en in zich bergende eenheid van het leven, waar 
ons gewone bewustzijn ons van scheidt." Elders 
gebruikt hij ook aanduidingen als de 'eenheid-in-
de-grond' en 'het grote Ene'. En hij voegt daaraan 
toe dat het terugvinden van die eenheid de eigenlij-
ke zin is van meditatie. 

Luisteren in de stilte; grote ontdekkingen 

Zenleraar Ton Lathouwers zegt meestal aan het 
einde van zijn teisho tijdens sesshin of zenweekend 
iets als "we gaan terug de stilte in". Wat in feite een 
aansporing is ons te openen voor die eenheid die 
de stilte belichaamt en omgekeerd: Te leven vanuit 
de stilte. In een teisho die Ton Lathouwers op 16 
juli 1996 in Nijmegen gaf, benadrukt hij het grote 
belang van stilte. Want alles wordt gedragen door 
stilte. Hij haalt Kierkegaard aan die ontdekte dat 
hij, naarmate zijn gebed dieper en inniger werd, ei-
genlijk niets meer te zeggen had en toen vanzelf stil 
werd, heel stil. Hij dacht toen "de diepste vorm 
van bidden is stilte. Zwijgen. Maar midden in die 
stilte en dat zwijgen: luisteren. Wakker zijn. Aan-
dacht voor alles. Voor de stilte. Voor alles wat er in 

Bodhidharma 

je opkomt. Voor alles wat we weghouden. Wat we 
overschreeuwen." 

Ton Lathouwers waarschuwt tegelijkertijd tegen 
het dualisme in het begrip stilte (stilte versus niet-
stilte). Er is een stilte die dieper is dan de stilte als 
ik mijn mond houd. Hoe meer je schrijft, handelt, 
spreekt, orde schept, regelt, hoe meer je ontdekt 
dat cláár die stilte is. Die roerloosheid. Dat zwijgen 
in mij. Met andere woorden: In alles wat wij on-
dernemen, willen, nastreven, heerst - als wij het 
zien willen - de stilte. Het begint en eindigt ermee. 
En van daaruit doemen ook de vragen weer op van 
leven en dood van wie je bent. Plus wat aan inhe-
rent antwoord mogelijk is, want dat is immers on-
losmakelijk met de vragen zelf verbonden. 
"Het is eigenlijk zo ontzettend simpel", zegt Ton 
Lathouwers aan het slot van een verhaal uit de 
Russische literatuur."Dat we alleen al die drukte 
van ons af moeten gooien. Dat we in die stilte 
moeten leren luisteren. Luisteren naar wat voorbij 
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woorden is. Voorbij ons permanent geschreeuw. 
Voorbij onze drukte. Dit is maar een verhaal, maar 
wel een authentieke beleving. Want het is waar. 
Als wij stil worden, doen wij grote ontdekkingen." 
Luister bijvoorbeeld eens echt naar het 'wegzin-
gen' van de golvende tonen van de bel aan het be-
gin of het eind van een zitperiode. Waar gaat die 
klank heen en wat is daar - voorbij alles - te 'bele-
ven'? 

Leegte, formidabele stilte en niet weten 

Met Marcel Messing (in Met Boeddha onder de 
vijgeboom) kunnen we constateren dat 'leegte' vol-
strekt geen vacuum is, maar de grondslag vormt 
van alle verschijnselen, door zenmeester En5 aan-
geduid met Ki;t. Dat hetzelfde geldt voor stilte, als 
facet of synoniem van leegte, lijkt o.a. bevestigd te 
worden door Sri Aurobindo, die in hetzelfde boek 
van Messing wordt geciteerd als hij na bewust-
zijnsveranderingen de leegte ervaart "'in de gewel-
dige ruimten van het Zelf', waarin 'het lichaam 
slechts een zwervende schelp leek—. Want "het 
wierp me plotseling in een toestand zonder ge-
dachten en boven het denken uit.... Wat het me 
bracht, was een onuitsprekelijke vrede, een for-
midabele stilte, en oneindigheid van ontspanning 
en vrijheid." 

Het is een beschrijvend taalgebruik om een beetje 
kriebelig van te worden. Maar wie wel eens zoiets 
heeft meegemaakt, weet dat het klopt. Het valt 
wellicht ook geserreerder uit te drukken, namelijk 
dat je ervaart dat HET werkelijk overal en altijd is, 
hoe je de naamgeving verder ook verzorgt. Het 
mag de Dharma zijn, de aanduiding voor alle ver-
schijnselen, de opperste waarheid en Boeddha's 
leer, de 'leegte' als grondslag van alle verschijnse-
len, of de stilte als 'eenheid-in-de-grond' en zelfs 
de duisternis in de zin van `De wolk van niet-we-
ten', zoals een anonieme Engelse mysticus het om-
schreef. 

Daarmee zijn we terug bij AF. Wat stilte is weten 
we niet. Stilte weerspiegelt onze primaire angst als 
`een dominee die voorbij komt', is afwezigheid en 
bindmiddel van geluid, is de uitdrukking van elk 
geluid, is structuurmaker van onze waarnemingen 
en emoties, heeft een eigen zeggingskracht die bo- 

ven de gebruikelijke communicatie uitgaat, is ver-
bonden zijn met 'iets', vloeit voort uit werkelijke 
aandacht, is de onderstroom van alle leven, is een 
bron van ongekende ruimte en vrijheid van hande-
len, vormt de 'behuizing' van de wij sheid in elk 
mens, is de wanhoop èn de bevrijding van iemand 
die alles geprobeerd heeft, is de grondslag van alle 
verschijnselen, 'alleenheerser' in ons doen en laten, 
is de Dharma, het grote Ene. 

Onverzoenlijke concepten 

Grote woorden, waarmee je in een stuk als dit keer 
op keer in de valkuil van etiketten en plakplaatjes 
stapt. Termen, begrippen, woorden die al gestold 
raken voordat ze gevormd zijn. Voor zover het 
zenboeddhisme tegen iets waarschuwt is het wel 
dáártegen. Etikettering, rangschikking in hokjes, is 
een menselijke neiging om vorm te geven aan een 
hang naar veiligheid en beschutting. Maar het te-
gendeel gebeurt: het leidt tot miscommunicatie en 
onverzoenlijkheid. Starre concepten groeien niet 
zelden uit tot fundamentalisme. Tot verstarring en 
geweld in plaats van ruimte. Tot regelzucht in 
plaats van bevrijdende ervaring. 

Daarom valt wat je over stilte kunt zeggen mis-
schien nog het beste zo uit te drukken: 

"Meditatief vragen is wachten en luisteren in de 
eenvoud van niet-weten", schrijft Stephen Batche-
lor in Het geloof in de twijfel. 
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De Amsterdamse zenleraar Nico Tydeman heeft 

een nieuw boek geschreven onder de titel 

Dansen in het Duister. Het is een meeslepende 

proeve van spiritualiteit' geworden, zoals de 

ondertitel luidt. Daarin getuigt hij er op 

onweerstaanbare wijze van dat spiritualiteit en 

mysterie niet los staan van, maar juist 

onlosmakelijk verbonden zijn met ons alledaagse 

leven. Het boek leidt ons via 'omtrekkende 

bewegingen' rond het begrip mysterie, over de 

weg van Johannes van het Kruis en door het 

denken van Emmanuel Lévinas naar de 

verlichting als gedragswijze: het bevrijdende 

denken en handelen uit de Ch'an-traditie, de 

Chinese oorsprong van zen. Tydeman sluit zijn 

boek af met intrigerende 'Oefeningen voor een 

doordeweekse dag'. 

Dansen in het Duister verschijnt in het voorjaar 

bij Uitgeverij Asoka. De voorpublicatie die 

hierbij wordt afgedrukt, is ontleend aan het 

hoofdstuk 'Verlichting als bevrijdende 

communicatie'. 

De opluchtende helderheid voor men 

"In verlosser 
de hoogste 2 
Nico Tydeman 

De verlichtingsverhalen uit de Ch'an-lite-
ratuur betreffen gesprekken, discussies, 
vragen en antwoorden, fysieke reacties. 

Onderling verschillen zij zeer in kleur. Sommige 
anecdotes laten zien hoe twee mensen elkaar uit-
dagen. Andere zijn hilarisch van toon, pesterig, ba-
naal, agressief of gewoonweg onbegrijpelijk on-
zinnig. Weer andere zijn ontroerend of heel poë-
tisch. Zij komen echter overeen in hun uitgangs-
punt: een doodgewone, alledaagse situatie. Zij mis-
sen de verhevenheid en de diepzinnigheid van de 
gewone religieuze verhalen. Zij gaan over mensen 
van vlees en bloed, die in gesprek zijn met elkaar, 
of over iemand die de tuin aan het harken is, san-
dalen maakt, of die simpelweg zijn blik laat gaan 
over het landschap, de bergen, de rivieren, de bo-
men, de bloeiende struiken. Zij beschrijven men-
sen die zich op een bepaalde wijze jegens elkaar ge-
dragen of die zich op een bepaalde wijze verhou-
den tot hun omgeving. In deze wederzijdse be-
trokkenheid gebeurt iets dat verwondering, verba-
zing wekt. Er vindt een opluchting plaats. Helder-
heid verdrijft de twijfel. Een eindeloos lijkende 
zoektocht naar waarheid mondt tenminste voor 
een ogenblik uit in rust. 

In hun beknoptheid vermelden de verhalen 
slechts schaarse biografische gegevens en ontbreekt 
vaak de informatie over hetgeen er aan vooraf ge-
gaan is. Maar we weten dat de Chinese Ch'an-
'boeddhisten hartstochtelijk zochten naar uitein- 
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n vlees en bloed 

e communicatie schuilt 
van het leven" 

delijke zin, doel en betekenis van leven en dood. 
Hun oprechtheid verbood hen genoegen te nemen 
met geijkte antwoorden, traditionele formules of 
vage theorieën. Zij wisten ook dat geleerdheid niet 
leidt tot de 'ware vrede van het hart'. Zij zwierven 
maandenlang van het noorden naar het zuiden en 
omgekeerd, van school naar school, van leraar naar 
leraar, vaak onder barre, gevaarlijke omstandighe-
den, in de hoop iemand te vinden die een waarach-
tig antwoord kon geven op hun vragen. Sommigen 
verbleven jaren, tot op hoge ouderdom, bij één en 
dezelfde leraar. Anderen vertrokken uit wanhoop 
van de ene plaats om aan te kloppen bij een ande-
re. Weer anderen trokken zich langdurig terug uit 
schaamte voor hun domheid, voor hun onvermo-
gen intuïtie om te zetten in helder weten. Maar al-
tijd klinkt het advies: zoek iemand die je kan hel-
pen. Sluit je niet op in je eigen eenzaamheid, ook 
niet in uren van afgezonderde meditatie. Verlich-
ting als het uiteindelijke doel van leven en dood 
voltrekt zich tussen mensen. 

De diepste betekenis van het bestaan wordt niet 
gevonden in een persoonlijk inzicht, noch in diep-
zinnige kennis van zaken, maar ligt in de mogelijk-
heid van verlicht gedrag, de vaardigheid om bevrij-
dend te denken en te handelen. De hoogste zinvol-
heid van het leven schuilt in een verlossende wijze 
van communiceren. 

Het isolement doorbreken 

Toen Shi-t'ou Hsi-ch'ien (700 - 790) nog een jon-
ge monnik was, ging hij naar de stervende Hui-
neng toe en vroeg: 'Meester, wanneer je gestorven 
bent, wat moet ik dan doen?' Hui-neng zei: 'Je 
moet naar Hsing-ssu gaan.' Shi-t'ou verstond dat 
hij Isun-ssu' zei, wat betekent 'zoek het denken 
op'. Hij veronderstelde dat zijn meester hem ver-
telde zijn gedachten gade te slaan, een welbekende 
methode van meditatie. Shi-t'ou wist niet dat er 
een andere leerling van Hui-neng was, die Ch'ing-
yuan Hsing-ssu heette (d. 740). Nadat Hui-neng 
gestorven was, zocht Shih-t'ou geïsoleerde plaat-
sen op en bracht de tijd door in zazen, waarbij hij 
al het andere verwaarloosde. Een oudere monnik 
zag dit en zei: 'Wat ben je aan het doen met dat 
nutteloze zitten?' Shih-t'ou antwoordde: 'Ik volg 
de instructies van mijn leraar. Hij gaf mij opdracht 
mijn gedachten gade te slaan'. De monnik zei: 'Je 
moet je realiseren dat je een oudere Dharmabroe-
der hebt wiens naam Hsing-ssu is. Waarom ga je 
niet onder hem studeren?' 

In de verhalen wordt Ch'an-studenten voortdu-
rend aangeraden hun isolement te doorbreken, 
hun zoeken naar een waarheid in en voor zichzelf 
te staken en een verbintenis aan te gaan met ie-
mand anders. Uiteindelijke waarheid omtrent le-
ven en dood wordt niet gevonden in een persoon- C> 
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Dromen binnen het 
boeddhisme 'Ir 
door Ada de Boer 

Het slotdeel van een essay waarin de vraag 

gesteld wordt naar de plaats van dromen binnen 

het boeddhisme. Hebben dromen en meditatie 

invloed op elkaar? En is er een speciale boeddhis-

tische interpretatie van dromen? Kortom: wat 

kánnen we precies met onze dromen binnen het 

boeddhisme? 

(Zie voor eerste deel Kwartaalblad Boeddhisme herfst 1998.) 

Droomyoga 

Wanneer we in staat zijn om tijdens onze dromen 
de droombeelden te herkennen als projecties van 
onze eigen geest -wat tegenwoordig in Europa en 
de Verenigde Staten 'lucide' dromen wordt ge-
noemd- is de kans groter dat we daartoe eveneens 
in staat zijn tijdens de periode die op ons sterven 
volgt. 

