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Ten geleide 
Boekenwijsheid 

Besprekingen en signaleringen van belangwekkende teksten blijkt 
een overkoepelend thema te zijn in dit lentenummer. Zo besteden 
we aandacht aan De monnik en de filosoof, een vertaling die onlangs 
bij uitgeverij Asoka het licht zag. Het Franse origineel stond vorig 
jaar maandenlang op de bestseller-lijsten en verschijnt nu in 14 talen. 
Het boek is een neerslag van langdurige gesprekken tussen vader en 
zoon. De vader, Jean-Francois Revel, is een autoriteit op het gebied 
van de klassieke westerse filosofie. De zoon, Matthieu Ricard, werd 
in de zeventiger jaren boeddhistisch monnik en vergezelt de Dalai 
Lama vaak als tolk op reizen naar het Westen. Samen discussieerden 
ze tien dagen lang in de bergen van Nepal over boeddhisme en wes-
terse filosofie, wetenschap en politiek, psychologie, ethiek en we-
reldproblemen. 

Ook tijdens de reis die Emiel Smulders door Korea maakte, werd 
hij getroffen door een boek. "Op het kastje naast mijn bed lagen twee 
boeken. Een sombere zwart gekleurde bijbel, die bovenop lag, trok 
me niet aan. Onder de hotelbijbel lag een boek met een fel rood ge-
kleurde kaft. Een tekening liet flarden van wolken zien waar de zon 
helder doorheen scheen. Nieuwsgierig pakte ik het op en zag het 
woord Boeddha. 'De Boeddha spreekt op zeer veel verschillende ma-
nieren om de Dharma duidelijk te maken', stond in het midden van 
de bladzijde geschreven." 

Tonny Kurpershoek-Scherft — onlangs overleden — heeft baanbre- 
kend werk verricht als vertaalster uit het Pali van klassieke boeddhis-
tische teksten, die in het Nederlands werden uitgegeven. Jarenlang 
vervulde zij ook een belangrijke rol binnen onder meer de Stichting 
Vrienden van het Boeddhisme, zowel als bestuurslid en als voorzit-
ter. Jacques den Boer besteedt in dit nummer ruim aandacht aan deze 
markante en voor velen onvergetelijke vrouw. 

Schokkend zijn de onthullingen die in Zen at war opgetekend 
staan. Een van de grootste taboes in het (Japanse) boeddhisme werd 
door het verschijnen van dit boek doorbroken: het misbruik van de 
zenleer voor de Japanse oorlogsmachine in de Tweede Wereldoor-
log. Menig befaamde Japanse zenmeester werkte mee aan het ont-
staan en in stand houden van de visie van de eenheid van zen en oor-
logsgeweld. Brian Victoria schrijft in zijn epiloog dat hij het niet 
makkelijk vond deze zwarte bladzijden uit de moderne boeddhisti-
sche geschiedenis op te tekenen en toch het geloof vast te houden in 
de religie die hij had aangenomen. Maar zijn conclusie haalde hij uit 
de woorden van de Boeddha zelf: "Wees jezelf tot lamp, vertrouw op 
jezelf en niemand anders; maak de Dharma tot je licht en steun en 
verlaat je nergens anders op". 

Wanda Sluyter 
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Een boeddhistische filos 
Lama Zeupa en Frans Goetghebeur 

Over handelingen langs de drie poorten 

Je moet de geest zien als een tekening gemaakt 
in het water, op de aarde of op steen. 

De emotionele handeling is als de eerste, 
de perfecte voor wie dharma beoogt als de laatste. 

Volgens Boeddha zijn woorden die passen in de 
geest, die echt zijn of verkeerde uitspraken 

als honing, als een bloem of als vuilnis. 
Van deze drie moet je de laatste laten. 

Vanuit helderheid naar helderheid uiteindelijk 
Vanuit duisternis naar duisternis uiteindelijk 
vanuit helderheid naar duisternis uiteindelijk 
vanuit duisternis naar helderheid uiteindelijk 

van deze vier moet je vooral de eerste ontwikkelen. 

Uit : "Brief aan een vriend". 
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. f spreekt tot een koning 

De tekst waaruit dit ver-
taalde stukje komt bevat 
een aantal suggesties van 

Nagarjoena aan zijn goede 
vriend, koning Detchen Sangpo, 
een van de laatste koningen van 
de satavahana-dynastie. 

Dharma gaat niet alleen 
monikken en nonnen aan, maar 
ook diegenen die een verant-
woordelijkheid in de maatschap-
pij dragen, zo stelde Nagarjoena 
dat in de vijfde eeuw na Christus. 

De koning aan wie de brieven van Nagarjoena 
gericht waren stond bekend als iemand die zorgde 
voor de burgerbevolking zoals ouders dat doen 
voor hun kinderen. 

Dit uittreksel spreekt over de manier waarop we 
lichaam, spraak en geest gebruiken. 

Het zijn de drie poorten waarlangs we in ons 
bestaan in de wereld van de anderen binnentreden. 

Strofe 1 
Je moet de geest zien als een tekening gemaakt 
in het water, op de aarde of op steen. 
De emotionele handeling is als de eerste, 
de perfecte voor wie dharma beoogt als de laatste. 

Levende wezens en onder hen de menselijke soort 
kenmerken zich door een grote verscheidenheid: 
de fysieke constitutie, de verwachtingspatronen en 
de energie van de mensen zijn sterk verschillend. 
Er zijn daarom ook veel geestesgesteldheden. Hier 
wordt benadrukt dat een emotio-nele reactie zich 
voordoet. We moeten vaststellen dat er deugdza-
me of ondeugdzame reacties bestaan in de geest 
Negatieve daden die we gesteld hebben dienen ons 
bestaan niet eindeloos lang te bezwaren. We mo-
gen er niet aan vastklitten, maar kunnen ze zien als 

tekeningen in het water; d.w.z. iets 
wat onmiddellijk verdwijnt. 
Deugdzame handelingen (daden 
die vanuit een positieve motivatie 
gesteld worden) daarentegen blij-
vend zijn als inscripties in steen. 
Liefde en mededogen en alles wat 

in overeenstemming is met de 
dharma valt binnen die categorie. 

Strofe 2 
Volgens Boeddha zijn woorden die passen in de 
geest, die echt zijn of verkeerde uitspraken 
als honing, als een bloem of als vuilnis. 
Van deze drie moet je de laatste laten. 

In deze commentaren wil Nagarjoena zichzelf 
wegcijferen en hij verwijst daarom naar de Boed-
dha. "Volgens Boeddha" spreken de levende we-
zens ook op verschillende manieren naarge-lang 
wie ze zijn en wat ze willen. Men kan woorden 
uitspreken die bij het aanhoren zo lief en zoet zijn 
(als honing) dat ze spontaan vreugde brengen; 
woorden kunnen ook even mooi zijn als de waar-
heid, authentiek, levensecht en standvastig. Ze 
kunnen bedoeld zijn om anderen om de tuin te lei-
den of verkeerde inzichten ingang te doen vinden. 
Dit laatste is echt af te keuren. 

Strofe 3 
Vanuit helderheid naar helderheid uiteindelijk 
Vanuit duisternis naar duisternis uiteindelijk 
vanuit helderheid naar duisternis uiteindelijk 
vanuit duisternis naar helderheid uiteindelijk 
van deze vier moet je vooral de eerste 
ontwikkelen. 

Ook het lichaam handelt op een specifieke wijze. 
Nagarjoena gebruikt hier geen oordelen noch be- 
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Nagarjoena (de 
`Slangen-Arjuna), 
zou volgens de 
traditie zijn kennis 
door een Nága 
hebben ontvangen. 

schrijvingen van bepaalde lichamelij-
ke eigenschappen, maar suggereert 
dat een en ander steeds de uitdruk-
king is van een bepaalde evolutie, 
een beweging, een dynamiek. 