Binnen het Vajrayana zijn er beoefeningen die 
ons vertrouwd maken met de verschillende fasen 
van het stervensproces. Daarnaast kan er droom-
yoga worden beoefend. Juist tijdens het dromen 
is het mogelijk om de subtiele energie-geest te 
oefenen. Deze beoefening is specifiek voor het 
Vajrayana; binnen de soetra's komt het idee van 
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een subtiele energie-geest niet voor. Droomyoga 
is een uitstekende methode om vaste conditio-
neringen te doorbreken. 

Bij droomyoga zijn er twee elkaar wederzijds 
aanvullende elementen te onderscheiden. Ten eerste 
kan worden geleerd om ons tijdens het dromen 
bewust te zijn van het feit dát we dromen. Daar-
naast kunnen we ons trainen om overdag alle 
verschijnselen als een droom te zien. Longchenpa 
zegt dit op de volgende manier: 

Houd met ononderbroken aandacht vast aan het 
idee dat alles als een droom is. Of je nu loopt, zit, 
eet, beweegt of praat, laat nooit het idee los dat wat 
zich ook voordoet, wat er ook wordt gedaan, wat 
er ook wordt gedacht, een droom is. Dan train je 
jezelf in absolute niet-subjectiviteit door je te reali-
seren dat je droom geen werkelijkheidswaarde 
heeft, maar niets anders is als iets doorschijnends, 
iets etherisch, iets voorbijgaands, iets vluchtigs, iets 
ijdels. 
Wanneer je je overdag voorstelt dat alles een droom 
is, dan is de kans groter dat ook de droom zelf zich 
minder solide voordoet. Binnen de Vajrayana-
beoefening worden doorgaans Boeddhavormen 
gevisualiseerd. Deze worden in een later stadium 
van de beoefening opgelost. Dit proces van oplos-
sen draagt eveneens bij aan het besef van het 
droomachtige karakter van de werkelijkheid. 

Het tweede aspect van de beoefening van 
droomyoga heeft betrekking op het droomproces 
zelf. Hierin worden traditioneel vier fasen onder-
scheiden (13). In de eerste plaats traint de beoefe-
naar zich er in om dromen te onthouden, door 
concentratie op één of meer verschillende chakra's. 
De volgende stap is zich tijdens het dromen be-
wust zijn dat het om een droom gaat. Soms kan dit 
met name bij beginners bereikt worden door de 
dromer in het oor te fluisteren: "Je bent nu aan het 
dromen". Bewustzijn van de droomstaat vindt 
overigens niet alleen in het Vajrayana plaats; ook 
tijdens intensieve Vipassana-retraites kan dit op-
treden. 

Het derde stadium is het veranderen van de 
droom. De dromer balanceert nu als het ware op 
een koord tussen enerzijds ontwaken en anderzijds 
terugkeren naar een 'gewone' droom. Wanneer hij 
er in slaagt dit precaire evenwicht van bewust dro-
men in stand te houden, biedt dat de mogelijkheid  

om stellige overtuigingen aan te pakken, bijvoor-
beeld het geloof aan de vastheid van de verschijn-
selen of het geloof in de scheiding tussen waarne-
mer en hetgeen wordt waargenomen. Om dit te 
bereiken kan tijdens de droom worden gemedi-
teerd op een boeddhavorm en de daarbijbehoren-
de mantra. Waar het om gaat, is het onderkennen 
van de illusoire aard van de droombeelden. De 
droom kan nu op elke denkbare wijze worden 
veranderd. Hoe verder de oorsprong van de 
droom in het verleden ligt, hoe moeilijker dit is te 
realiseren. 

In het vierde en laatste stadium vindt een ver-
smelting plaats met het subtiele energie-lichaam. 
Hierbij wordt de subtiele energiegeest terugge-
trokken in het hartcentrum. De droomstaat houdt 
dan op. Wanneer we zo dag en nacht creatief met 
dromen omgaan, 'worden we bevrijd van de kete-
nen die ons vasthouden aan de notie van een sub-
stantiële werkelijkheid', zoals Longchenpa het zegt 
(8,6,13,4). 

Een wat afwijkend standpunt wordt ingenomen 
binnen de Tibetaanse traditie van Dzogchen. Het 
ontwikkelen van het besef dat het om een droom 
gaat, is bij Dzogchen secundair. Primair is de be-
oefening van het heldere of natuurlijke licht. De 
beoefenaar valt bewust in slaap en blijft dat be-
wustzijn vasthouden, dus ook tijdens die fase van 
de slaap waarbij er doorgaans geen enkele sprake is 
van bewustzijn. Wanneer er dan vervolgens een 
droom ontstaat, is deze eveneens helder van aard 
en beheerst men die spontaan. De beoefening be-
staat in concreto uit het visualiseren van een Tibe-
taanse lettergreep ter hoogte van het hart voor het 
slapen gaan. Ook ademhalingsoefeningen kunnen 
deel uitmaken van dit proces. De beoefening zet 
zich voort of wordt weer opnieuw gedaan bij het 
wakker worden. Door deze beoefening kunnen er 
ook andere vormen van heldere dromen ontstaan 
(4,11). 

Heldere dromen 

Naast lucide domen zijn er meer vormen van hel-
dere dromen mogelijk, zoals helderziende en voor-
spellende dromen, dromen van de boeddhistische 
leraar, of dromen over de voortgang van de be-
oefening. Soms komen er lichtgevende verschijn-
selen in heldere kleuren in voor. Deze dromen C> 
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Dromen binnen he tioE:eir..InIsme 

Lapdron 

kunnen ontstaan als gevolg van droomyoga of 
door intensieve beoefening in het algemeen. Maar 
ook kunnen ze spontaan optreden, omdat iedereen 
een aangeboren helderheid bezit. Het zijn dromen 
die over het algemeen aan het eind van de nacht 
optreden. Voor de beoefenaar zijn ze vaak bijzon-
der inspirerend. 

In dromen die voortkomen uit de natuurlijke 
staat van helderheid, kunnen soms de gevolgen van 
het tot ontwikkeling komen van karmische sporen 
worden voorzien: voorspellende dromen dus. De 
voorspellende dromen die de 17de eeuwse yogi 
Namcho Mingyur Dorje in zijn tekst over droom-
uitleg opschreef, zijn sterk gebonden aan tijd en 
plaats. Dromen van een liggende grote slang bete-
kent dat de dromer binnen enige dagen zal sterven. 
Dromen van gekleurde Boeddha-vormen die ons  

van het westen naar het zuiden leiden, betekent dat 
we een uitnodiging zullen ontvangen (10). Een 
enkele keer kunnen voorspellende dromen ons 
helpen om de gevolgen van het ontwikkelen van 
karmische sporen te vermijden. 

Geen solide werkelijkheid 

Soms laten heldere dromen ons zien of onze 
specifieke beoefening 'werkt'. De beoefening van 
de 'innerlijke hitte' bijvoorbeeld kan leiden tot 
dromen over vuur. Als gevolg van purificatie-
meditatie dromen we misschien dat we naar de wc 
gaan, of dat we onder de douche staan. Maar voor 
mensen die geen beoefening doen, worden deze 
dromen heel anders geïnterpreteerd: Zij zullen hun 
geld of rijkdom verliezen. 

Tijdens een Dzogchen-retraite merkte ik hoe 
relevante dromen onmiddellijk op een specifieke 
meditatie-beoefening kunnen volgen. We beoefen-
den een meditatie-vorm waarbij de beoefenaar 
rechtstreeks in contact komt met de eigen oor-
spronkelijke natuur. Een van de deelneemsters 
droomde de daaropvolgende nacht dat ze door een 
simpel handgebaar vloeren kon laten stijgen en da-
len. En ik droomde dat ik door handbewegingen 
allerlei kleuren kon laten ontstaan en verdwijnen. 
Kortom, het concept van een solide, vaststaande 
werkelijkheid wordt in deze dromen gerelativeerd. 

Het Vajrayana heeft niet als enige het patent op 
heldere dromen die een zekere graad van ontwik-
keling in de meditatie aangeven. Een Zenstudente 
droomt: 'Een tafel was voor een Japanse theecere-
monie gedekt met vier koppen in de vorm van een 
klaverblad. Juist toen ik mijn kop wilde opnemen, 
streek er een engel met een vurig zwaard op mij 
neer en sloeg me met een luid "Mu" (de koan 
waarop zij mediteerde was "Mu" of "niets"). Toen 
deze vrouw wakker werd 'doordrong een zoet 
Niets mijn hele wezen', zoals ze het zelf zegt. 

Dromen laten niet alleen onze vorderingen op het 
pad zien, maar ook onze belemmeringen. Ik 
droom bijvoorbeeld dat ik een nogal arrogant oor-
deel over iemand heb. Vervolgens breng ik buizen 
vanwaaruit verschillende kleuren licht stralen, aan 
onder de drempels van een grote ruimte. Helaas 
passen de buizen niet. De interpretatie van deze 
droom: mijn arrogantie belet me op dit moment 
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om over de drempel van een grote ruimte of Boed-
dhapaleis te gaan. 

In heldere dromen kunnen we ook onze boed-
dhistische leraar of lerares ontmoeten. Soms geeft 
deze instructies voor de beoefening, soms kan hij 
ons wakker schudden, en andere keren geeft alleen 
al zijn nabijheid ons een intens gevoel van rust en 
overgave. Zelfs kunnen we onze leraar voor het 
eerst in een droom ontmoeten. Ook kan de leraar 
ons in onze dromen de overdracht of inwijding ge-
ven van een bepaalde beoefening. Het kan daarbij 
ook gaan om meditatievormen waarvan we zelfs 
nog nooit hebben gehoord. 

De beroemde Tibetaanse yogini Machig Labdron 
die rond 1100 leefde, droomde dat ze in een tuin 
was vol met prachtig gekleurde bloemen. Haar 
leraar zweefde erboven, met aan weerszijden twee 
Boeddhafiguren. Deze gaven haar overdracht van 
diverse beoefeningen. Overdracht is ook mogelijk 
doordat we in onze droom de lichtgevende ge-
kleurde lettergrepen zien die bij een bepaalde vorm 
van beoefening horen. Volgens de Dzogchenleraar 
Namkhai Norbu heeft overdracht tijdens dromen 
evenveel waarde als in het waakleven, als je je er 
tenminste tijdens de droom van bewust bent. Een 
enkele keer kan een dergelijke droom op een ver-
storing wijzen. Dat is het geval wanneer iemand 
zich de volgende dag beroerd voelt (4,5,3). 

Schatten van de geest 

De meditatie-beoefenaar kan dromen van een 
overdracht van een beoefening; de leraar of gere-
aliseerde yogi ontdekt soms in een droom een ge-
heel nieuwe beoefening of een dharma-tekst. Dit 
wordt 'geestesschat' of `terma' genoemd. Deze 
zouden indertijd zijn verborgen door de grondleg-
ger van het Tibetaans boeddhisme Padmasambha-
va en zijn vrouwelijke partner. Terma's komen te-
voorschijn op het moment dat de tijd rijp is en 
kunnen zich op verschillende manieren openbaren. 
Soms is het een concreet object, een beeld, relikwie 
of tekst die dan bijvoorbeeld in een grot wordt ge-
vonden. 

Maar een terma kan zich ook manifesteren in 
het bewustzijn van degene die de terma vindt. Ten-
slotte kan het bij een terma gaan om verschijningen  

in dromen, bijvoorbeeld van Boeddhafiguren die 
onderricht geven. Het is dan belangrijk om de 
overgeleverde tekst woordelijk op te schrijven. 
Namkhai Norbu vertelt dat hij droomde hoe hij in 
het bijzijn van enige Boeddhafiguren een uitleg gaf 
over een beoefening. Vervolgens gaf hij -nog steeds 
in zijn droom- de inwijding van deze beoefening. 
Toen hij wakker was geworden, schreef hij woor-
delijk de tekst op. Een paar dagen later kreeg hij de-
zelfde droom en schreef weer de tekst op. Vergelij-
king van beide leerde hem dat er geen enkel verschil 
was. Dit was voor Norbu een bevestiging van de 
authenticiteit van de overgeleverde beoefening (4). 

Binnen het Vajrayana-boeddhisme kunnen dro-
men dus een uitgelezen kans vormen om beoefe-
ning te doen; ze kunnen ons onze obstakels daar-
bij aantonen. Soms zijn ze een directe reactie op de 
beoefening. 

Dromen mogen dan binnen het boeddhisme be-
schouwd worden als illusies van de geest, anderzijds 
vormen ze zo nu en dan wel degelijk een essentieel 
en inspirerend element van onze beoefening. 
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Van her 
en der 

"Die lilteste Talkshow der Welt". Onder deze aan-
beveling wordt door Jhana Verlag de uitgave 
Milindapaiiha, die Fragen des Kiinigs Milinda in 
een advertentie in Lotusbldtter aangekondigd... 

* * * 

"Raiders of the Lost Arts" 
Onder deze titel twee berichten over handel in ge-
stolen boeddhistische kunstvoorwerpen, vermeld 
in het herfstnummer 1998 van Tricycle. 

Afgelopen juni meldde Rasmei Kampuchea, een in 
Cambodja verschijnende krant, de aanhouding van 
een vrachtwagen, voorzien van militaire nummer-
borden, op weg naar de grens met Thailand. De 
politie legde beslag op een lading van niet minder 
dan drie ton aan Khmer beelden uit de Angkor-
periode, afkomstig van een tempel in de provincie 
Preah Vihear. 

De lading van de vrachtwagen bestond uit re-
liëfs met hemelse nymfen, een leeuwenkop en 
veertien hoofden van de Boeddha; dit alles verbor-
gen onder een lading bakstenen. 

Volgens Associated Press is de samenwerking 
van corrupte militaire overheden een typisch voor-
beeld van tempelroof in Cambodja. 

En in april meldde de People's Daily uit Beijing dat 
een twaalfhonderd jaar oud Boeddhabeeld, na een 
verblijf van vijf jaar in China en de V.S., uiteinde-
lijk is teruggekeerd naar zijn verblijfplaats in Lhasa. 

De 'Gouden Boeddha' werd in 1993 gestolen 
uit het Zholma Lhakham klooster en voor 
$ 300.000 verkocht aan smokkelaars in de stad 
Chengdu. Een zoektocht door heel China en Tibet 
was tevergeefs. Totdat drie jaar later de douane in 
Lhasa ontdekte dat het beeld was verscheept naar 
de V.S. ten behoeve van een koper voor de prijs 
van acht miljoen dollars. 

De FBI nam het beeld in beslag, in afwachting 
van fotografische bewijsstukken vanuit Tibet aan-
gaande de juiste identiteit. 

De hoofdmonniken van de vier grote Nikaya's 
(onderrichttradities) in Sri Lanka weigeren toe-
stemming voor het opnieuw oprichten van de 
Bhikkhuni-orde. Daar er in geen enkel Theravada-
land meer een nonnenorde bestaat, aldus hun ver-
klaring, is het volgens de Vinaya-regels niet moge-
lijk een non te wijden. Niemand kan dan de orde, 
die ongeveer duizend jaar geleden ophield te be-
staan, opnieuw oprichten. 

(Buddhayana-Zeitung) 

Decennium der geweldloosheid 
Op vollemaans-dag in augustus vond bij de grote 
Bodnath-stoepa in Kathmandu, Nepal een 100.000 
lichtjesceremonie plaats, waarmee een oproep aan 
de Verenigde Naties werd ondersteund. De be-
doeling van die oproep is om de periode van 2001 
tot 2010 uit te roepen tot het 'Decennium van de 
Cultuur van de Geweldloosheid en de Vrede', in 
het bijzonder voor alle kinderen van de wereld. 

(INEB Nepal) 

Chinese archeologen ontdekken 
boeddhistische tombe 
Chinese archeologen hebben een eeuwenoude 
boeddhistische tombe blootgelegd die tot nu toe 
alleen in een legende bestond. In de tombe, onder 
een pagode in de provincie Shaanxi, liggen volgens 
de archeologen de overblijfselen en juwelen van 
een heilige monnik. Volgens een 1400 jaar oude 
legende schonk een non de overblijfselen van 
de monnik aan keizer Yang Jian (581-618). De 
inscripties op de tombe in Shaanxi duiden op een 
`parelachtig voorwerp' in de kist. Volgens een 
boeddhistische overlevering zou een heilige 
monnik na zijn crematie in een parel veranderen. 

Algemeen Dagblad, 9.10.98 < 
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Boeddhisten en 
door Dirk Bakkes 

Vanaf de dag waarop de 'Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens' door de VN werd 

aangenomen (10 december 1948), is de term 

`mensenrechten' gemeengoed geworden. 

Die specifieke rechten zijn geen typisch westerse 

vinding. De relatie van rechten ten opzichte van 

bijzondere verantwoordelijkheden en ethische 

normen, ofwel 'centrale waarden in elke georga-

niseerde samenleving' is vrijwel overal ter wereld 

aan elkaar gelijk. Het doden van de medemens 

bijvoorbeeld of het gebruiken van geweld wordt 

in alle ethische systemen verworpen. En binnen 

deze systemen worden mensen dan ook 

aangemoedigd die regels te respecteren. 

Het boeddhisme neemt hier een ondub-
belzinnig standpunt in. Vooral waar het 
gaat om een ethiek van onderlinge ver-

antwoordelijkheid. De leer van de Boeddha stelt 
dat ieder mens is toegerust met bewustzijn en met 
het vermogen tot redelijkheid. De Boeddha beval 
zelf een universele geest van broeder- en zuster-
schap aan. Maar wat ligt er dan aan de wortel van 
het geweld in de wereld? Dat zijn volgens de leer 
van de Boeddha de drie 'vergiften' haat, hebzucht, 
waan. De oplossing daarvoor luidt: die drie facto-
ren diepgaand te onderzoeken, net zo lang totdat 
we er niet langer meer aan onderworpen zijn. 

In veel sterkere mate dan in de samenleving ten tij-
de van de Boeddha, is het voor de huidige samen-
leving onontbeerlijk om niet alleen ethische richt-
lijnen vast te leggen, maar die ook aan te vullen 
met daarmee samenhangende rechten. Zowel sta-
ten als internationale organisaties leggen die rech-
ten dan vast. En zij worden geacht die te bescher-
men. 

Het boeddhisme wordt alom beschouwd als de 
meest tolerante van alle religieuze tradities. Maar 
het zijn juist typisch boeddhistische staten als Sri 
Lanka, Burma en Cambodja die vandaag de dag 
schoolvoorbeelden zijn van religieuze en 
eth(n)ische intolerantie. In Burma, Tibet en Viet-
nam vinden nog altijd vervolgingen plaats van in 
hoofdzaak boeddhistische monniken en nonnen. 
In. Tibet zijn sedert de Chinese overheersing vrij-
wel alle (vele duizenden) kloosterlijke instellingen 
met de grond gelijk gemaakt. 
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ensenrechten 
Het boeddhisme heeft een grote verplichting wat 
de rechten van de mens aangaat. De Dalai. Lama 
benadrukte dit eens door te zeggen: 'Ik geloof 
werkelijk dat individuele personen een samenle-
ving kunnen doen veranderen. Daar tijdperken van 
grote verandering, zoals het huidige, zo zelden 
voorkomen in de geschiedenis van de mensheid, is 
het nu aan elk van ons om een gelukkiger wereld te 
scheppen'. 

Het INEB (International. Network of Engaged 
Buddhists), een. grote groep boeddhistische orga-
nisaties en organisaties die zich toeleggen. op het 
vraagstuk van de rechten van de mens, besloten op 
Vesakh 1998 (de dag waarop boeddhisten elk jaar 
opnieuw de geboorte, de Verlichtin.g en het pari.-
nirvana van de Boeddha eren) een oproep te publi-
ceren. De doelstelling van die oproep luidt: geza-
menlijk werken aan een 'Cultuur van Geweldloos-
heid en Mensenrechten'. Kort samengevat luidt de 
oproep: 

1. Wij roepen alle boeddhisten op om zichzelf, hun 
instellingen en leerstelsels te onderzoeken, met het 
doel het boeddhisme te hernieuwen tot een weg 
naar vrede en geweldloosheid; niet alleen in indivi-
duele zin, maar ook in collectieve theorie en prak-
tijk. Boeddhisten moeten een actieve benadering 
tot het verminderen van lijden aanvaarden. Dit 
kan worden gedaan door te werken aan een actie-
ve tenuitvoerlegging van vrede en rechten van de 
mens, met inbegrip van economische, sociale en 
culturele rechten. De activiteiten in het kader van 
de 50ste verjaardag van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens bieden een welkome 
gelegenheid om onze pogingen op dit gebied te 
vernieuwen en te verbreiden. 

2. Wij vragen alle boeddhisten solidariteit te betrach-
ten met hen die door hun regeringen vervolgd 
worden, en op te komen voor hun mensenrechten. 

3. Wij dringen er bij alle regeringen op aan, in het 
bijzonder die van Burma, Vietnam en de Volksre-
publiek China, om de ernstige verkrachtigingen 
van de mensenrechten tegen boeddhisten en ande-
ren met onmiddellijke ingang stop te zetten en de 
verzekering te geven dat de rechten van de mens 
in hun landen een realiteit worden. 

4. Wij nodigen alle boeddhistische gemeenschappen 
en organisaties uit om onderricht in de rechten 
van de mens in hun programma op te nemen en 
informatie en educatief materiaal daarover te ver-
spreiden. 

5. Wij moedigen boeddhistische leiders in hun ge-
meenschappen en landen aan om aandacht te 
schenken aan de zaak van de rechten van de mens. 

6. Wij ondersteunen tenslotte de oproep van de Da-
lai Lama en andere Nobel Vredesprijswinnaars 
aan de Verenigde Naties, om de periode van 2000 
tot 2010 te verklaren tot het "Decennium voor een 
Cultuur van Geweldloosheid" 

Bron: Seeds of Peace, Vol.14 No.3 Sept.-Dec. 2541 (1998), p.27128. 
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"Auschwitz begint op het moment waarop 
iemand in het abattoir staat en denkt: hel zijn 

maar dieren."  Th.W.Adorno 

Het dier in de mens 
door Dirk Bakkes 

Vroege vegetariërs keren terug van de jacht. 

Jaarlijks komen in Nederland naar schatting 

zo'n zevenhonderd miljoen dieren om het leven 

door het toedoen van mensen.' Een zinsnede uit 

een willekeurige folder. Wekt die bij de lezers on-

geloof dan wel een schrikreactie op? Alleen al het 

genoemde aantal is onvoorstelbaar. En het 

merendeel daarvan worden, na een kortstondig 

`leven' in een intensieve veehouderij, in 

slachthuizen omgebracht. We hebben het dan 

nog niet over de recente honderdduizendvoudige 

slachting van varkens, om de varkenspest onder 

de duim te houden. 
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We zullen niet ontkomen aan het besef 
dat het elk jaar opnieuw ombrengen 
van massale hoeveelheden medewe-

zens op z'n minst op ethische bezwaren stuit. Al 
aan het begin van het Europese denken merkte Py-
thagoras op: 'Alles wat de mens de dieren aan doet, 
komt weer op de mens terug.' Talrijke eeuwen la-
ter noteert de componist Richard Wagner: 'Ik weet 
niet hoe de lieve God bij de grote afrekening mijn 
levenswerk zal waarderen. Ik heb de laatste weken 
meer dan vijftig partituurbladzijden van Parsifal 
geschreven en het leven van drie jonge honden ge-
red. Laten we afwachten welk gewicht in de schaal 
groter zal zijn'. 

De anonimiteit van slachthuizen sust het ge-
moed van vleeseters in hoge mate. Want 'als de 
moderne ontwikkelde mens de dieren die hem tot 
voeding dienen zelf moest doden, dan zou het aan-
tal planteneters tot in het onvoorstelbare stijgen', 
zei de Duitse dichter Christian Morgenstern eens. 
Voor de hand liggende constateringen, die een on-
weerlegbaar pleidooi zijn voor een fundamenteel 
andere houding tegenover het dier als medewezen. 
Gandhi's stelling dat de grootheid en de morele 
vooruitgang van een natie kunnen worden geme-
ten aan de wijze waarop zij dieren behandelt, heeft 
- voorzover kan worden nagegaan - nog geen uit-
voerbare politieke beslissingen teweeggebracht. 

`Misschien zouden we toch maar het besluit 
moeten nemen tot een eenvoudiger leefwijze, zo-
dat we meer tijd en energie hebben om ons in te 
zetten voor een verandering van het systeem van 
onrecht dat in de wereld heerst', verzucht Thich 
Nath Hanh. Zo'n denkwijze zou dan wel tot in 
alle sectoren van de samenleving moeten worden 
doorgevoerd. Zeker waar dat het onrecht betreft 
dat het dier wordt aangedaan. En dat het daarbij 
niet uitsluitend gaat om het dier als consumptie-ar-
tikel bewijzen ook zoiets als de grootschalige vivi-
sectie-aktiviteiten. Ook die zijn schuld aan massa-
le vernietiging en - niet te vergeten - aan doelloos 
lijden van weerloze dieren. Om Gandhi nog eens 
aan te halen: 'Vivisectie: de ergst denkbare misdaad 
waaraan zich de mens van vandaag schuldig 
maakt.' 

Wat zegt het boeddhisme hierop? 

De Dalai Lama, om een van de voornaamste 
protagonisten van het boeddhisme van deze tijd 
aan te halen, antwoordde op de vraag of het dan 
niet beter zou zijn vegetariër te worden, dat zo'n 
vraag vanuit boeddhistisch standpunt heel belang-
rijk is. 'Steeds opnieuw herhaal ik dat, als een en-
keling niet in staat is om zich uitsluitend vegeta-
risch te voeden, hij bij feesten, samenkomsten en 
andersoortige manifestaties het eten van vlees moet 
vermijden. En wat mezelf aangaat: ik doe mijn best 
om Tibetanen te overtuigen van de zegen van ve-
getarische voeding.' 

Al in de oudste boeddhistische geschriften 
wordt herhaaldelijk nadruk gelegd op de waarde 
van het leven van onze medewezens. 'Al jullie le-
vende wezens die op aarde vertoeven en ademen: 
mogen jullie allen gelukkig zijn; mogen jullie nooit 
leed ondervinden', wordt in de 203de Játaka ge-
zegd. In de Anguttara Nikáya (V,177) predikt de 
Boeddha: 'De volgende vijf soorten handel, o 
monniken, behoort de volgeling (van de dhamma) 
niet uit te oefenen. Welke vijf? Handel in wapens, 
handel in levende wezens, handel in vlees, handel 
in verdovende middelen, handel in giftige stoffen.' 
En in een van de teksten die dagelijks in talloze 
kloosters en ook bij andere samenkomsten wordt 
gereciteerd, het Metta Sutta, staat: 

Wat voor levende wezens er ook zijn, 
beweeglijk of onbeweeglijk, allemaal, 
of ze nu lang zijn of groot zijn, 
middelmatig, klein of fors; 
zichtbaar of onzichtbaar, en 
of ze ver weg leven of dichtbij, 
reeds geboren of naar geboorte strevend -
mogen alle wezens gelukkig zijn.' 

`De vraag of een hond Boeddhanatuur heeft is 
waarschijnlijk de zen koan waarover binnen zen 
vandaag de dag het meest wordt nagedacht. Meester 
Chao-chou (China, negende eeuw) antwoordde 
op die vraag met `vru'. 