Hij gebruikt hier het bekende 
schema van de tetralemmalogica 
(1): de kwaliteit van handelin-
gen kan inderdaad in de vier 
richtingen gaan die hier opgesomd worden. Zoals 
in de vorige twee strofen herinnert Nagarjoena 
ook hier aan wat veruit te verkiezen valt. 

Nagarjoena 

Nagarjoena wordt door de historische Boeddha 
zelf voorspeld in de soetra Lankarchepa (Afdaling 
te Lanka). Hij is geboren en leefde in het zuiden 
van India. Reeds vroeg waren er aanwijzingen dat 
het kind niet lang zou leven. De ouders die hun 
kind niet wilden zien sterven, vertrouwden het toe 
aan monniken. Na een zekere tijd kwam hij aan de 
beroemde boeddhistische Nalanda universiteit, 
waar hij monniksgeloften aflegde en zich aan de 
studie zette en uiteindelijk een zeer lang leven heeft 
geleid. 

Er wordt verteld dat hij uit het land van de naga's 
(2) de teksten haalde met de uiteenzettingen die 
Boeddha over de "perfecte kennis" heeft gegeven, 
om ze in de mensenwereld te brengen. Nagar-
joena staat bekend als de auteur van fundamentele 
traktaten, waarvan de "Umatsa-wecherab" het 
startsein vertegenwoordigt van een zeer rijk en ge-
varieerd geheel van boeddhistische filosofische 
stromingen, die allen kunnen gezien worden als 
commentaren op dit basiswerk : de svantantrika, 
prasangika en yogacara ( in Tibet respectievelijk 
rangtong en shen-tong genoemd). 

Zowel Nagarjoena als Asanga 
worden de voorgangers, de aan-
drijvers, genoemd van de onder-
richtingen van het grote voertuig. 

Meestal wordt Nagarjoena gesitu-
eerd in de traditie van de Madhy-
amaka die overeenkomt met de 
tweede cyclus van onderrichtin-
gen van de Boeddha, en Asanga 

met de cittamatra-traditie die teruggaat naar de 
derde cyclus van Boeddha's onderrichtingen, hoe-
wel Asanga natuurlijk niet volledig buiten de Mad-
hyamaka staat. 

De eerste cyclus van Boeddha's onderrichtingen 
zou volgens dit schema terug te vinden zijn in de 
filosofische scholen van de Vaibashika en Sautan-
trika. 

Drie cycli 

Deze drie cycli van onderrichtingen van de Boed-
dha zijn onafscheidelijk verbonden: ten eerste, om-
dat het woorden van de historische Boeddha be-
treft, ten tweede omdat het onmogelijk is zich aan 
de praktijk van de tweede cyclus te zetten zonder 
de eerste te doorgronden of de derde te willen be-
grijpen zonder de praktijk van de eerste twee door 
te maken. 

Vandaar dat elementen van de andere yana's 
ontegensprekelijk een inherent deel uitmaken van 
de zogenoemde vajrayana-praktijken. 

Bijvoorbeeld: de vastenpraktijk Njoengnee be-
vat zowel acht basisgeloften (die thuishoren bij de 
"geloften van individuele bevrijding" waarbij be-
wustwording van het lijden in samsara de aanzet is 
voor de drang naar bevrijding), als de specifieke 
bodhicitta-motivatie van sravaka's en pratye-ka's, 
en tenslotte de recitatie van teksten en visualisaties 
eigen aan de vajrayana. 
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Hier wordt natuurlijk niet beweerd dat er geen 
teksten gebruikt zouden worden in de theravada 
traditie noch dat deze beoefenaars nooit de bodhi-
citta zouden ontwikkelen. 

Slot 

De uiteenzettingen van Nagarjoena vormen een 
uitgelezen training in de logica. 

Als voorbeeld een stukje uit hoofdstuk 23 van 
de MULAMADHYAMAKAKARIKAS. 

Als iemand onderhevig zou zijn aan een 
storende emotie, 
En deze zou een op zichzelf bestaand 
fenomeen zijn, 
Hoe zou zo'n toestand dan kunnen worden 
opgegeven 
En wie zou deze kunnen opgeven indien die 
bestond? 

Als iemand onderhevig zou zijn aan een 
storende emotie, 
En deze zou van nature onbestaande zijn, 
Hoe zou zo'n toestand dan kunnen worden 
opgegeven 
En wie zou kunnen opgeven wat niet bestaat? 

De actuele overtuiging dat "realiteit een louter 
conceptuele en perceptuele constructie is" werd 
reeds door Nagarjoena op een fijnzinnige manier 
uiteengezet. Mensen die nogal gemakkelijk Nagar-
joena verwijten een "waardeloze nihilist" te zijn, 
komen er tot hiertoe meestal niet toe zijn werk te 
weerleggen. 

Nagarjoena's werk is van het kaliber van de bij-
drage van Kant (die zich verzet tegen de rationalis-
ten van de middeleeuws theologie) of dat van Wit-
tgenstein (die het opneemt tegen de logische ato-
misten). 

Deze veelschrijver wordt tegelijkertijd ook be-
schouwd als een van de grote vertegenwoordigers 
van de zentraditie, die mag gezien worden als een 
regelrechte aanval op wat Rorty noemt "het laatste 
bastion van het Westerse denken, namelijk het be-
grip waarheid" 

Vandaar ook het redelijk subversief karakter 
van zijn geschriften. 

Voetnoten 

(1) Volgens deze logica kunnen vier gezichtspun-
ten bestaan over om het even wat 
1. het gestelde is waar 
2. het is niet waar 
3. het is zowel waar als niet waar 
4. het is noch waar noch niet waar 
Zo zal Nagarjoena alle filosofische standpunten 
van de tegenstander onderzoeken, de innerlijke 
tegenstrijdigheden aantonen en deze standpun-
ten ontkrachten. 

(2) De naga's : wezens die eruit zien als een soort 
meerminnen en waarvan beweerd wordt dat ze 
in hun waterrijk onderrichtingen van de Boed-
dha bewaren.. 
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Op zoek naar het Boeddhisme in Korea 

Son, Ch'an en Zen: 
drie woorden voor hetzelfde 
door Emiel Smulders 

De neonlichten gingen aan en uit en lieten de 

verschillende verleidingen van de wereld zien. Het 

nachtleven was uitbundig. Overal waren winkel-

tjes open en via microfoons verbonden met zware 

luidsprekers werden de waren aangeduid. De con-

currentie was groot. Geuren van voedsel stegen op 

uit de ontelbare kraampjes in de straten. Torenho-

ge wolkenkrabbers met commerciële banken en 

dure hotels reikten tot aan de sterrenhemel. 

De temperatuur was zwoel tot warm. Duizen-

den mensen liepen door de smalle straatjes op zoek 

naar kleding, schoenen, parfums en lippenstift. 

Levensgrote televisies hingen tegen de gevels 

van gebouwen en braakten gladde commercials 

uit. De videobeelden moesten de toch al mooie Ko-

reaanse tienermeisjes verleiden een middel te ge-

bruiken om er nog beter uit te zien. 

Een band speelde vrolijke jazzy nummers met 

een techno dreun op de achtergrond. Het publiek 

klapte mee op het opzwepende ritme. De zang-

groep zag er stralend uit. jeeessuuus, jeeessuuus, 

zongen ze. De muziek uit de pizzahut schalmde er 

doorheen, maar dat stoorde niemand. 

e zijn in Seoel, de hoofdstad van Zuid- 
Korea. Een land met een snelle indus- 
triële ontwikkeling en een overgang 

van de traditionele waarden naar westerse normen. 
Jeans en cola veroveren ook hier het straatbeeld. 
Seoel is een metropool met meer dan 11 miljoen 
inwoners en 'clowntown' herbergt een van de gro-
te commerciële centra van dit deel van het verre 
oosten. Gek genoeg zijn er maar weinig westerse 
toeristen. 