Wat is mi ons antwoord op onderdrukking en 
misbruik van dieren? In dat verband luidt de vraag 
niet of dieren Boeddhanatuur, intelligentie dan wel 
het vermogen tot abstract denken bezitten. De 
vraag luidt: zijn ze in staat tot lijden? 
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Weg, You bke 
mq.55  ard 

Lja,ide  by  >OV 
-the Same result. 

• 

Het dier in de mens 

"Als je dezelfde hoeveelheden deelt door tien in de der- 
de macht, kom je tot hetzelfde resultaat." 

"klopt, maar je vergeet een wezenlijke onderstelling van 
mijn theorie, namelijk..." 

Omdat dieren dat ongetwijfeld kunnen, is het 
niet juist hun nog meer leed te berokkenen. En 
toch doen we dat op wrede manieren, via indus-
trieën, miljardenvoudig, met ondersteuning van de 
staat. En die afschuwelijke moordmachine wordt 
voor het overgrote deel gefinancierd door het geld 
dat wij voor vlees uitgeven.' (Alle Wesen, nr.1,1995) 

Om dieper in te gaan op de vraag hoe een wel-
denkend zich boeddhist noemende persoon, in de 
wereld van vandaag met zijn schaamtegevoel tegen-
over het dier in het reine kan komen, sluit ik me 
graag aan bij wat een van Duitslands grote heden-
daagse boeddhisten hierover te zeggen heeft. In 
zijn Meisterung der Existenz, Buddhistisches 
Seminar, Bindlach, 1997, p.368 zegt Paul Debes het 
volgende: 

`Elk mens wel voelt dat bij het slachten dat dier 
niet wil sterven, dat het zich met alle hem ten dien-
ste staande middelen daartegen verweert. Omdat 
dit zo evident is (...) vermijdt de mens die op zich  

genomen heeft het goede te doen (en dat geldt in 
het bijzonder voor de kenner van de Dhamma), 
om dieren te (laten) doden. Wie echter verder na-
denkt weet dat er geen enkele vorm van voedsel 
bestaat waardoor direkt hetzij indirekt aanverwant 
leven niet wordt vernietigd.' (...) 'Het gaat hier om 
de innerlijke instelling tot doden.' (...) 'Beslissend 
is of we het voornemen koesteren al dan niet te do-
den. We weten best dat we met elke ademtocht of 
voetstap in de natuur, bos en veld, doden. Maar in 
onze huidige bestaansvorm als mens kunnen we 
nu eenmaal niet anders. 

Om van al dat doden los te komen, moeten we 
in wezen samsara overwinnen. Het gaat dus niet 
zozeer om de verschillende mogelijkheden van ons 
uiterlijke gedrag, maar om de daarachter liggende 
overtuiging. De wetenschap dat mensen en dieren 
niet anders dan op kosten van anderen kunnen le-
ven, is voor de eerlijk strevende mens een innerlij-
ke oproep. Hoe diepgaander hij het onwaardige en 
erbarmelijke van die situatie inziet en daar dieper 
in doordringt, des te krachtiger komt hij tot inten-
sieve bemoeienis om zich daaruit te verlossen'. 

Tot slot een citaat uit de boeiende samenspraak 
tussen twee Fransen, de filosoof Revel en de boed-
dhist Ricard, onlangs in het Nederlands gepubli-
ceerd. 'Ik wil zeker niet ontkennen', aldus Ricard, 
`dat er intellectuele verschillen bestaan tussen die-
ren en mensen, en dat een mensenleven in bepaal-
de opzichten meer waarde heeft dan een dierenle-
ven. Maar waarom zou het recht op leven een pri-
vilege van de mens zijn? Alle levende wezens ver-
langen naar geluk en proberen te ontkomen aan lij-
den. Dus je het recht toeëigenen om dieren te do-
den, wat sinds mensenheugenis op grote schaal ge-
beurt, is domweg het recht van de sterkste toepas-
sen.' (De monnik en de filosoof. Gesprekken over 
boeddhisme en het westerse denken, door Jean-
Francois Revel en Matthieu Ricard, Asoka, 1998, 
p.255). 
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door Jaques den Boer 

Voetnoot 
Encycliek 

Van de wereldreiziger die het 
tegenwoordige hoofd van de 
rooms-katholieke kerk is, kun je 
een pauselijke encycliek ver-
wachten in mondiaal perspec-
tief, ook als het gaat over de re-
latie tussen geloof en rede. De 
Boeddha wordt al op de eerste 
bladzijde genoemd, in één adem 
met zijn tijdgenoot die het vrij-
wel onbekende jaïnisme stichtte; 
en in één zin met Israël, de Ve-
da's, de Avesta, Confucius, Lao-
Tze, Homerus, Euripides, So-
phocles, Plato en Aristoteles. 

Wat hebben zij gemeen? Zij 
hebben, in verschillende delen 
van de wereld en verschillende 
culturen, dezelfde fundamentele 
vragen gesteld: wie ben ik?, 
waar kom ik vandaan en waar 
ga ik heen?, waarom is er 
kwaad?, wat is er na dit leven? 
`Het zijn vragen die hun ge-
meenschappelijke bron hebben 
in de zoektocht naar betekenis, 
die altijd het menselijk hart heeft 
voortgedreven,' schrijft de paus 
aan zijn bisschoppen. 

De antwoorden die een mens 
geeft, binnen de horizon van 
zijn persoonlijke zelfbewustzijn, 
bepalen de richting van zijn le-
ven, zegt hij. Vandaar de titel 
van de inleiding die aan zijn be-
schouwing voorafgaat: 'Ken 
uzelf', een tekst uit het antieke 
Delphi, een 'heidense' spreuk! 
Maar ja, ook de heidenen zijn 
schepselen Gods. En wat hun 
levensrichting moet bepalen, 
staat in Johannes 14, vers 6: Je-
zus Christus is 'de weg en de 
waarheid en het leven.' 

Dit is natuurlijk een heel an-
dere richting dan die van het 
boeddhisme. Jezelf kennen? Het 
bestaan van een 'ik', als een 
soort capsule waar de kern van 
het individu in zit, is een misvat-
ting. Het 'zelf' is een bundel be-
standdelen, die bij de dood uit 
elkaar valt. Er blijft geen ziel 
over. Een bemiddelaar, de Zoon 
van God, tussen de mens en 'de 
waarheid'? Nee, de mens als zo-
danig moet tot het inzicht in de 
werkelijkheid komen, en hij kan 
dat ook. De Boeddha gaf het 
achtvoudige pad als leidraad, en 
de mens moet dat pad aflopen 
om het doel te bereiken. 

Op diverse plekken in zijn 
encycliek roept de kerkleider 
christelijke denkers op tot een 
dialoog 'met degenen die nog 
niet ons geloof delen'. De filoso-
fen kunnen begrip wekken voor 
`de volle waarheid die de godde-
lijke openbaring verkondigt' 
door standpunten te bepalen 
over grote actuele onderwerpen 
als ecologie, vrede en het samen-
leven van verschillende rassen 
en culturen. Missie dus. 

`De landen van het Oosten' 
zijn de gebieden waar de bis-
schop van Rome dan het eerst 
aan denkt. India neemt een bij-
zondere positie in. Een grote 
spirituele impuls leidt het Indi-
sche denken tot het zoeken van 
een ervaring die de geest be-
vrijdt uit de boeien van tijd en 
ruimte. Zo zijn er grote metafy-
sische systemen ontstaan. 

Vooral in India is het daarom 
de plicht van christenen om uit 
de geestelijke erfenis de elemen-
ten te plukken die bij hun geloof  

passen en het christelijk denken 
kunnen verrijken. Hetzelfde 
geldt voor de erfenis van de gro-
te culturen in China, Japan en 
andere Aziatische landen, en 
ook voor de rijkdom van tradi-
tionele culturen in Afrika die 
merendeels mondeling worden 
overgeleverd. 

Een dialoog — maar aan het 
Grieks-Latijnse denken mag 
niet worden getornd. Dat zou 
het plan van God doorkruisen. 
Het woord dialoog is in feite ca-
mouflage. De paus voelt, zoals 
hij schrijft, 'een dwingende 
noodzaak voor een nieuwe 
evangelisatie'. De filosofen moe-
ten het woord van God helpen 
verbreiden. 

Moeten boeddhisten zo'n 
dialoog aangaan? Ach, de gelo-
vigen buiten het Vaticaan heb-
ben hun eigen geloofsbeleving. 
In gesprekken van mens tot 
mens klinken andere tonen dan 
in de proclamatie van een onfeil-
baar genoemde kerkvorst tot 
zijn prelaten. De Boeddha wan-
delde 45 jaar door het gebied 
van de Ganges om aan iedereen 
die wilde luisteren, zijn leer uit 
te leggen. Hij zou in onze tijd 
best met katholieken willen pra-
ten, denk ik. Misschien zou hij 
het woord dialoog liever niet ge-
bruiken. 
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"Waar onrecht tot recht wordt, wordt tegenstand tot plicht." 

Alle Wezens 
Vanja Palmers 

ALDUS HEB IK GEHOORD: 

1. Dhukkha, de waarheid van het lijden. Miljoen, 
ja miljarden weerloze dieren worden op dit mo-
ment op de meest brute wijze onderdrukt en 
misbruikt. 

2. Samudaya, de waarheid van het ontstaan van 
het lijden. Dit lijden wordt in hoofdzaak ver-
oorzaakt door mensen, ook door boeddhisten. 

3. Nirodha, de waarheid van het stopzetten van 
het lijden. Dit lijden kan door elk van ons wor-
den ingeperkt. 

4. Ashtangika-marga, de waarheid van de weg die 
voert tot bevrijding van het lijden. 
Er zijn wegen om aktief mee te helpen dit lijden 
te verminderen, door onder andere: 

5. Samyag-drishti, juist inzicht. 
Inzicht in hier bovengenoemde Vier Edele 
Waarheden en in de onpersoonlijkheid van het 
bestaan (anatman). 

De eerste - en moeilijkste - stap bestaat uit het zich 
laten informeren over de omvang en het monster-
lijke karakter van de geïnstitutionaliseerde misdaad 
tegenover andere levende soorten. Zonder kennis 
hiervan ontbreekt de motivatie en het vermogen 
om een zinvolle bijdrage te leveren tot verzachting 
van dat lijden. 

Rechtstreekse persoonlijke ervaringen opdoen 
op plaatsen waar die misdaden plaatsvinden wordt 
echter in toenemende mate moeilijker. Na de labo-
ratoria waar dierproeven worden gedaan, verande-
ren nu ook fabrieken tot gevangenissen en concen-
tratiekampen inclusief hoge prikkeldraadafscher-
ming en honden, en dag en nacht bewaakt door  

alarminstallaties. Hierover bestaat een grote hoe-
veelheid bewijsmateriaal in de vorm van literatuur, 
beeldmateriaal, video's. 

Ook van belang is inzicht in de vèrstrekkende 
ernstige gevolgen die onze overmatige vleescon-
sumptie heeft op onze gezondheid, de wereld om 
ons heen en de hongerende mensen van de zoge-
naamde derde wereld. 

Als anatman, de onpersoonlijkheid van het be-
staan, goed wordt begrepen, dan zien wij de hele 
wereld slechts als één enkel organisme, één li-
chaam. Hier helpen wij andere lijdende wezens 
met dezelfde spontane vanzelfsprekendheid waar-
mee de hand de beknelde voet te hulp komt. Be-
vrijding van de illusie van een onafhankelijk zelf 
betekent tegelijkertijd diepste verbondenheid en 
meegevoel voor alle wezens. 

Samyak-samkalpa, juist besluit 
Het besluit tot het zich ontzeggen, tot welwil-
lendheid en tot niet-schaden van levende 
wezens. 

De tweede stap vloeit op natuurlijke wijze voort 
uit de eerste, namelijk inzicht in en kennis van de 
veelzijdige gevolgen van ons consumptiegedrag. 
`Zich ontzeggen' heeft dan in de eerste plaats be-
trekking op het consumeren van vlees. Zich ont-
zeggen van vlees is voor de meesten van ons veruit 
de belangrijkste en meest werkzame mogelijkheid 
om dieren te helpen, de gezondheid te dienen, de 
wereld om ons heen te genezen en hongerigen te 
verzadigen. 
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Ook moet men er zich van op de hoogte stellen 
dat dierlijke produkten veel meer met lijden zijn 
belast dan plantaardige voedingsmiddelen. Twee 
voorbeelden: Melkkoeien moeten thans vaak alle 
dagen van het jaar, gebonden aan een korte ketting, 
staande onder een elektrisch geladen staaf ("koei-
entrainer"), zonder enige mogelijkheid om zich te 
bewegen, zonder sociaal contact, op koude harde 
bodems hun bestaan rekken. Levenslang. Hun 
jongen wordt hen direkt na de geboorte ontno-
men. Of heeft u zich wel eens verplaatst in het leed 
hoe dons voor onze gezellige donsdekens en jacks 
bij ganzen uit het levende lijf wordt getrokken? 

Is het besluit om zo weinig mogelijk levende 
wezens leed toe te brengen eenmaal genomen, dan 
bevinden we ons al spoedig op een ontdekkings-
reis met oneindige mogelijkheden, opwindend, ge-
lukbrengend, weliswaar inspannend maar vol ver-
rassingen. 

Samyag-vách, juist spreken 
Het vermijden van leugens, achterklap, 
gezwets 

In positieve zin betekent dit: Praat erover, door-
breek het stilzwijgen, noem de dingen bij de naam. 
`Juist spreken' gaat ver boven woorden uit. Het 
betekent dat wat we ons leven lang meedelen. 

Voorbeeld: Ik heb het me tot gewoonte ge-
maakt om elke keer een buiging te maken wanneer 
ik een dierenfabriek, klein of groot, voorbij ga. 
Wat heel vaak kan voorkomen, vooral als je daar 
eenmaal gevoelig voor bent. Nog afgezien daarvan 
dat dit voor mij een behoefte is die ik dan ook niet 
kan laten wanneer ik alleen onderweg ben, heeft 
déze manier van 'spreken' al menige vruchtbare 
discussie in gang gezet. 

Samyak-karmanta, juist handelen 
Het vermijden van handelingen in strijd met 
de zedelijkheid 

Een vriend afkomstig uit het kamp van de geënga-
geerde dierenbescherming vraagt: 'Hoe ver moeten 
we gaan?' 

Geconfronteerd met het afschuwelijke karakter 
van de misdaad die aan dieren wordt begaan en de 
omvang ervan, alsmede de wijdverbreide onver-
schilligheid van de medemensen daartegenover,  

moedigt het onze `bodhisattva's' (veruit de mees-
ten van die medemensen kennen dat woord niet 
eens) aan tot aktieve inzet en concreet handelen. Ik 
geloof dat we zo ver moeten gaan als ons medege-
voel voor alle wezens, met inbegrip van de folte-
raars, ons leidt. Maar niet zó ver dat haat, frustra-
tie of wraak óns gaan leiden. 

Geen geweld tegenover levende wezens schijnt 
hier een goede vuistregel te zijn. Dat akties tot be-
vrijding van het dier, of tot het zich verschaffen 
van bewijsmateriaal zo nu en dan tegen de heers-
ende wetten in gaan, daar krijg ik geen buikpijn 
van. Waar onrecht tot recht wordt, wordt tegen-
stand plicht. 

Maar zelfs als aktieve dierenbeschermer bestaat 
mijn belangrijkste bijdrage nog steeds in het ver-
mijden van handelingen die 'in strijd zijn met de 
zedelijkheid'; in dit geval het consumeren van lij-
ken of delen daarvan. 

(Deze interpretatie van de "Vier Edele Waarhe-
den" maakt geen enkele aanspraak op wetenschap-
pelijke waarde of traditiegetrouwe juistheid. De 
Sanskriet termen werden ontleend aan het Lexikon 
der CIstliche Weisheitslehren. Bern 1984.) 

Uit: Alle Wesen, nr.1, 1995. Uitgave: Buddhisti-
sches Zentrum, Innsbruck. Vertaling: DB. 
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Boeken 

Sushila Blackman 
Waardig heengaan 
Servire, 1998 
ISBN 90-6325-563-2 

Een uitgebreide reeks fragmen-
ten van gesprekken, anecdotes 
en wijsheidsgezegden, bijeenge-
sprokkeld vanuit verschillende 
spirituele, met name Ch'an 
(Zen)-, Tibetaans-boeddhisti-
sche, hindoe, soefi en taoïstische 
tradities. Alle hier bijeenge-
brachte korte en langere teksten 
getuigen van verlichte geesten 
die `tenvolle het besef van de ein-
digheid van het leven beseften'. 

Martin Brauen 
De Mandala 
Asoka, 1998 
ISBN 90-789056-700218, f 49,50 

De kennis over de betekenis van 
de mandala in al zijn verschei-
denheid is het best bewaard 
gebleven in het tantrische boed-
dhisme. Brauen gaat vooral in 
op de grondgedachten van de 
met deze boeddhistische traditie 
samenhangende wereldbeschou-
wing. 
Om dit nader te toetsen is een 
juist begrijpen van de functie van 
de mandala onontbeerlijk. Die 
functie wordt nader verklaard 
door bespreking van de uiteen-
lopende stadia, de begripsmatige 

rijkdom en de sacrale symboliek 
van de Kalachakra-mandala in 
het Tibetaans boeddhisme. 
Het is in kort bestek ondoenlijk 
om de rijkdom aan details van 
deze studie nader uiteen te zet-
ten. Voor de westerse mens 
biedt vooral het slothoofdstuk 
belangwekkende details. Deze 
hebben betrekking op wijsgerig, 
religieus en psychologisch vlak 
en sluiten deels aan bij wat C.G. 
Jung al jaren geleden daarover 
schreef. 
Mee door de fraaie deels in kleur 
uitgevoerde illustraties, en voor-
al ook vanwege de manier waar-
op de auteur met behulp van 
computermodellen de essentie 
van de allegorieën voor de relatie 
tussen mens en kosmos nader 
verklaart, is deze uitgave een uit-
stekend hulpmiddel om zelfstan-
dig door te dringen in de won-
dere wereld van het tantrisme. 

Mary Craig 
Kundun 
BZZT151-1, 1998 
ISBN 90-5501-532-6, f 39,50 

Een gedetailleerd verslag over 
de bewogen geschiedenis van 
een boerenfamilie die, nadat in 
de dertiger jaren de huidige Da-
lai Lama in de persoon van een 
van hun kinderen 'ontdekt' 
werd, in het middelpunt kwam 
te staan van het toenmalige Tibet. 
Wat belangstellenden in het 
boeddhisme aangaat, is met 
name interessant de gestalte van 
de Dalai Lama. Op jonge leef-
tijd geconfronteerd met de bru-
tale verovering en overheersing 
van een buitenlandse macht die 
wordt gekenmerkt door een 
puur materialistisch ingestelde 
levensopvatting, stelt de Dalai 
Lama daartegenover een levens-
visie doorspekt van mededogen 
en liefdevolle vriendelijkheid. 
Ondanks de destructieve razer-
nij die de overheersers van zijn 
land tentoonspreidden, is Ten-
zin Gyatso de wat hijzelf vaak 
noemt 'eenvoudige bhikkhu' 
gebleven, trouw aan de boed-
dha-dharma. Zijn aanhoudende 
pleidooi voor geweldloosheid 
culmineerde uiteindelijk tot de 
verlening van de Nobelprijs voor 
de Vrede. 
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Je boksende boeddhiste 
en andere zoekers naar zingeeing 

Mascha Dellen (red.) 
De boksende boeddhiste en 
andere zoekers naar 
zingeving 
De Plataan, 1998 
ISBN 90-5807-011-5, f 24,50 

`Een verzameling confessies, een 
staalkaart van zienswijzen', 
waaronder wat de redactrice 
noemt het eigenzinnig boed-
dhisme van de viervoudig we-
reldkampioen kickboksen in het 
superlichtgewicht: Lucia Rijker. 
Een wel heel individuele kijk en 
visie op wat in haar belevenis-
wereld het boeddhisme bete-
kent heeft. 

Gill Farrar-Halls 
De wereld van de Dalai Lama 
Ankh-Hermes, 1998 
ISBN 90-202-81682, f 49,50 

Een fraai uitgevoerd, van mooie 
illustraties voorzien boek. De 
driedeling "Tibet", "Een portret 
van de Dalai Lama" en "Tibe-
taans Boeddhisme" biedt een 
beknopt en informatief beeld 
van de centraal-Aziatische tradi-
ties van het Boeddhisme. Voor 
`beginnelingen' een helder over- 

zicht, voor meer doorgewinter-
de lezers een verfrissende 're-
minder'. 
Centraal daarbij staat de unieke 
persoonlijkheid van Tenzin Gy-
atso, de Veertiende Dalai Lama. 
In het boek is een interview op-
genomen waarin de Dalai Lama 
zijn gevoelens schetst over wat 
hij als leider van het Tibetaanse 
volk heeft bereikt, en waarin hij 
voorts zijn visie onthult over 
zijn ontmoeting met de Wester-
se wereld. 

Lama Gangchen 
Helder maanlicht boodschap-
per van wereld vrede 
(delen I & II) 
Lama Gangchen Publications, 1997 
ISBN 90-75143-03-6 
(deel III) 
Lama Ganhchen Peace Publications, 1998 
ISBN 90-75143-04-4 
Lama Gangchen & Tulku 
Rinpoche Self-Healing 
Lama Gangchen Peace Publications, 1994 
ISBN 90-75143-01-X 
Besteladres: Bazuinstraat 2, 5802 JV 
Venray. 

Een reeks leer- en handboeken, 
uitgebracht onder de naam 
`Ngalso Self-Healing methode 
en het Innerlijke Vrede Educatie 
Systeem.' Doelstelling is 'met de 

huidige en toekomstige genera-
ties een non-sektarisch systeem 
delen van zelfverantwoordelijk-
heid, zelfontwikkeling en be-
heersing van vrede, gebaseerd 
op de 2500 jaar oude leer van de 
Boeddha'. 
Door beoefening van innerlijke 
vrede-educatie kan vrede wor-
den gebracht in ons hart, in ons 
thuis, in onze maatschappij en 
in de wereld, aldus Lama 
Gangchen Tulku Rinpoche, die 
vanuit Italië een wereldwijde or-
ganisatie op de been bracht. 
De weg daartoe is beoefening 
van geweldloze educatie voor het 
verkrijgen van een cultuur van 
vrede in het derde millenium. 

David Scott en 
Tony Doubleday 
Licht op Zen 
Servire, 1998 
ISBN 90-6325-569-1, f 34,50 

Een luciede uiteenzetting over 
de geschiedenis, maar vooral 
ook de betekenis van zen in 
onze westerse samenleving. De D 
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Hendrik rantrylingen 

boeken 

auteurs geven in dit inleidende 
boek ondermeer korte uiteen-
zettingen over de manieren van 
zenbeoefening, zen in het dage-
lijkse leven, `zenvoedser, en 
voegen er een reeks algemeen 
gangbare vragen aan toe. Ook 
werd een hoofdstuk opgeno-
men over gevechtskunsten. 
De tekst van deze inleiding is 
verlevendigd met talrijke citaten 
van zowel oude als hedendaagse 
zenmeesters, alsmede een aantal 
van de meest belangrijke zenge-
loften en -soetra's. Woordenlijs-
ten van bijzondere termen, aan-
bevolen literatuur en contact-
adressen completeren deze wel-
iswaar beknopte maar overzich-
telijke en nuttige inleiding in het 
zenboeddhisme. 

Hans Wolfgang Schuhmann 
De historische Boeddha: 
leven en leer van Gautama 
Asoka, 1998 
ISBN 90-5670-016-2, f 42,50 

Dit oorspronkelijk in het Duits 
gepubliceerde boek heeft be-
wondering gewekt door de ge-
detailleerde en objectieve manier 
waarop Schuhmann een onop- 

gesmukt beeld van de Boeddha 
presenteerde. Zowel in zijn be-
schrijving van het leven van de 
Boeddha als van diens Leer 
streefde de auteur ernaar moge-
lijk legendarische en latere toe-
voegingen te elimineren. Dit im-
pliceert dat Schuhmann voor 
deze zorgvuldig geschreven bio-
grafie voornamelijk steunde op 
de ons overgeleverde geschriften 
van de Theravada-traditie, de 
zogenaamde Pali-canon. 
Door de gedetailleerdheid is dit 
boek een ware Fundgrube geble-
ken voor iedereen die belangstelt 
in de Boeddha als mens, leraar en 
grote wijze, en als grondvester 
van een van de meest wijdver-
breide spirituele stromingen. 

Thich Nath Hanh 
Wandelen in vreugde 
Ankh-Hermes, 1997 
ISBN 90-202-7686-7, f 24,50 

`Een gids voor loopmeditatie', 
vol korte tekstjes, in simpele be-
woordingen. Thich verstaat hier 
opnieuw de kunst om je ogen-
schijnlijk losjesweg telkens op-
nieuw te doen bezinnen op 
kernpunten van de Boeddhaleer. 
Qua formaat en uitvoering een 
handig boekje om mee 'op pad' 
te nemen. Geïllustreerd met ze-
ventien zwartwit foto's. 

Uddhava gitá 
Mirananda, 1998 
ISBN 90-6271-881-7, f 25,00 

Evenals de wereldberoemde 
Bhagavad-gitá, een episode uit 
het Máhabharata, is in India de 

Uddhana-gitá van gelijk kaliber. 
In het westen is dit lied dat 
Krishna zingt tot zijn vertrou-
weling Uddhava daarentegen 
veel minder bekend. 
Alhoewel een klassieke tekst 
binnen de Hindoe-traditie, is de 
tekst ook interessant voor lezers 
die zich willen informeren over 
aspecten als karma, reïncarnatie, 
het onderscheid tussen lichaam, 
geest, verstand en ziel, het Zelf 
en zo meer. Daarbij komen een 
aantal verwantschappen met de 
leer van de Boeddha, maar ook 
evidente verschillen aan het 
licht. 

Zhuang Zi 
De innerlijke geschriften 
Meulenhoff, 1997, f 39,50 

Onuitputtelijk is de rijkdom van 
de tot ons gekomen uitspraken 
van de befaamde Meester Zhu-
ang. 'De innerlijke geschriften' 
worden al eeuwen lang be-
schouwd als een van de mooiste 
boeken van het China van 2400 
jaar geleden. 

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 4 —  NA 2 WINTER 1999 



De invloed van dit werk op de 
culturen van China en Japan is 
groot. De talrijke anecdotes 
waarmee deze teksten zijn 
doorspekt zitten 'vol wijsheid 
en humor, vol ironie over de il-
lusies van menselijke macht en 
wetenschap, maar ook vol filo-
sofische inzichten die nog steeds 
actueel zijn.' 

Befaamd is de korte tekst van de 
dromende Meester Zhuang: 
"Eens op een dag droomde ik, 
Zhuang Zhou, dat ik een vlinder 
was, een vlinder die fladderend 
rondvloog, tevreden met zich-
zelf, en zich niet bewust dat ze 
mij was. Plotseling werd ik 
wakker en begon ik me er re-
kenschap van te geven dat ik 

nog altijd [Zhuang] Zhou was. 
Nu is de vraag of ik [Zhuang] 
Zhou ben die droomde dat hij 
een vlinder was, ofwel een vlin-
der die droomde dat hij mij was. 
Toch bestaat er noodzakelijker-
wijs een verschil tussen mij en 
die vlinder. Dat noemen we dan 
maar de Verandering der Din-
gen". 