De grote tragedie van Korea is de splitsing in 
Noord- en Zuid-Korea. Tussen de twee delen is 
een harde militaire grens die op grimmige manier 
wordt bewaakt. Families zijn gescheiden en waar 
Zuid-Korea zich ontwikkeld heeft tot een moder-
ne maatschappij heersen in Noord-Korea onder 
het mom van volksdemocratie een ijzige dictatuur, 
hongersnood en onderdrukking. 

Zuid-Korea kent vier brede invloeden op spiri-
tueel en ethisch gebied: het sjamanisme dat zijn 
wortels vind in centraal Azië, het Boeddhisme dat 
rond de vierde eeuw via China is binnengekomen, 
het Confucianisme dat ook uit China afkomstig is 
en het Christendom dat sinds de 18e eeuw hier 
wortel heeft geschoten. 

De komende maand zullen mijn vriendin, onze 
gids en ik door dit land reizen en op zoek gaan 
naar tempels en de manier waarop hier aan het 
Boeddhisme vorm wordt gegeven. 

Bijbel en Boeddha 

De druppels kletterden op het zinken dak van de 
binnenplaats van ons hotel. De regen leek Neder- 
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Bodhisattva met zijn belangrijkste discipelen 

lands, maar het was warm en de met vocht verza-
digde lucht ging de hele dag door met het loslaten 
van het water. 

Het was regenseizoen. Buiten liepen mensen in 
dunne bloesjes en beschermden zich met grote pa-
raplu's. 

Binnen op het kastje naast mijn bed lagen twee 
boeken. Een sombere, zwart gekleurde bijbel trok 
me niet aan. Daaronder lag een boek met een fel 
rood gekleurde kaft. Een tekening liet flarden van 
wolken zien waar de zon helder doorheen scheen. 
Nieuwsgierig pakte ik het op en zag het woord 
Boeddha. Door mijn nagels tussen de bladzijden te 
priemen, opende ik een willekeurige pagina. Het 
was alsof ik een kaart trok uit een spel die een ge-
heimzinnige tarotlezer me voorhield. 'De Boed-
dha spreekt op zeer veel verschillende manieren 
om de Dharma duidelijk te maken', stond in het 
midden van de bladzijde geschreven. Daarna volg-
de een verhaal dat me niet onbekend was. 

`Als een huisvader thuis komt, zijn zijn kinde-
ren in het huis aan het spelen. Ze gaan helemaal op 
in hun spel op en zien niet dat het huis in brand 
staat. De vader roept de kinderen luid, zodat ze 
zich in veiligheid kunnen brengen. Maar ze horen 
hem niet. Dan gaat hij over tot een list, en hij roept 
naar de kinderen dat hij cadeautjes voor ze heeft 
meegebracht. Dat horen ze wel, en de kinderen 
komen naar buiten. Ze zijn veilig.' Op dit klassie-
ke Boeddhaverhaal volgde gelijk een uitleg voor de 
geestelijk hongerige hotelgast. 'Het huis vertegen-
woordigt het leven, maar het huis staat in brand. 

De kinderen zijn zich niet bewust van het gevaar. 
De vader is natuurlijk de Boeddha die zijn kinde-
ren met een kleine list naar de verlichting, het vol-
ledige ontwaken, voert.' 

Ik klapte het boek dicht en we gingen slapen. 

Wij reisden van Seoel met de trein naar Pusan, dat 
in het zuiden ligt en namen daar een vrachtboot 
naar het eiland Chedju, waar ik deel zou nemen 
aan de 'Avatar-mastercursus'. Tijdens de cursus 
hoopten we contact te maken met Koreanen die 
ons de weg konden wijzen door een land waar we 
letterlijk geen letter konden lezen en het moeilijk 
was om je verstaanbaar te maken. We hadden ge-
luk. Er nam een groep monniken en nonnen deel 
aan de cursus. Ik praatte met deze ingewijden en 
we kregen van een andere Avatar een uitnodiging 
om voor een week in een tempel te logeren. Een 
van de monniken was bereid tot een kort interview. 

Bul-Sun meditatie 

Monnik Nan Tong Tun verblijft gewoonlijk in de 
Songkwang tempel ergens in het midden van het 
land. Hij droeg het typische grijze monnikskos-
mum dat in Korea gebruikelijk is. De pij bestond 
uit een katoenen broek, een bijpassend jasje, aan-
gevuld met een grijze tas om spulletjes in te doen. 
De stof was dun en luchtig, geschikt voor de zo-
mer. Als het fris was droeg hij er nog een T-shirt 
onder. 

`In Korea zijn twee belangrijke meditatievor- 
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men te vinden', zei Nan Tong Tun. 'De grootste 
stroming is Zen met meditatie op een Koan 
(Hwandu Sun). Ongeveer 95% van de 20.000 me-
diterende monniken beoefent deze vorm. Dan is er 
Vipassana (Mukjo Sun) en als derde vorm is er 
contemplatie op de Boeddha (Yeum Bul-Sun).' 
Zen heet in Korea Sun en is net als Vipassana gelijk 
aan de technieken die wij kennen. De Yeum Bul-
Sun meditatie is de contemplatie op de Boeddha 
(Bul) door het almaar herhalen van de naam Ami-
taba. De herhaling brengt de mediteerder in het 
Boeddha-gevoel. Het is een meditatie die door be-
ginners en mensen met weinig tijd gedaan wordt. 
Een tweede vorm van Yeum Bul-Sun is het intel-
lectueel weten dat alle objecten de Boeddha natuur 
hebben. De derde en hoogste vorm van meditatie 
van Yeum Bul-Sun is meditatie op het gevoel van 
de Boeddha-kwaliteit. Deze meditatie is techniek-
loos en blijkbaar ook niet uit te leggen. 'De Boed-
dha-kwaliteit, dat is toch logisch, dat kun je niet 
uitleggen'. 

Niet alle monniken in Korea zijn mediterende 
monniken. Sommigen houden zich met het leiden 
van de tempel bezig, anderen doen de administra-
tie of maken schoon. Voor meditatie zijn er spe-
ciale tempels met daarvoor geschikte ruimten. Ie-
dereen heeft een vrije keuze in wat hij doet en hoe 
hij vorm geeft aan zijn monniksbestaan. Die vrij-
heid blijkt een van de essenties van het Koreaanse 
Boeddhisme te zijn. Vrijheid van de geest. 

Vrijheid van het denken is het allerhoogste goed 
en het hoogste streven. 

Slechts 2,5% van de monniken bereikt dit resul-
taat. Nan Tong Tun is zo'n vrij mens. De mon-
niksvoorschriften waar de Burmese en Thaise 
monniken zo streng mee omgaan zijn hier meer 
een leidraad dan voorschrift. 

Ik zag monniken met alle gemak vrouwen har-
telijk omhelzen en geld ontvangen en uitgeven. Ze 
aten drie maaltijden per dag. Toen ik in Thailand 
monnik was, was het aanraken van vrouwen een 
groot taboe. Zelfs het eten dat vrouwen tijdens de 
bedelronde aanboden, moest eerst op een doekje 
gezet worden om alle contact te vermijden. Geld 
aanraken was ook een taboe. Eenmaal ben ik in 
Thailand als monnik betrapt op het eten van een 
derde maaltijd na 12 uur in de middag en daarvoor 
kreeg ik een berisping. Hier is driemaal eten een 
vrije keus. 

Als ik Nan Tong Tun vraag waarom hij monnik 
is geworden antwoordde hij eenvoudigweg: 'Het is 
mijn Karma, de wet van conditie, oorzaak en ge-
volg.' 

Nan Tong Tun keek op zijn horloge, de tijd 
voor het interview was bijna voorbij. 'Ben je ver-
licht', vroeg ik hem brutaal. 'We zijn allemaal ver-
licht', antwoordde hij lachend. Ik vroeg hem ten-
slotte of hij nog iets tegen de Nederlandse lezer 
zou willen zeggen. 'Ja', zei hij na kort nagedacht te 
hebben. 'Probeer geen problemen op te lossen, 
maar ervaar elke situatie volledig.' 