Gen-cd's 
I—v 

Twee zen-cd's van Chris Hinze: 

Stilte en gedurfde 
klankrijkdom 

Na zijn Tibetaanse impressies 
heeft Chris Hinze met zijn Key-
tone Productions inmiddels ook 
twee Japanse zen-cd's op z'n 
naam gebracht. Met Zen Silence, 
timer for Zen Meditation, gaat 
het om een wel een héél bijzon-
dere cd. Er staan -alles bij el-
kaar- zestig minuten stilte op! 
Want daar is het bij deze cd 
vooral om te doen. Keytone-di-
recteur Chris Hinze en zenle-
raar Rients Ranzen Ritskes heb-
ben bij de productie eendrachtig 
samengewerkt. Ingebed in Ja-
panse kloosterbellen, een Japan-
se recitatie van de Hartsoetra en 
gevoelig fluitspel van Chris 
Hinze zijn er eerst 25 minuten, 
dan 20 en tenslotte 15 minuten 
echte stilte in de cd opgenomen 
om zenmeditatie (zazen) te be-
oefenen. In het begeleidende cd-
boekje heeft Rients Ritskes 

zeer beknopt- wat aanwijzingen 
opgenomen om met mediteren 
te beginnen. In één cd heb je al-
les voor één of meer meditatie-
perioden bij elkaar. En de tekst 
van de Hartsoetra staat achterop 
de cover, dus bij het reciteren 
kun je meteen meedoen. 
In het najaar van 1998 heeft Ch-
ris Hinze met zijn Keytone Pro-
ductions ook een Zen-cd uitge-
bracht die veel minder stilte en 
beduidend meer echte Hinze-
muziek bevat. De weidse titel is 
`Zen & the art of dance and me-
ditation'. Het credo van Chris 
Hinze staat in het bijgevoegde 
cd-boekje en laat geen twijfel 
over de diepere beweegredenen 
van Hinze om de cd uit te bren-
gen. Hij heeft er moeite genoeg 
voor gedaan: Om vier uur 's 
nachts aankloppen bij vier ver- 
schillende  kloosterpoorten, 
soms diep in de bergen, om op-
names te mogen maken. Vaak 
met voorspraak van Rients 
Ritskes of anderen, maar niette-
min. De uitkomst is vaak fasci- 

nerend en geeft, o.a. via 3 re-
mixes van Junkie XL (Tom Ho-
lenberg), geheel nieuwe dimen-
sies aan de kunst van het klan-
kentappen. De live opnames uit 
Eihei-ji, Aichi Semmon Nisodo, 
Tenryu-ji en Buttsu-ji zijn ver-
scholen in nieuwe ritmen en 
melodieën. Maar meestal zijn de 
kloosterrecitaties en -geluiden 
goed herkenbaar, liefdevol inge-
bakerd in en verbonden met 
o.m. de loepzuivere fluitkunst 
van Hinze zelf, de droomstem 
van coloratuursopraan Claron 
McFadden of het donkere we-
reldgeluid van blueszanger Dave 
Jeffs. Zo is het een unieke erva-
ring Dave Jeffs in relatie te ho-
ren met de delicate `chanting' 
van Sokun Tsushimoto róshi, de 
abt van het Buttsu-ji-klooster. 
Kortom een bijna overvolle, 
soms zelfs hectische cd met 
prachtige en gedurfde soundlij-
nen en -combinaties, ook qua 
tekstuele strekking. 

DV 
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SEEDS OF PEACE 
numan RIghts and Responsibilities 

••IN:quilibriurn“ 

aMkutk,ad  
1948-1998 

ZENKLUIZEN in de EIFEL 
ZEN-Verzend Brigit van Raaij 
Heerbaan 89, NL-6566 EE Millingen a/d Rijn 
Tel.: 0(031)481431780 of 0481432095; Fax: 0481431862 

ZEN 
Europees zenkwartaalschrift voor theorie en praktijk 

open voor alle zenscholen en richtingen 
sedert 1980 

Een greep uit de themanummers van 1992 tot 1997: 

Zenwegen; Kritiek; Bodhisattva; Mimi Maréchal; Oorlog en vrede; Koan; Kinderen; Zen over ge-
zondheid; Kunst; Heeft de computer boeddhanatuur? Zen: Ademklank; Literatuur... 

Prijs jaarabonnement: Hfl 39,50 / 790 BF  z proefnummers: Hfl 10,00 / zoo BF 

tijdschriften 

Seeds of Peace 
May-September 1998 
INEB, P.O.Box 19, Mahadthai Post Of-
fice, Bangkok 10206, Thailand / of via 
INEB-Nederland, Hans van Willens-
waard, Postbus 11514, 1001 GM Am-
sterdam. 

Dit nummer is gewijd aan de 
Rechten van de Mens en Ver-
antwoordelijkheden. De teksten 
in Seeds of Peace drukken alle 
hun zorg uit over de huidige 
staat waarin de wereld verkeert 
als het er om gaat de rechten van 
de mens en het vervullen van 
verantwoordelijkheden door het 
meest machtige onderdeel van 
de samenleving. 
Veel van de teksten spreken 
over de mogelijkheden en het 
vermogen om de huidige koers 
van de wereldgeschiedenis de 
richting uit te doen gaan van een 
meer vredevolle, eerlijke, bevre-
digende wijze van bestaan. 
Spiritualiteit, en onderzoek naar 
de wijsheidstradities van de we-
reld voor innerlijke kracht en 
wijsheid is een weg daartoe. In 

dit nummer wordt in dat kader 
gewezen naar de praktijk van 
meditatie met het doel te zoeken 
naar de wortels van woede, die 
bij de bron af te snijden, en te 
beginnen met kalm nadenken. 
Veel mensen experimenteren 
met alternatieve gemeenschap-
pen om te zoeken naar wegen 
waarbij de samenleving eerlijker 
te werk kan gaan en tot minder 
onenigheid zou kunnen inspire-
ren door nadruk te leggen op 
gemeenschapsontwikkeling bo-
ven gecentraliseerde structuren. 
Seeds of Peace stelt zich tot taak 
problemen onder de aandacht te 
brengen binnen een context van 
alternatieven, of naar het zoeken 
van wegen om die problemen 
proberen op te lossen. (Uit: 
Tditorial Notes') 
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Nederlandse sites 
Dat het Internet steeds meer ingeburgerd raakt 

in de Nederlandse samenleving, is goed te merken 
aan de hoeveelheid (boeddhistische) sites die er op 
dit moment zijn. Was er ruim een jaar geleden nog 
slechts een handjevol organisaties en particulieren 
die online informatie aanboden, nu zijn er al een 
paar dozijn zeer nuttige en fraaie homepages te 
vinden. Daarom volgt daarvan hier een selectie om 
de stand van zaken aan te geven. 

De FWBO (of VWBO, Vrienden van de Westerse 
Boeddhisten Orde) hadden al een tijd een interna-
tionale site die algemene informatie geeft over het 
ontstaan van de groep, de stichter en de gegevens 
van de centra en retraites. Sinds enige tijd is er ech-
ter ook een aparte Nederlandse site die volgens 
hetzelfde stramien is opgebouwd. Hier eveneens 
een algemene inleiding in het boeddhisme, een ver-
haal over wat de VWBO is en waar allerlei centra 
te vinden zijn. Het meest interessant is natuurlijk 
de Nederlandse agenda en die is goed bijgehouden. 
Adres: http://www.vwbo.demon.nl  
E-mail: info@vwbo.demon.nl  

Maha Karuna (het Grote Mededogen) staat voor 
het informele samenwerkingsverband tussen circa 
twintig zengroepen in Vlaanderen en Nederland. 
Naast een gemeenschappelijk secretariaat, de orga-
nisatie van drie gezamenlijke sesshin (intensieve 
meditatieperioden) per jaar en een vaste maande-
lijkse zen-dag, is vooral de begeleiding door prof. 
dr.Ton Lathouwers een bindend element. Op de 
site zijn behalve een introductie en de agenda-acti-
viteiten ook een 'bieb vol begrippen om later weer 
van af te komen' en een galerie met echte Zen 
kunst de orginele elementen. 
Adres:http://stuwww.kub.nl/cultuur/zen/mkc.html  
E-mail: hdekroon@casema.net  

De Karma Kagyu lineage' werd in 1972 door 
Lama Ole Nydahl gesticht in opdracht van de 
16de Karmapa. Inmiddels zijn er over de hele we-
reld zo'n 180 boeddhistische centra. In Nederland 
zijn er drie groepen actief. Het handige is dat ze 
een eigen e-mail adres hebben. De site geeft uitge-
breide beschrijvingen van deze vorm van Tibetaans 
boeddhisme, alsmede van de belangrijkste perso-
nen. Op de internationale site zijn bovendien veel 
teksten van lezingen te vinden. 
Internationaal Adres: http://www.diamondway-
buddhism.org/index.html  
Nederlands Adres: http://www.diamondway-
buddhism.org/buddhism/b-top-nl.htm  
E-mail: Amsterdam@diamondway-center.org  
Groningen@diamondway-center.org  

Het Amsterdamse Nyingma Centrum heeft een 
van de meest uitgebreide boeddhistische sites die er 
in het Nederlands taalgebied te vinden zijn. Niet 
alleen zijn de agenda en de cursussen - zoals Kum 
Nye - natuurlijk online, ook informatie over de 
projecten die er lopen, is overvloedig aanwezig. 
Hieronder vallen o.a. de boekwinkel, de uitgeverij 
en drukkerij. Dus voor degenen die een medita-
tiekussen, thangka of gebedsvlag willen bestellen: 
gewoon een mailtje sturen. 
Adres: http://w ww. nyingma.o rg/holl and/ho me-
frame.html 
E-mail: nyingned@wxs.nl  

En dan zijn er nog initiatieven van particulieren die 
het boeddhisme onder de aandacht van een groter 
virtueel publiek willen brengen. Zoals Advayava- 
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Agenda 

heil• dr.D.van Egmond. 2.9 Spiritu-
aliteit in het dagelijkse leven: N.Tyde-
man; Indische filosofie: dr.B.M.J.Nagel; 
Islamitische filosofie en religie: 
dr.G.A.Wieggcrs; Spiritualiteit en maat-
schappelijke betrokkenheid: dr.C.W.An-
beek.  11 september Spiritualiteit in het 
dagelijkse leven: proLdr.M.A.Lathou-
wers; Spiritualiteit in het dagelijkse le-
ven: dr.H.F.de Wit; Brugfiguren tussen 
India en het Westen: dr.D.Tieinersma; 
Spiritualiteit en maatschappelijke be-
trokkenheid: drs.Th.P.M.van Leeuwen. 
9 oktober  Chinese filosofie: dr.K.L.van 
der Leeuw; Spiritualiteit in het dagelijk-
se leven: prof.dr. M.A.Lathouwers; 
Brugfiguren tussen Japan en het Westen: 
prof.dr.H.M.Vroom; Spiritualiteit en 
maatschappelijke  betrokkenheid: 
S.M.Abdus Sattar; 13 november Antieke 
Westerse filosofie: prof.dr.K.Verrycken; 
Chinese filosofie: drs.P.Konings; Com-
paratieve filosofie: dr.K.L.van der 
Leeuw; Spiritualiteit en maatschappelij-
ke betrokkenheid: N.Tydeman. 11 de- 
cem er  Westerse filosofie: 
prof.dr.K.Verrycken; Chinese filosofie: 
prof dr E Znrcher; Comparatieve filoso-
fie: K.L.van der Leeuw; Spiritualiteit en 
maatschappelijke  betrokkenheid: 
prof.dr.O.D.Duintjer. 

Gemeenschap van Boeddhistische 
Contemplatieven 
Postbus 9141, 3506 DC Utrecht. Voor 
info Ayse 030-262.5972. 
Throssel Hole Buddhist Abbey, Carrs-
hield, Hexham, Northumberland, NE47 
8AL, Engeland. Voor info 00-44-1434-
345204. 
Meditatieavonden, regelmatig in Den 
Haag info Nanette 070-323.0214; Maas-
tricht info Ingeborg 043-325.8504; 
Utrecht info Ayse 030-262.5972. 

INEB-Nederland International Netw-
ork of Engaged Buddhists 
Hans van Willenswaard, Postbus 11514, 
1001 GM Amsterdam. Tel 020- 
625.8294/fax  020-624.0503/e-mail: 
ini@antenna/n1. Bezoekadres: Linden-
gracht 83-85, 1015 KD Amsterdam. 

Jewel Heart 
Dommer van Poldersveldtweg 27a, 6521 
NC Nijmegen. Tel. 024-322.6985. 
Home page:http://www.jewelheart.org  
Studie- en meditatie: (Tibetaans boed-
dhisme) olv Gelek Rinpoche, elke vrij 
20-21 u (niet op 30.4 en 7.5). 

Kanzeon Sangha Nederland 
Tel 073-6427009/ 
e-mail: Myoshing@wxs.nl  
Amsterdam: 020-627.6493. Wekelijkse 

zazen bijeenkomsten: ma-zo 8-9 u; di 
20-22 u elke 2de di van de maand 
avondsesshin olv Gretha Acrts. Intro-
ductie cursus: vanaf 11 febr 18.30-20 u 
olv Meindert v.d.Heuvel/Maurice 
Knegtel. Vervolg introductie cursus: do 
20.15-22 u olv Meindert v.d.Heuvel. Al-
leen-zitten weekends: 27/28 feb 10-17 u. 
Zenweekends: 27/28 mrt, 24/25 apr, 13 
juni 10-17 u olv Gretha Aerts. Zomer-
sesshin: 1/4 juli 9.30-17.30 u olv Gretha 
Aerts. Apeldoorn: di 20.30-22.15 en vr 
9-10.45 u olv Christian Kruyff 055-
541.7251. Enschede: ma 20-22.30 u olv 
Toon Fugers 074-243.4551. Den Haag: 
ma 19-20.45 en 21-22.45 u, wo 9.30-
11.15, 19-20.45 en 21-22.45 u, vr 9.30-
11.15 u olv Kees v.d.Bunt 070-350.4601. 
Den Bosch: di 20.30-22 u, do 20.30-22 u 
olv Stefan Coppens 073-642.7009. 
Hoorn: ma 20-22 u, di 6.30-8.30 en 20-
22 u, wo 6.30-8 u, do 19-21.15 u, vr 
6.30-8.30 u. Introductie cursus: zo 28 
febr/28 mrt 11-13 u en ma 16-30 mrt 20-
21.30 u olv Dirk Beemster 0229-217.855. 
Nijmegen: do 20-22 u, info Margreet 
Centen 024-378.7345/Jan Steehouder 
024-684/4225; Rotterdam: info 078-
631.7606, ma 18.15-20 en 20.15-22 u olv 
Gretha Aerts. Introductie cursus: do 11 
febr-26 apr 19.30-21 u olv Gretha Aerts. 