Met een warme omhelzing namen we afscheid. 

Yon-goksa 

Nadat de Avatar-cursus afgelopen was, gingen we 
op een ochtend naar de bootterminal, maar door 
het slechte weer ging er helaas geen boot. Na een 
korte discussie besloten we met een vliegtuig te 
gaan. Een vlucht boeken was geen probleem, alleen 
de vlucht van tien uur hadden we net gemist. We 
wachtten vijf uur op de volgende. De vlucht zelf 
duurde maar een half uurtje en daarna zaten we 
diep in het binnenland van Korea, in Kwanju. 

Daar pakten we de bus naar Kurye en van 
Kurye met een andere bus naar Yon-goksa. We 
hadden geluk, de verbindingen gingen soepel en er 
was altijd iemand die ons hielp wegwijs te worden. 
Onderweg zagen we velden met groene thee-
struiken. 

Het was al bijna donker toen we bij de tempel 
aankwamen. Vriendelijke meisjes wezen ons vanaf 
de bushalte de weg. De tempel Yon-goksa bestaat 
al meer dan duizend jaar. De gebouwen zijn welis-
waar regelmatig vernieuwd maar hebben nog 
steeds de oude sfeer bewaard. De tempel bevindt 
zich aan de voet van het Chiri-gebergte, dat verge-
lijkbaar is met de lage Pyreneeën in Frankrijk. Om 
ons heen hoorden we het regenwater door wilde 
beken naar beneden stromen. Boven aan de lange 
trap zagen we een gouden Boeddha schitteren. 

Uitgedaagd 

De volgende ochtend zochten we onwennig onze 
weg naar het gebouwtje waar gegeten werd. Rijst 
met groenten en thee. Na de ochtendmaaltijd wer-
den we uitgenodigd door het hoofd van de tempel. 
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We boften, de abt van de tempel Chong Jy was een 
Zen meester. Speciaal voor vandaag, waarschijnlijk 
omdat wij er waren, was er een bijeenkomst in zijn 
kamer gepland. Mannen en vrouwen schaarden 
zich rond de meester. Een monnik, die zichzelf de 
luie monnik noemde, zat met gekruiste benen ach-
ter een laag tafeltje waarop een potje, kopjes en 
kommetjes stonden. Sereen bereidde hij kleine 
kopjes groene thee, die hij aan de bezoekers uit-
reikte. Als buitenlanders hadden wij ieders belang-
stelling. 

Aan de beleefdheden en het driemaal devoot 
buigen, zoals ik dat in Burma tussen de monniken 
gewend was, werd hier niet gedaan. We begroetten 
elkaar met een lichte, haast nonchalante buiging 
zoals men elk ander ook beleefd goeiedag zei. 

Met behulp van onze gids Eun Koo ontwikkel-
de zich eerst een gesprek over onszelf, wie we wa-
ren en waarom we in Korea op bezoek zijn. Nadat 
de monnik hoorde dat ik met Vipassana bezig ben 
en daar ook les in geef, deed hij een Zenachtige uit-
daging. 

`I feel fear for being old and going to die', liet hij 
Eun Koo overbrengen. Op zijn gezicht was een 
lichte grijns te zien. Chong Jy had zwart haar en 
een puntig baardje, zijn hoofd was niet glad en kaal 
geschoren zoals bij de andere monniken in de 
kamer. 

Where does this feeling come from', vroeg hij 
en bleef me strak aankijken. 

Ik antwoordde hem misschien iets te puntig: 
`Dat het kwam omdat hij de behoefte had om te 
leven'. Ik glimlachte mijn beste glimlach terug, 
maar voelde me toch niet helemaal op mijn gemak 
met dit Dharma steekspel. 

Chong Jy gaf me echter een nog bredere glim-
lach. 

De abt legde uit dat Ch'an, zoals ze hier Zen 
noemen, heel belangrijk is en door veel mensen be-
oefend wordt. 'Het is de kunst om te weten wie je 
bent in alle aspecten van het dagelijks leven. Als ik 
naar een berg kijk, stelt ik me de vraag: wie ben ik, 
en de berg is dan geen berg. Als ik naar het water 
kijk stel ik me de vraag: wie ben ik, en het water is 
geen water.' 

`Volgens mij', zei de abt scherp en uitdagend in 
mijn richting, 'heeft Vipassana de beperking dat de 
beoefenaar steeds in de rol van observator zit en 
daarom niet kan "zijn"'. 

Daar zat wat in, zoals ik bij meerdere mediteer-
ders heb kunnen zien, maar...ik kon niet nalaten 
om Vipassana te verdedigen en vertelde dat het in 
Vipassanameditatie gaat om de ontwikkeling van 
`pure awareness', aandacht voor alles wat er is in 
het moment zelf en dat in de hoogste staat er niet 
meer van een observator sprake is. We kregen 
tenslotte een brede glimlach van hem en werden 
verwelkomd. De abt was het met me eens. 'Uitein-
delijk doet de techniek er niet toe', zei hij. 

De thee ging nog een keer rond. We dronken 
uit kleine kopjes die telkens bijgevuld werden. Het 
gesprek ging verder over de gewone dingen van 
alle dag. 

Ochtendgebed 

De wekker gaf midden in de nacht om 3.30 uur 
een hard alarm af. De monnik, die zichzelf lui 
noemde, en waarmee ik voor een nacht een kamer 
deelde, zat rechtovereind in de meditatie-houding, 
zijn benen waren gekruist in de volle lotushou-
ding. Hij zat met zijn rug naar me toe en zijn li-
chaam zwaaide van links naar rechts, alsof hij 
dreigde in slaap te vallen. Hij reageerde op het 
alarm, stond op en ging naar buiten. 

Even later ontstond er een aarzelend en zacht 
ritmisch getik van een houten klok, dat zich ver-
mengde met het geluid van het stromende water 
uit de rivier. Tussen de klanken van het water en 
de houten klok door, klonk het gezang van een 
sutra. Of was het een ander gebed? 

Het geplok van de klok verdween om plaats te 
maken voor de trillingen van een grote gong. De 
vibratie hiervan echode in de bergen na en stierf 
tenslotte weg. De luie monnik kwam kort daarna 
terug naar zijn kamer om verder te slapen tot aan 
het ontbijt. Ook ik draaide me nog eens om op de 
harde houten vloer waarop een dunne deken als 
matras uitgespreid was. De verdere week deelde 
mijn vriendin en ik samen een kamer. Later op de 
dag gaven drie bedachtzame gongslagen de mid-
dagmaaltijd aan. 

De monniken die momenteel in deze tempel 
verbleven, verzamelden zich in een kamertje om te 
eten. Om gehechtheid te voorkomen, reizen mon-
niken en nonnen om de drie maanden naar een an-
dere tempel. Met vriendelijke gebaren werden wij 
uitgenodigd om met een aantal mannen en vrou- 
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Enorme Boeddhahal op het eiland Cheju 

wen aan lage tafeltjes plaats te nemen in het aan-
grenzende vertrek. 

Met een roestvrijstalen blad, verdeeld in vakjes, 
liepen we langs verschillende gerechten. Er werd 
drie maal daags gegeten. 's Morgens om 6.30 uur 
het ontbijt, om 11.30 uur de lunch en om 18.00 uur 
het diner. De monniken zijn vrij om te kiezen of 
ze na twaalf uur nog willen eten. 

We deden voorzichtig kleine plukjes groenten 
met rode peperpasta op ons plateau en schepten 
witte rijst met bonen op. In het laatste vakje kwam 
traditionele soep van gefermenteerde bonen met 
blokjes tofu terecht. 

Iedereen at zwijgend, maar dat leek niet een re-
gel te zijn, later werd er druk gesproken. Kommen 
thee werden door meerdere Koreanen gedeeld. 
Wij kregen samen een kom om uit te drinken. 

Op het terrein van de tempel stonden verschil-
lende kleine stoepa's, sommige waren vierkant van 
vorm, andere stoepa's hadden acht kanten, wat bij-
zonder zou zijn. De stoepa's waren bestempeld tot 
nationale schat. De Dharmahal midden op de heu- 

vel was aan de voorkant geopend. Zware deuren 
waren weggedraaid en om inregenen te voorko-
men waren de drempels zo hoog dat je moeite 
moest doen om er overheen te stappen. Tegen de 
achterwand zaten drie gouden Boeddha's. De bal-
ken waren in felle kleuren rood, geel, groen en 
blauw beschilderd met motieven en patronen die 
hier gebruikelijk zijn. Aan het plafond hingen lo-
tusbloemen van zijdepapier. Aan elke bloem hing 
een kaartje met namen. Waarschijnlijk de namen 
van mensen die donaties hadden gedaan. Het bos 
rond de tempel was weelderig. Als de zon door de 
tere bamboeblaadjes scheen, leek het spel van scha-
duwen op de snelle penseelstreken van een Japan-
se tekening. 

Bedevaart 

Na het bezoek aan Yon-goksa gingen we op pel-
grimage. Een bus bracht ons naar de eerste tempel. 
Het lijkt er op dat elk dal in dit berggebied een 
zentempel heeft. De meeste tempels zijn verdeeld 
in twee delen, een deel voor de leken die met offer- 
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Boeddhahal van opzij gezien 

gaven komen en een deel voor monniken om te le-
ven en te mediteren. De verschillende gebouwen 
waren gekleurd in diep rode, gele en blauwe tinten. 
Met bussen werden bezoekers aangevoerd die van 
Boeddhabeeld naar Boeddhabeeld liepen om er 
buigingen te maken en geld in kisten te deponeren. 

Eun Koo leidde ons door de gebouwen en ver-
telde over de verschillende Bodhisattva's. De 
meeste beelden die we voor Boeddha's hadden ge-
houden bleken verschillende gedaanten van een 
Bodhisattva te zijn. In tegenstelling tot het Hi-
nayana-boeddhisme van Burma en Thailand, is 
hier in het Mahayana-boeddhisme de idee van 
Bodhisattva het belangrijkst. Een Bodhisattva is ie-
mand die zo hoog ontwikkeld is dat hij de staat 
van Boeddhaschap kan verkrijgen, maar er vrijwil-
lig voor kiest om die niet aan te nemen. Hij keert 
terug naar de wereld om te onderwijzen en alle 
mensen tot verlichting te brengen. 

Achter de gekleurde gebouwen lag het deel van  

de tempel waar monniken studeren en leven. Door 
toedoen van Eun Koo mochten we in dat gedeelte 
een kijkje nemen. Hier geen kleuren, maar een-
voudige houten gebouwen met een prachtige me-
ditatieruimte. In de winter worden hier retraites 
gehouden; nu was er echter niemand. 

Volgens de in Korea gebruikelijke maankalen-
der is het deze maand een speciale maand. Pelgrims 
bezoeken zeker drie tempels per dag, buigen voor 
de beelden en geven geld. Men denkt dat men dan 
een rijker leven krijgt. 'Misschien is dat ook zo als 
zij dat zo voelen en zo geloven', lichtte Eun Koo 
toe op mijn vraag of zij die mening ook is toege-
daan. 

Duizenden Boeddhisten zijn zo op reis in deze 
maand. Nadat we bij deze eerste tempel die we be-
zochten weggingen, werden we door twee Kore-
anen aangesproken. Zij waren bedevaartgangers en 
bezochten die tempels die ook op ons verlanglijst-
je stonden. 

`Of we hun gast voor die dag wilden zijn?' 
`Natuurlijk.' 

We stapten met plezier in hun comfortabele 
auto met airconditioning en reden door de streek 
naar de volgende tempel. Het was een groot com-
plex dat veel weg had van een complete stad. 
Hwaiinsa tempel is een van de 25 hoofdtempels in 
Korea. Het ligt op de Mount Chiri in het Chirisan 
nationaal park en was gebouwd door de Grote 
Monnik Yiinky in 544 gedurende de Silla Dynasty. 
Enorme beelden, strenge poortwachters met mu-
ziekinstrumenten, bewaakten de toegang tot de 
tempel. De Dharmahal is zeker 20 meter hoog. 
Het dak wordt gedragen door stammen van enor-
me bomen en vier krachtige leeuwen ondersteunen 
het gebouw. 

Tijdens de Japanse inval had de Japanse keizer 
bevolen dat de tempel afgebrand moest worden. 
De verantwoordelijke bevelhebber kwam met zijn 
soldaten bij de tempel aan om de opdracht uit te 
voeren. De enige aanwezige monnik weigerde om 
weg te gaan. 

`Het is mijn werk om in deze tempel te medite-
ren', zei de monnik, 'maar_ dat het de bevelhebber 
zijn werk was om de tempel in brand te steken', 
voegde hij er aan toe. 'Dus, steek jij de tempel in 
brand, dan blijf ik mediteren.' Onder de indruk 
door dit gedrag was de bevelhebber echter niet in 
staat de tempel in brand te steken en loog tegen 
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Een muzikale poortwachter 

zijn keizer dat hij dat 
wel gedaan had. De 
monnik leeft via dit 
verhaal  onsterfelijk 
door in de Koreaanse 
samenleving. 

Onze gastheer en gast-
vrouw hadden haast, 
maar toch kregen we 
na het bliksembezoek 
aan deze tempel eerst 
een zeer luxe maaltijd 
aangeboden. Ik had het 
gevoel dat de Boeddha 
ons vandaag goed ge-
zind was. Op tafel ver-
schenen aardappelen, 
rijst, vis en allerlei an-
dere Koreaanse lekker-
nijen. De meeste ge-
rechten waren heet ge-
peperd. 

Dan op naar de volgen-
de tempel die op het 
lijstje stond. Deze tem-
pel was maar een dal 
verder dan onze thuis-
tempel. De plaats was 
prachtig en het gevoel 
dat je er kreeg was 
"oud". De Ssanggyesa 
tempel was gesticht 
door Daebi en Samb 'Ob 
in het jaar 722. De ge-
bouwen waren in pret-
tige verhoudingen ten 
opzichte van elkaar opgesteld. Een van de woon-
verblijven had zelfs nog het oude Koreaanse ver-
warmingssysteem, waar aan de ene kant van het 
gebouw het hout onder de vloer gestookt werd. 
De warmte en de rook werd door speciale kanalen 
onder de vertrekken door geleid om de vloeren te 
verwarmen. De rook verliet vervolgens aan de an-
dere kant via een schoorsteen het gebouw. De aan-
leg van de ondergrondse kanalen vergde veel vak-
manschap. Tegenwoordig worden de vloeren via 
een geiser en een watersysteem verwarmd. 

`Hoe zou het zijn hier een jaar te wonen, te medi-
teren en te studeren', vroeg ik me af. In gedachten 
vergeleek in mijn ervaringen in Burma en de pe-
riode dat ik in Thailand als monnik ingetreden 
was. Er was een wereld van verschil en een wereld 
aan overeenkomsten. Ik geloof dat als ik weer in 
zou treden, dat mijn voorkeur naar Korea zou uit-
gaan. Het klimaat is hier voor westerlingen milder, 
de hygiëne beter, maar vooral de manier waarop 
men met het Boeddhisme en de orde regels om-
gaat, past beter bij ons westerse denken. 
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Schokkende onthullingen in 'Zen at war' van Brian Victoria 

De 'salto 
mortal e' 

• van zen in 
Japan voor 
en tijdens 

WO II 

Daiun Giko in 1943, kort voordat 
hij in militaire dienst wordt 

opgeroepen en naar China moet. 