Karma Kagyu Centra voor Diamant-
weg-Boeddhisme 
Spirituele leiding van de 17dc Karmapa 
Thaye Dordje en Lama Ole Nydhal. 
Amsterdam, 2e Schinkelstraat 30e, info 
Michel v. Dinteren en Jodi den Besten 
020-6792917. Meditatie elke ma, do en 
vr 20-22 u; Groningen, p/a C.H.Peters-
straat 21, info Marja Jongejan 050-
5774582. Meditatie elke do 20-22 u. 

Lama Gangchen International Global 
Peace Association 
L.G.I.G.P.A., Bazuinstraat 24, 5802 JV 
Venray.  Te1.0478-587.324/-475- 
504.303;fax 0478-586.812/0475-505.342. 

Lezingen door Erik Bruijn, Amers-
foort 
`Tantra, geneeskunde en psychotherapie. 
Over de verborgen boodschap van ziek-
tesymptomen' 20 feb 20 u; `De geheime 
leer van het Tibetaanse Dodenboek' wo 
3 mrt 20 u. Info 033-463.4215. 

Maha Karuna Ch'an (Chinese Rinzai 
Ch'an) 
Secr.: Betty Dewit, Bellemansheide 78, 
B-1640 St.Genesius-Rode Te1.0(032)2-
380.5486, of Jan Keet, Ten Hovestraat 
93, 2582 RK Den Haag 0(031)70-
355.2191. 
Zenbijeenkomsten: België:  Antwerpen, 

Markgravelei 103, (vr) Orpha Verschae-
ren 03-237.3718; Brugge, Domeindreef 
10 (3e wo v.d.mnd) Cecile Dheedene 
050-318.332; Izegem, Roeselaerstr.293 
(le di v.d.mnd) Fernanda Desloovere 
051-227.604; Leuven, Un ivers.parochie, 
Gr.Begijnhof 16 (di) Geert Mortier 016-
259.879; Lommel, Lesmortel 31, Mai 
Mannaerts 011-542.222, Lo-Reninge, 
Markt 11, Paula Van Robaeys 058-
288.204; Noord Limburg, Joy Michiels-
plein, Ackal (ma & wo) Robert Kinable 
011-648.048/Marcel Schuurmans 011-
646.358; Schoten, Voorschotenlaan 29 
(zo) Rogel Dias 03-644.2496; Temse, 
Fonteinstr.9 (do) Rita Aubroeck 03-
771.0123; 
Nederland:  Breda, Nieuwe Bosschstr.4a 
(vr) Harrie de Kroon 076-521.7003; Son 
en Breugel, Leeuwstr.2, (do) Jo Hoeks 
0499-173.546; Utrecht, info Hans Ver-
burgh 030-231.839. 

Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Emst. Tel. 
0578-661.450/fax 0578-661.851, e-mail: 
maitreya@pi.net,  home  page: 
hrtp://home.pi.net/nmaitreya/home.html  
Activiteiten 5-7/2, 12-14/2, 26-28/2, 12-
14/3, 19-21/3, 16-18/4, 23/4 - 5/5, 25-
27/6, 9-16/7. Info secretariaat. 
J ama Kirti Tsenshab Rinpochee: Lectu-
re about Buddhism do 4 feb 20 u in Oi-
bibio, Pr.Hendrikkade 20-21, Amster-
dam; World peace wo 10 feb 19.30 u, 
Treslinghuis, Klaprooslaan 120, Gronin-
gen info 050-526.8058/0593-527.239; 
Lam Rim vrij 12 feb 20 u/za 13 feb en 
zo 14 feb, info 0578-661.450; 
Maitreya Amsterdam 
Boeddhistisch meditatie- en studiecen-
trum 
Brouwersgracht 157-159, 1015 GG Am-
sterdam. Tel. 020-428.0842/fax 020-
428.2788. 
Love and peace door Lama Kirti Tsens-
hab Rinpoche za 6 feb 14-17 u, zo 7 feb 
14-17 u; begeleide meditatie: ma t/m vr 
17.30-18.30 u; stille meditatie: ma t/m vr 
21.15-22 u; inloopochtend: ma 10-12 u. 
Voor uitgebreid programma: info 020-
428.0842. 
Maitreya Groningen, Postbus 1322, 
9701 BH, diverse aktiviteiten info 050-
526.8058/312.3689/309.1257. De ge-
dachtentraining (Lo Djong) door Geshe 
Sonam Gyaltsen 3/2, 3/3, 7/4, 19/5, 1606 
19.30 u in De Bonte Koe, Spilsluizen 9, 
Groningen info 050-312.0438. 

Nyingma Centrum 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam. 
Tel  
Amsterdam Boeddhisme inleiding: van-
af 10 mrt elke wo 19.45-21.45 u olv Jo- 
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leen Vries; Boeddhisme vervolgcursus: 
elke do 19.45-21.45 olv Joleen Vries; 
Kum Nye ontspanning: elke di 7-8 u en 
vanaf 6 april 11 lessen met Walborg 
Gunning; vanaf 14 jan 10 lessen en van-
af 8 apr 10 lessen elke do 19.45-21.45 u 
met Walborg Gunning; vanaf 15 jan 10 
lessen en vanaf 9 april 10 lessen elke vrij 
10-12 u met Charaka Jurgens; elke zo 
10-13 u met Walborg Gunning e.a.; 
Ruimte, Tijd & Lennis: elke vrij 19.30-
21.30 u olv Meindert Gijzen; vanaf 11 
jan elke ma 20-22 u olv Joleen Vries; 
vanaf 9 apr 10 lessen elke vrij 19.30-
21.30 u olv Meindert Gijzen; vanag 29 
mrt 10 lessen elke ma 20-22 u olv Joleen 
Vries; Skillful Means: vanaf II jan 14 les-
sen elke ma 19.45-21.45 u olv Heleen 
Hoogcrvorst; Mantra zingen: 2/3, 1/4, 
30/4, 30/5, 29/6, 27/8, 25/9. 25/10, 
23/11, 22/12 van 20.15-22 u; Soetra le-
zen/mantra zingen: zo 7/3, 11/4, 16/5, 
13/6 van 19-20.30 u; Kum Nye: omgaan 
met spanning en pijn: 24 feb, 6-7 mrt, 10, 
17 en 24 mrt olv Walborg Gunning; 
Stress hanteren - overstress voorkomen: 
6 mrt, 24 apr, 29 mei info Joleen Vries; 
TAP Benefiet Diner: 28 mrt vanaf 18 u; 
De helende kracht van Mantra.• 13 feb 
10-17 u olv Joleen Vries; Innerlijke vrij-
heid: 19 feb 20 u tot 21 feb 16 u olv Cha-
raka Jurgens en Joleen Vries; Evenwicht 
lichaam, geest en zintuigen: 13 mrt 10-17 
u olv Jan Houwen; Innerlijke vrede: 27 
mrt 10-17 u info Joleen Vries; 
Arnhem Kum Nye en balans 17 apr 10-
17 u in School voor massagetherapie, 
Weverstraat 33, info 0481-482.594; Den 
Haag, 1x12 weken do 19.30-21.30 u met 

Joleen Vries, 020-620.5207, Columbus-
straat 131'; Groningen lx/2 weken ma 
20-22 u Kerklaan 31, Yvonne Engelman 
020-620.5207; `s-Hertogenbosch wo 
19.45-21.45 u in De Poort, Luybenstraat 
48-50 olv Charaka Jurgens; Leiden do. 
9.45-11.45 en 19.45-21.45 u, Sterrewacht 
8 olv Wil van der Hulst 071-513.1192; 
Nijmegen di 20-22 u olv Charaka Jur-
gens, Mr Franckenstraat 74; Utrecht vrij 
10-12 u olv Joleen de Vries, Oude 
Gracht 243, 030-231.0924; Warnsveld 
Innerlijke kennis: 21 mei 20 u tot 24 mei 
14 u olv Meindert Gijzen en Joleen 
Vries. 

Internationaal Zen Center Noorder 
Poort 
Butenweg 1, 8351 GC Wapservecn. Tel. 
0521-321.1204, fax: 0521-321.412, e-
mail: Kanromon@euronet.nl.  
5-daagse Zen Retraite: 16-21 feb; 7-
daagse Zen Retraites: 6-13 dec (Rohat-
su), 2-9 mei. Leraar Rohatsu: Zen Mees-
ter Gesshin Myoko Prabhasadharma; 
overige retraites: Dharma Udaka Kanro-
mon; Zen Weekends: 26-28 feb, 26-28 
mrt, 23-25 apr, 21-24 mei, olv leraren 
Dharma Udaka Kanromon en Jishin 
Hendriks; Zitdagen: 13 feb, 7 mrt, 18 
apr met Dharma Udaka Kanromon; Fa-
milie Zen Retraite: 13-16 mei met Jishin 
Hendriks; Werkweek: 8-12 mrt, 7-11 
juni; Zen Cursussen: 12 woensdagen 
vanaf 23 dec; 18 woensdagen van 13 jan 
- 9 juni; in beide series twee cursussen 
van 9.45-11.45 u of 19.30-2130 u; leraar 
Dharma Udaka Kanromon; Beginners-
avonden: elke di 19.30-21 u. 

International Zen Institute (IZI)-afd. 
Nederland 
Secr.: Annelies Jishin Hendriks, Tijm-
tuin 8, 2353 PH Leiderdorp. Tel. 071-
582.0939/fax 071-582.0385/e-mail: Jis-
jin@wxs.nl  
Wekelijkse zen-bijeenkomsten (ook 
voor beginners): Amsterdam ma 20-
21.30 u Maurits Kavi Dienske 20-
679.9126; Boekel ma en di 19.30-21.30 u 
Antje Priti Vermeulen 0492-321.530; 
Delft vr 19-20 u Jishin Hendriks 071-
582.0939; Heerenveen za. 9-11 u Cees 
Paula de Wit 0513-620.268; Krimpen 
a/d IJssel wo 10.30-21.30 u Janny Mud-
ita de Wolf 0180-517.649; Leiden, Kapel 
Verbum Dei di 20-22 u Jishin Hendriks 
071-582.0939; Neede do 19-21 u Jishin, 
inl. Ron Bender 0545-294.931; Utrecht 
wo 20-21.30 u Marjolein Jhana Ver-
boom 030-254.5197; Zwolle Dominica-
nen-klooster di 20-22 u Ben Rata Oos-
terman 038-454.0135. Intensieve zen-
ochtenden: Krimpen a/d IJssel maan-
delijkse za morgen 6-14 u Janny Mudita 
de Wolf 0180-517.649; Leiden 2-maan-
delijks za 8-12 u Jishin Hendriks 071-
582.0939. 

Rigpacentrum 
Secretariaat: Van Ostadestraat 300, 1073 
TW Amsterdam. Tel. 020-470.5100/fax 
020-470.4936. 
Voor diverse activiteiten info bij secreta-
riaat. 
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Agenda 

Soto Zen Centrum `Sufren-Ji' 
Hogewoerd 162, 2311 HW Leiden. Info 
di t/m vrij 10.30-17.30 & 18.30-19.45 u 
071-51.200.51,  of  internet: 
http://www.xs.4all.nl/gzenzee/ruiren/  

Stichting Sakya Thegchen Ling/Tibe-
taans Boeddhistisch Instituut 
Mevr. E.v.d.Wicl, Laan van Meerder-
voort 200A, 2517 BJ Den Haag 
070.360.6649, of Leen van der Meij, Zui-
dersingel 55, 2651 AG Berkel en Roden-
rijs 010.511.4232. 

Shambhala Nederland 
Tibetaans Boeddhistische Meditatie en 
Studie Centra opgericht door Ch6gyam 
Trungpa Rinpoche, geleid door Saky-
ong Mipham Rinpoche. le Jacob van 
Kampenstraat 4, 1072 BE Amsterdam. 
Tel. 020-679.4753. e-mail: shama-
dam@xs4all.  nl. 
Amsterdam, Zitmeditatie elke ma en di 
17.30-19 u, wo 19-22 u; meditatie-in-
structie en begeleiding elke wo 20-22 
u;Shambhala Training introduktie 
weekend De magie van het dagelijks le-
ven 26-28 feb; Leiden, Geversstraat 48, 
2343 AB Oegstgeest 071-541.0928 Lida 
Hospers zitmeditatie en med.-instructie 
wo 9-11 u, do 20-22 u; Grote overzichts-
cursus Boeddhisme olv Han de Wit start 
di 2 feb om 20 u wekelijks 11 keer; In-
structie weekend Mahayana Tong Len 
27-28 mrt; Groningen, Vismarkt 36-A 
050-314.2701 (Titta Top) zitmeditatie 
elke ma 19.30-22u; Utrecht, Jansveld 
9bis, 030-288.6032 Desirée van Woer-
den meditatie elke wo 20-22.30 u; Arn-
hem, Rijnkade 65, 026-381.7262 Tom 
Berthoff: meditatie elke di 20-21 u, me-
ditatie-instructie elke di 20 u na tel.aan-
melding; Rotterdam, Museumpark 3 
(zaal Remonstrantse kerk t.o. Museum 
Boymans van Beuningen) info/opgave 
meditatie-instructie Alex.Mispelblom 
010-418.1387)/Gerard Spoelstra 010-
418.4915/e-mail: g.m.spoelstra@wxs.nl),  
Zitmeditatie elke di 20-21.30 u, Shamb-
hala Training introductie-weekend De 
magie van het dagelijks leven 29-31 jan. 