Dick Verstegen 0  p een steenkoude februari-ochtend in 
1944 staat zenpriester Daiun Giko en-
keldiep in de Chinese sneeuw. Hij is net 

opgekomen voor het 109e Japanse Infanterie Regi-
ment en vandaag zal hij als kersverse recruut sa-
men met 39 andere aankomende infanteristen zijn 
vuurdoop krijgen. Ze staan allemaal naast elkaar 
met de bajonet op het geweer en tegenover hen be-
vinden zich veertig Chinese krijgsgevangenen die 
aan bomen zijn vastgebonden. Op order van de 
pelotonscommandant moeten ze hun bajonetten in 
de vastgebonden mannen stoten. Bij de eerste aan-
valskreet van de commandant beweegt niemand. 
Maar de tweede keer stormen vijf of zes soldaten 
voorwaarts; in de heldere vrieskou weerklinken de 
doordringende kreten van de gevangenen en de 
sneeuw kleurt bloedrood. De meeste andere recru-
ten volgen in deze gruwelijke 'praktijkoefening'. 
Aan het eind zijn alle krijgsgevangenen vermoord. 
Alleen Daiun en een andere soldaat, Tsuzuki 
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Mana, hebben geen gehoor gegeven aan het ophit-
send gekrijs van de roodaangelopen pelotonscom-
mandant. 

Dit verhaal is ontleend aan het boek 'Zen at 
War' van de westerse Soto zenpriester Brian Vic-
toria, tevens docent aan de Auckland-universiteit 
in Nieuw Zeeland. Het is natuurlijk geen echt ver-
zetsverhaal. Daiun kon niet op tegen het Japanse 
militaire systeem zelf; ook als zenpriester moest hij 
eraan geloven. Maar hij bood als een van de zeer 
weinigen wel weerstand tegen de uitwassen van 
het systeem. Ook het geïnstitutionaliseerde zen-
boeddhisme was -eigenlijk al zeer vele jaren eer-
der- ten prooi gevallen aan de Japanse oorlogsma-
chine. Victoria toont dat in zijn goed gedocumen-
teerde boek feilloos aan. Menig befaamde Japanse 
zenmeester werkte in de eerste helft van deze eeuw 
mee aan een geactualiseerde zenvisie die berustte 
op de eeuwenoude relatie tussen zen en zwaard. 
Hier ging het niet om het symbolische zwaard van 
Monju (Manjusri), dat beoogt misleiding af te kap-
pen, maar om de veronderstelde eenheid van zen 
en oorlogsgeweld. Die kwam mede tot uitdruk-
king in bebloede bajonetten ten gerieve van 'heili-
ge' keizerlijke militaire missies tijdens de Japanse 
oorlogsvoering tot 1945. 

"Als je de order krijgt op te marcheren: stamp, 
stamp, of te schieten: beng, beng. Zo manifesteert 
zich de hoogste wijsheid van verlichting. De een-
heid van Zen en oorlog waarover ik spreek sterkt 
zich uit tot de verste verten van de heilige oorlog 
die nu gaande is", aldus zenmeester Daiun Hara-
da Sogaku in zijn artikel 'De Ene Weg van Zen en 
Oorlog' in de editie van november 1939 van het 
tijdschrift Daijo Zen. 

Tijdens het Tokugawa-regiem -een vrijwel on-
onderbroken militair shogun-bewind- was het 
boeddhisme van 1600 tot 1868 staatsgodsdienst. 
De verwevenheid tussen zen en krijg was toen (al) 
heel normaal. In die periode ontstonden talloze 
tempels en het boeddhistische monastieke leven 
werd een verlengstuk van het feodale bestuur in Ja-
pan. Na 1868 werd het shintoïsme als de enige 
echte ware religieuze traditie in Japan in ere her-
steld en het bedreigde boeddhisme kon maar één 
overlevingsstrategie volgen: meedoen met het 
nieuwe keizerlijke regiem. Dit gegeven bepaalde -  

in combinatie met de eeuwen van militaire traditie 
voordien- in hoge mate de culturele context van 
het Japanse boeddhisme. 

In bushido, de weg van het zwaard, gaat het in 
feite om de intuïtieve beleving, zonder enige duali-
teit, van de directe werkelijkheid. Daisetz T. Suzu-
ki heeft daarover in 'Zen and Japanese culture' be-
hartenswaardige dingen gezegd. Maar, stellig in na-
volging van zijn eigen zenmeester, Shaku Soen, die 
oorlog als onderdeel van zentraining beschouwde, 
maken ook de gedachten van Suzuki hier voor en 
tijdens de oorlog zeer bedenkelijke bewegingen. 

No-mind 

Zenmeester Sawaki Kodo (1880-1965) beschrijft 
in 1942 hoe het hanteren van het zwaard of het 
gooien van een bom in de 'heilige oorlog' naar een 
hoger plan wordt getild, waarbij het verbod te do-
den in stand blijft, omdat 'dit voorschrift zelf de 
bom gooit'. De visie dat doden, bommen werpen 
e.d. aldus los staan van de individuele wil, vond 
binnen de zengelederen royaal ingang, ook bij 
Suzuki. En met deze geestelijke salto mortale stel-
len Kodo en zijn geestverwanten de individuele 
verantwoordelijkheid buiten werking bij het ge-
bruik van concrete wapens: het gaat hier dan im-
mers in hun idee om doden in een staat van 'no-
mind' op basis van de formule: Niet-denken = 
No-mind=Geen zelf=Geen karma. 

Rinzai-priester Ichikawa Hakugen beschrijft la-
ter hoe ook Suzuki sprak van een 'heilige oorlog' 
en zich bezondigde aan slogans als: 'het zwaard dat 
doodt is identiek aan het zwaard dat leven schenkt' 
en 'een mens doden opdat velen kunnen leven'. 
Uitspraken die vervreemd zijn van het werkelijke 
kenjutsu (de kunst van het zwaardvechten), waar-
bij het volmaakte resultaat op natuurlijke wijze 
voortvloeit uit een geest die niet aan illusie onder-
hevig is. Tegen het midden van de 19e eeuw had-
den sommige zwaardvechters het idee van vechten 
zelfs geheel en al verworpen. In "Licht op zen" 
van David Scott & Tony Doubleday lezen we dat 
Kenjutsu-meester Kimura Kyuho in 1867 bijvoor-
beeld schreef: 

De volmaakte zwaardvechter vermijdt een twist 
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De voorpagina van een boek (van Seki 
Seisetsu) waarop de Japanse sprookjesheld 

Momotaro de demonen Roosevelt en 
Churchill aan zich onderwerpt. 

of een gevecht. Vechten bete-
kent doden. Hoe kun je je als 
mens zover verliezen dat je 
een medemens doodt? We 
zijn bestemd om elkaar lief te 
hebben en niet om elkaar te 
doden...Het zwaard is een 
onzalig instrument, waarmee 
je alleen doodt als dat onver-
mijdelijk is. Gebruik je het 
zwaard, dan zou het een 
zwaard moeten zijn dat leven 
geeft en niet een zwaard dat 
doodt. 

Dat is wel heel wat anders 
dan de benadering van veel 
latere zenmeesters. 

In 'de eenheid van zen en 
oorlog' waren de kamikaze-
piloten het ultieme Japanse 
wapen, ondergebracht in Spe-
ciale Aanvalseenheden. Kamikaze betekent 'god-
delijke wind'. Sotopriester dr. Masunaga Reiho 
schrijft nog in mei 1945 een artikel in een boed-
dhistische nieuwsbrief over 'De bron van de geest 
van de Speciale Aanvalseenheden'. Hij zegt daarin 
dat deze bron besloten ligt in de ontkenning van 
het individuele zelf en de wedergeboorte van de 
ziel, die de last van de geschiedenis op zich neemt. 
"Sinds onheugelijke tijden", aldus Reiho, "heeft 
zen deze metamorfose van de geest beschreven als 
het bereiken van de totale verlichting". Onderwij-
zers oefenden omstreeks 1943 vaak grote druk uit 
op jongeren om dienst te nemen. Heel wat tieners 
kwamen terecht in de kamikaze-eenheden en an-
dere zelfmoordbrigades. Niet zelden werden de 
kamikaze-vliegtuigen ook bemand door jonge 
monniken, wier reis naar de vergetelheid immers 
zou worden bekroond met 'totale verlichting'. 

Ook een zen- en Japankenner als Karlfried von 
Drckheim heeft zich schromelijk door het kami-
kaze-fenomeen laten misleiden. In 'De cultuur van 
de stilte' schrijft hij: 'Een hoge uiting van de echt-
Japanse houding tegenover het aardse leven, waren 
in de oorlog de Kamikaze piloten, wier prestatie 
met begrippen als vaderlandsliefde, idealisme, jeug- 

dige toewijding of heroïsme 
nog niet bij benadering juist 
gekenmerkt wordt. Veeleer le-
verden deze piloten-des-
doods het bewijs, dat al tijdens 
het leven de mens-in-ons kan 
afsterven, dat er een sterven 
niet alleen voor het leven maar 
ook voor de dood is. Er is een 
verstorven-zijn, dat de tegen-
stelling van leven en dood te 
boven gaat en dat men even-
goed al een staan in een ander 
leven zou kunnen noemen. In 
deze geestesgesteldheid is dan 
de mens in waarheid in staat, 
zowel tot de hoogste levens-
prestatie als tot de lichamelijke 
dood. Hij is volledig stil, d.i. 
zonder tegenstrijdigheid, om-
dat hij zijn ik-zelf eraan gege-
ven heeft en hij vertrouwt 
zich nu simpelweg toe aan de 

wet van het ogenblik. Hij is in staat tot het hoog-
ste wat 'leven' op die plaats van hem verlangt, waar 
hij als schepsel der natuur, als geestelijk wezen of 
als gerijpte ziel gesteld is". 

Veel woorden om ongeveer hetzelfde te zeggen 
als Masunaga Reiho en vele andere zenpriesters. 

Generaal Kanzeon 

Victoria's boek staat vol voorbeelden van de ver-
wevenheid tussen het zenboeddhisme en de Japan-
se heilig-keizerlijke oorlogsvoering. Een van de 
meer navrante illustraties is wel het volgende ver-
haal: In de herfst van1939 gaf de generaal Matsui 
Iwane van het keizerlijke leger bevel de Koa Kan-
non-tempel te bouwen op een heuvelrug net bui-
ten de stad Atami. Bij de inwijding van de tempel 
sprak de generaal over een heilige oorlog om de 
volkeren van Oost-Azië te redden. En hij riep 
daarvoor de hulp aan van de bodhisattva van me-
dedogen, Avalokiteshvara of Kanzeon, die al eer-
der tot een soort militaire opperofficier ('generaal 
Kanzeon') annex supermascotte was 'bevorderd'. 
Natuurlijk was er een beeld van Avalokiteshvara in 
de hoofdhal van het klooster. Maar Matsui had 
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nog een tweede en veel groter Kanzeonbeeld laten 
maken. En dat was gebakken van de bloeddoor-
drenkte aarde die de generaal had meegebracht van 
de Chinese slagvelden. Het was voor de generaal 
een gedenkteken om de geesten van zowel Japanse 
als Chinese oorlogsdoden te vertroosten. 

Ondanks deze edele gevoelens werd de generaal 
na de oorlog ter dood veroordeeld door het Inter-
nationale militaire tribunaal voor het Verre Oosten 
wegens zijn rol als commandant van de Japanse 
strijdkrachten bij de vreselijke slachtingen en gru-
weldaden in december 1937 in Nanking, toen de 
hoofdstad van de Republiek China. De absolute 
verschrikkingen, de beestachtige wreedheid in 
martel- en moordpartijen, waarbij 350.000 Chine-
se burgers door Japanse hand het leven lieten, zijn 
beschreven in "The Rape of Nanking" van Iris 
Chang. Het heeft terecht als ondertitel; 'The for-
gotten Holocaust of World War II'. 

De constatering dat niet alleen bijvoorbeeld het 
christendom en de islam verwikkeld raakten in 
`heilige oorlogen', maar ook het (zen)boeddhisme, 
is niet nieuw. In 'Vormen van oneindige leegte' be-
schrijft Nico Tydeman bijvoorbeeld hoe al vanaf 
de negende eeuw in de bergen van Hiei mateloos 
strijd geleverd werd tussen de verschillende mo-
nastieke groeperingen, die elk voor zich als het 
ware hun eigen heilige oorlog uitvochten. "De 
berg Hiei werd een zwaar bewapende legerplaats, 
een slagveld, waar interne ruzies gewapenderhand 
werden uitgevochten", en hij spreekt in dat ver-
band van 'verschrikkelijke wantoestanden'. De 
culturele context blijkt -ook in het boeddhisme-
bepalend. 

Zen en doctrines 

In het zich door de eeuwen heen in volstrekt isole-
ment ontwikkelende Japan kreeg die culturele con-
text zo'n dwingende militaire lading, dat de oor-
spronkelijkheid van het wezenlijke zenidee in de 
loop van de vorige eeuw heel makkelijk verstren-
geld kon raken met nationalistische misleiding. 
Juist in zijn aard is zen vrij van doctrines en dog-
matiek. Je zou dus zeggen dat die kern onder alle 
omstandigheden in die zin onaangeraakt dient te 
blijven. Maar een man als Daisetz Suzuki bracht in 

1937 gedachten onder woorden die daar haaks op 
staan: Vanwege het ontbreken van speciale zen-
doctrines achtte hij zen "buitengewoon makkelijk 
in staat zich aan te passen aan bijna elke filosofie en 
morele doctrine, als zijn intuïtieve training maar 
intact blijft". Als aan die voorwaarde wordt vol-
daan laat zen, zegt Suzuki, "zich prima verenigen 
met anarchisme of fascisme, communisme of de-
mocratie, atheïsme of idealisme, of welke politieke 
of economische dogmatiek dan ook". Dit staat 
nog steeds in de nieuwe drukken van zijn boek 
Zen and Japanese Culture (elfde druk 1993). 

Hoe zenmeesters als Suzuki hebben kunnen 
denken dat -bij behoud van de intuïtieve leerme-
thode- zen ongestraft verknoopt zou mogen raken 
met fascisme of communisme is, gezien de eerder 
gememoreerde 'culturele context' wellicht begrij-
pelijk. Het moet te maken hebben met een gevoel 
van onkwetsbaarheid, misplaatst nationalisme, naï-
viteit en geestelijk-intellectueel isolement. Natuur-
lijk is het wezen van zen op een bepaald niveau 
onaantastbaar en onbeïnvloedbaar. Maar het ge-
tuigt van grote naïviteit, om geen ander woord te 
gebruiken, als je denkt dat je dan maar in het 'ge-
wone leven' aan kunt rommelen met ideologieën. 
Want elk concept, elke institutionalisering, elke 
dogmatiek ondermijnt een levensleer die zijn be-
staansrecht ontleent aan de ervaring van de directe 
werkelijkheid. Vrije, onafhankelijke, en authentie-
ke, d.w.z. oorspronkelijke zenleraren vormen, ook 
in historisch perspectief, de beste remedies tegen 
de institutionele bedreigingen, die de wereld van 
vormen, woorden en conventies nu eenmaal con-
tinu meebrengt. 

Gelukkig keert Suzuki kort na de oorlog snel 
op zijn dwaalwegen terug en ontmaskert (ook) 
zijn eigen verblinding. Hij stelt zelfs de collabora-
tie van het Japanse zenpriesterschap met de Japan-
se oorlogsmachine aan de kaak en roept op tot een 
vernieuwing en onafhankelijkheid van de Japanse 
zen. Tot inzicht gekomen wijt hij de verwording 
aan gebrek aan onafhankelijk denken bij menig 
zenpriester, verlicht of niet. En hij benadrukte dat 
je er in dit soort politiek-ethische dilemma's alleen 
met verlichting niet uitkomt, juist omdat satori in 
zichzelf niet in staat is de gerechtvaardigdheid van 
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Harada Daiun Sogaku. 

communistische economische systeem. Daarvoor 
is, zegt hij, ook intellectueel onderscheidingsver-
mogen nodig. 