Stichting Leven in Aandacht 
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam. 
Meditatiegroepen in traditie Thich Nhat 
Hanh: 
Nederland,  Alkmaar één zo v.d.maand 
9.45-14 u info Gertje Hutschemackers 
072-561.6289/Elizabeth van Veen 072-
540.1707; Amsterdam vr 18-22 u info 
Marjolijn van Leeuwen 020-427.9261; 
Haarlem elke 14 dg 19.30-21.30 u info 
Carolien Valt 023-531.6680/Elly de Jong 
023-526.1741; Leidschendam do 20-
22.30 u info Maaike v.d.Brink 070- 

327.0718; Nederhorst den Berg in 
Vietn.Boeddh.Tempel elke 3e zo 10-17 
u info Thich Trong Tri 0294-254.393; 
Nijmegen 23.1 en 20.2 (13.30-16.30 u), 
20.3 (10-16.30 u) 17.4 en 225 (13.30-
16.30 u), 19.6 (10-16.30 u) info Noud de 
Haas 024-344.4953/Tom Westerman 
024-322.1976; Radewijk di 20-21.30 u; 
elke 2de di 10-16 u; info Miep Tromp-
v.Bergen 0523-216.550; Rotterdam elke 
14 dg zo 19-22 u info Alex Westra 010-
436.0026/Marijke KiShler 010-465.7795; 
Schiedam elke 2 weken wo 10-12 en 20-
22 u, info Magda Heesen-Van den He-
mel 010-426.5973; Steenwijk elke ma, 
info Marion Hellegers 0561-441.477; 
Utrecht één zo in de maand 12-16 u, 
info Bart Hoeve 030-271.2035/Jopi Fl-
oor 030-271.5561; Wapserveen 20 maart 
info Marion Hellegers 0561-441.477; 
Winschoten (en Nieuwe Pekela) za 9-
10 u en do 18.30-19.30 u (beginners), 20- 
21 u (gevorderden), info Hannah Alt-
huizen 0597-645.108; Zaltbommel elke 
14 dg di 19.30-22 u, info Jan Boswijk 
0418.561.660/Rochelle Griffin 0487-
573.315; Zoetermeer elke 14 dg wo 20- 
22 u info Ruud Bruggeman 079-
362.0427. 
België:  Antwerpen, Van Schoonbekestr. 
39: meditatie 15.1 en 11.2 18.30-20.30 u, 
bewuste aandacht 7.2, 7.3, 11.4, 9.5 en 
6.6 10.15-16 u, info Odette Bauweleers 
03-257.2598; Lembeek, Trompstraat 40, 
elke ma 20-21.30 u info Martine en Ka-
rel De Geest 014-223.587; Leuven, info 
Lut Peeters 016-609.634; Olen, Oevelse-
weg 47, elke do 19.30-21.30 u, info Jan 
en Hilke Verheyen 014-223.587. 

Stichting Mandala Boeddhistisch Cen-
trum 
Shingon-school, Japans Vajrayana-
boeddhisme, Postbus 11617, 2502 AP 
Den Haag. E-mail: mandala@gironet.nl  
Meester Jomyo Tanaka seminars: Am-
sterdam lezing/workshop 5 en 7 feb; 
Huissen 18-21 feb (ook weekend va-
riant mogelijk); Wekelijkse meditatiebij-
eenkomsten Den Haag, De Ruimte, 
W.de Withstr.27 t/m 3 mrt 19.30-21 u, 
Amsterdam, Centrum Phoenix, Stja-
cobstr.9-11 ma 8/2 t/m 1/3 18.30-20 u, 
info 070-366.0721. Overige meditatie-
bijeenkomsten Den Haag, De Ruimte, 
W.de Withstr.27 wo v.a. 17 mrt 19.30-
22.30 u 01v Peter Jansen info 0174-
622.569, Heerlen, Kerkraderweg 90 za 
20/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6 15-18 u olv 
Carlo Bonnic info 045-571.1555, Am-
sterdam, Centrum Phoenix, St.Jacobs-
str.9-11 vanaf maart, info Anneke 
Leeuw info 020-676.2588. 

Tao-Zen groepen in Nederland en 
België 
Postbus 1134, 1000 BC Amsterdam. 
Tel./fax: 020-420.2308. Amsterdam, 
Maarten Houtman iedere za./zo. 1 x per 
mnd info 020-634.1955; Amsterdam 
Henk Galenkamp en Jeanette Schut 
020-482.3587; Arnhem Ad Verhage 
026-334.1654; Geldrop Gerdien Praag-
man 040-283.3287; Groningen Eva 
Wolf 050-542.2659; Hardenberg, May-
ke de Klerk 0523-265.446 of 
00.49.59481315; Oldenzaal zr. Francis-
co 0541-351.315; Utrecht Jet Leopold 
030-271.0725/Beatrijs van de Lisdonk 
030-695.6765; Venlo, Jacques Peeters 
077-354.6763; Antwerpen/Gent Michel 
Trefois 09-282.6443. 

Tibetaans Instituut Karma Sonam 
Gyamtso Ling 
Kruispadstraat 33, B-2900 Schoten. 
Te1.00.32.03.685.0919/fax 03.685.0991; 
e-mail: tibinst@skynet.be;  homepage: 
http://users.skynet.be/sky72508. Voor 
alle informatie over programma's in 
Schoten en andere plaatsen in België. 

Tongerlo, België 
Zen-meditatie in aansl. op gebedsavond 
ma 19.45 u in Winterkapel Abdij van 
Tongerlo info Magda Pieck 0032-(0)14-
546.782. 

Stichting Trezza di Tezza 
Nieuwbrug 18, 3311 EH Dordrecht. 
Info 010-414.7457 (19-20 u), of 078-
614.1179 (vrij/za). 

Vipassana-meditatie 
Meditatie wekelijks: Amsterdam, `Bud-
dhavihara', St. Pieterspoortsteeg 29 ma 
18-20 u, do 9.30-11.30 u/beginners 18-
19 u info 020-626.4984; Amsterdam-
Noord, `Buddhavihara', Papaverweg 7b 
en c info 020-636.3104; Aerdenhout Vi-
passana-khammathaan in traditie van 
Kruba Achan Chantarang Sri Pikul, info 
Elly van Bergen 023-524.2403; Dedems-
vaart, Adelaarsweg 69 olv Emiel Smul-
ders elke di 20-22 u; Groningen, Ka-
merlingh Onnesstraat 71, meditatiemor-
gens 14 feb en 28 mrt; meditatiedagen 31 
jan en 28 feb; 4 avonden introductiecur-
sus olv Frits Koster vanaf 11 feb; 6 avon-
den over de brahmavihara's olv Frits 
Koster en Eelkje Postma vanaf 15 feb; 
meditatieretraite olv Ashin Ottama 11-
14 mrt; meditatie-retraite olv Frits Kos-
ter en Eelkje Postma 3-11 apr; 's-Herto-
genbosch wo 19.30-21.30 u info Laura 
Wetzer 073-614.6341; Leiden, Faljeril-
straat 8 di 19.30-21.30 u info Nel 071-
515.4862/Han 071-361.7424; Maast-
richt, Hoekweg 15, Meerssen, elke di 
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19.30-21.30 u info Marjan Bouhuijs 043-
364.4180; Rotterdam, Kapel 'Familie-
kerk', Nootdorpstraat wo 20-22 u info 
Martin de Lange 010-511.5448; St.An-
naparochie, 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 013-
571.0787/Koen 013-543.6190; Zwolle, 
Tannananda', Hoefslagmate 44, 038-
465.6653: elke ma. wo en do yoga-(vi-
passana)meditatie 19.30-22 u. 

Vipassana - Sayagyi U Ba Khin Stich-
ting 
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen. 
Tel. 024-377.1935 of 030-236.7762. 
Vipassana-meditatie, 10-daagse cursus: 
30 apr-10 mei olv Matthijs Schouten in 
Heeswijk-Dinther (bij Den Bosch); we-
kelijkse groepsmeditaties: o.a. Utrecht en 
Nijmegen. Info over cursussen binnen-
/buitenland bij de stichting. 

Zen in Han Fortmann Centrum 
René Descartesdreef 21, 6525 GL Nij-
megen 024-361.9010 
Introductiecursessen zazen olv Chris 
Smoorenburg info dit adres. Zazen-bij-
eenkomsten: (zie onder `Zengroep Oshi-
da') 

Zen op de Tiltenberg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelen-
zang. Tel. 0252-517.044/fax 0252-
524.896. 
Meditatie op maandag: 8, 22 feb, 1, 8, 
15, 22, 29 mrt. Zen-weekend: 26 feb 20 u 
t/m 28 feb 18.30 u olv Gretha Aerts en 
Meindert v.d.Heuvel. Zen en Sumi-e 
(zwarte inkt schilderen): 26 mrt 20 u t/m 
28 mrt 18.30 u olv Didi Overman en 
Meindert v.d.Heuvel. Vooraaankondi-
gingen: 'Zen en boogschieten' 16-18 apr; 
meditatie-retraite Toni Packer 21-25 
mei; zen sesshin Tenkei Sensei 4-8 juni; 
zen sesshin A.M.A.-Samy Róshi 11-20 
juni. 

Zendo-JAKU 
Meditatie in de Zen-traditie: di. en 
do.avond en vr.middag Driebergen, 
Klooster van de Zusters Ursulinen info 
Stephan Ludwig 0343-513.968. 
Zengroep Gent 
Holdaal 58, Gent. Info 09-220.7857/09-
225.6170/e-mail: 
marnix.vermaercke@ping.be  
Zazenavond wo en za 19.30-20.45; 
Weekend-sesshin 19-21 feb in Oude Ab-
dij Drongen met Catherine Genno 
Pagès Sensei. 

Zengroep `Oshida' 
Alle info Han Fortmann Centrum, 
René Descartesdreef 21, 6525 GL Nij-
megen 024-361.9010. 
Zazen-bijeenkomsten: Han Fortmann 
Centrum ma-vr 8-9.30 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 olv Ch-
ris Smoorenburg en Leon Claessen; Nij-
megen, Dagkapel Dominicuskerk, Prof. 
Molkenboerstraat 7, Nijmegen ma 17-
18.00 u olv Wim den Biesen 024-
641.2984, wo 17-18.00 u olv Henk Hes-
selman 024-323.2843, do 19.30-21.30 u 
Kanzeon Sangha olv Frans Kampshoff 
024-358.1507; Studentenkerk, E ras mu-
slaan 15, Nijmegen za 9-12 u olv Chris 
Smoorenburg 024-323.6124/27, Wim 
den Biesen e.a. 

Zenklausen in der Eifel 
Huff erts h eck  2,  D-54619 
Lautzerath/Leidenborn. Voor inl. 0049-
6559.467. 
Weekend-Daisesshin: 5-7 febr, 5-7 mrt, 
2-4 apr, 30 apr-2 mei, 4-6 juni, 3-5 sep, 
1-3 okt, 5-7 nov, 3-5 dec; Weekend van 
bewuste aandacht: 29-31 jan, 26-28 feb, 
26-28 mrt, 23-25 apr, 28-30 mei, 25-27 
jun, 27-29 aug, 24-26 sep, 29-31 okt, 26-
28 nov; Zomersesshzn: 23 jul 19.30 u tot 
1 aug 10 u; in stilzwijgen, dagelijks 5.30 
u tot 21 u. 

Zen-kring Amersfoort 
Zen-meditatie olv Erik Bruijn. Elke ma-
avond in hart van Amersfoort, info 033-
463.4215. 

Zen-kring `Zendo', Elten/Emmerich 
(D) 
Elke ma avond en vrij avond, en vrij 
morgen en za middag. 
Alle info Zr Baps Voskuilen, Konings-
hof 14, 6915 TX Lobith, 0316-541.326. 

Zentrum 
Oudegracht 297, Werf, Utrecht. Voor 
info 030-288.2528. 
Introductiecursussen: elke di 17.45-19.30 
u en 20-21.45 olv Herman Kief; elke wo 
9.15-11 u elke vrij 17.45-19.30 u olv Wil-
lem Scheepers. 
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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 
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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 

DHARMA 

Nyingma Centrum 

Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam, tel. 020-6205207 - fax 020-6227143 

Het Nyingma Centrum in Amsterdam is verbonden met het Tibetan Nyingma Medita-
tion Center (TNMC) in de Verenigde Staten. TNMC is in 1969 opgericht door de 
Tibetaanse leraar Tarthang Tulku, met als doel het Tibetaans boeddhisme toegan-
kelijk te maken voor mensen in het westen. 

In het Nyingma Centrum worden cursussen, retraites, workshops en lezingen ge-
organiseerd. Het cursus programma is op aanvraag verkrijgbaar en omvat de onder-
werpen: boeddhistische studies, Kum Nye (meditatieve bewegingsoefeningen), 
meditatie, vaardig handelen (het in praktijk brengen van spirituele waarden) en 'Ruim-
te, Tijd en Kennis' (een ander perspectief op de werkelijkheid). 
Daarnaast organiseert het Nyingma Centrum werk- en kunstprojecten. De deelne-
mers aan deze projecten oefenen onder begeleiding met het integreren van meditatie 
en actie, en maken kennis met de waarde en betekenis van boeddhistische kunst. 