Zelfreinigend vermogen 

Met het zelfreinigend vermogen van de Japanse 
zenwereld was het overigens niet zo best gesteld. 
Zij begint eigenlijk pas het laatste decennium on-
der ogen te zien hoe fout zij zat in haar relatie met 
de Japanse agressie. Het duurde r uim veertig jaar 
voordat met name Soto en Shin 
openlijk het boetekleed aantrok-
ken. Rinzai heeft formeel nog 
steeds niets van zich laten horen. 
Wel waren er individuele Rinzai-
exponenten die op de kwestie in-
gingen. Zo publiceerde Yanagida 
Seizan, oorspronkelijk Rinzai-
priester en later de eerste directeur 
van het Internationaal Onderzoek 
Instituut voor Zenboeddhisme aan 
de (Rinzai) Hanazono Universiteit 
in Kyoto in 1990 een boek over de 
kwestie. Daarin brengt hij zijn op-
perste vertwijfeling onder woor-
den over wat zijn land het 'thuis-
land van zen' had aangedaan. Hij 
vertelt daarin ook hoe hij als jonge zenmonnik ja-
renlang had geleefd met het waanidee dat iemand 
doden voor de Japanse staat een onderdeel van de 
zenleer was. 

In 1955 legde hij zijn priestergewaad af omdat 
Rinzai-zen in Japan niet het vermogen bleek te be-
zitten zijn oorlogsverantwoordelijkheid te aan-
vaarden: "Er was geen hoop dat de orde op een be-
tekenisvolle wijze haar berouw zou tonen over 
haar oorlogsmedewerking (...) Wat mij betreft zijn 
zengewaden een symbool van oorlogsbetrokken-
heid. Die gewaden bevestigden de oorlog. Ik ben 
niet van plan ze ooit nog te dragen". Maar hij bleef 
een zen-man. Het zal geen toeval zijn geweest dat 
Seizan internationale reputatie verwierf met zijn 
onderzoek naar de vroege ontwikkelingen van het 
Chinese ch'an(zen)-boeddhisme. 

In een uitstekend leesbaar boek heeft Brian Vic-
toria de feiten omtrent de Japanse oorlogszen nu  

ook in het westen onder de schijnwerpers gelegd. 
En veel zengeestelijken en -leken in het westen zijn 
geschokt en ontgoocheld. Bij uitstek de Japanse 
zen heeft in Amerika en Europa vaste grond onder 
de voet gekregen, en heeft veel invloed op de zen-
beoefening in de betrokken landen, ook in België 
en Nederland. Dat nu ook een man als Suzuki -
een onbetwiste zenautoriteit en één van de vaders 
van de westerse zen - de 'oorlogszen' heeft onder-
schreven, stuit op ongeloof en onbegrip. De reac-
tie van menig zenbeoefenaar is vertwijfeling. Ie-

mand die al meer dan twintig jaar 
zen 'doet' zei me onlangs dat 'Zen 
at war' hem letterlijk de adem van 
zijn eigen zenpraktijk benomen 
heeft. Waar is het allemaal goed 
voor, vroeg hij zich af tegen de 
achtergrond van wat Brian Victo-
ria zo secuur en meedogenloos uit 
de doeken heeft gedaan. 

Victoria geeft zelf antwoord op 
deze vraag. Hij schrijft in zijn epi-
loog dat hij het 'niet makkelijk' 
vond deze zwarte bladzijden uit de 
moderne boeddhistische geschie-
denis op te tekenen en toch het ge-
loof vast te houden in de religie die 

hij had aangenomen. Een oudere Chinese (!) 
ch'anpriester had hem zelfs afgeraden het boek te 
publiceren, omdat het de Dharma een slechte 
naam zou bezorgen. Dat had hem wel aan het den-
ken gezet; was het inderdaad belastering van de 
Boeddha Dharma? Maar zijn conclusie was: de 
waarheid kan nooit lasterlijk zijn. Was het niet 
Boeddha Shakyamuni zelf die zei: "Wees jezelf tot 
lamp; vertrouw op jezelf en niemand anders; maak 
de Dharma tot je licht en steun en verlaat je ner-
gens anders op". 

In die zin kan het boek van Victoria een reini-
gende werking hebben, ook in de overdracht van 
de boeddhistische traditie van oost naar west. 
Daartoe zullen de westerse boeddhisten immers bij 
het vinden van hun eigen vormen, het hoofd moe-
ten bieden aan de maatschappelijke en politieke 
bedreigingen die kunnen voortkomen uit de actu-
ele culturele context, waarin zij zich bevinden. 
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MAITREYA 
INSTITUUT 

 

  

Een Tibetaans boeddhistisch studie en meditatiecentrum 

Ernst 
Heemhoeveweg 2 
8166 HA Ernst 
Tel: 0578 — 661450 
Fax: 0578 — 661851 
E- mail: maitreya@wxs.nl  
Web: http://home.wxs.n1/—maitreya 
Winkel open tijdens cursussen of na 
telefonische afspraak 

Amsterdam 
Brouwersgracht 157-159 
1015 AG Amsterdam 
Tel: 020 — 42 808 42 
Fax: 020 — 42 827 88 
E-mail: maitreya.ams@wxs.n1  
Web: 
http://home.wxs.n1/—maitreya.ams 

Maitreya Boekhandel 
Brouwersgracht 159 
1015 GG Amsterdam 
Tel: 020 — 620 6272 
Open: di t/m za van 10.00 —17.30 uur 

Het Maitreya Instituut 
organiseert sinds 1976 cursussen 
over het Tibetaans boeddhisme 
binnen de Gelugpaschool, waar ook 
de Dolai Lama toebehoort Centraal 
staan daarbij de weekendcursussen 
o.l.v. Geshe Sonam Gyaltsen, een 
Tibetaanse lama. De lezingen 
worden in het nederlands vertaald en 
afgewisseld met meditaties. Ook 
organiseren wij retraites, puja's, yoga, 
kinder- en meditatieweekenden. Het 
instituut ligt in een rustige, bosrijke 
omgeving. 

Maitreya Amsterdam is zowel 
bedoeld voor mensen die weinig 
weten van het boeddhisme en er 
kennis mee willen maken, als voor 
mensen die al eerder met het 
boeddhisme in aanraking zijn 
gekomen. Er is de mogelijkheid om 
op elk moment van de dag te 
mediteren of vragen te stellen aan 
de Engelse non die in het centrum 
woonachtig is. Twee keer in de 
maand geeft de vaste leraar van het 
Maitreya Instituut in Ernst, Geshe 
Sonam Gyaltsen, een lezing. 
Venerable Diana Carroll zal hierop 
aansluitend cursussen en meditaties 
verzorgen. 

Boeken over boeddhisme, 
Tibetaanse taal en geneeskunde 
Overige boeken op bestelling, van 
Feng shui tot kinderboeken 

Een overzicht van de cursussen: 

21 t/m 23 mei 
De twee realiteiten 

25 t/m 27 juni 
De twaalf schakels van 
afhankelijk ontstaan 

9 t/m 16 juni 
Jaarlijkse meditatiecursus 
over de Lam Rim: 'De Stadia 
van het Pad naar Verlichting' 

De aktiviteiten in het centrum: 
Elke dag begeleide en stille 
meditatie 
Lezingencyclus 

'De Stadia van het Pad 
naar Verlichting' door 
Geshe Sonam Gyaltsen 

Meditatiecursussen voor beginners 
en gevorderden 
Studie en discussiegroepen o.l.v. 

Ven Diana Carroll 
Cursus Tibetaanse taal 
Yoga 
Boventoonzingen 
Videoavonden 
Thangka-tekencursussen 

Boeddhistische artikelen: 
van Boeddhabeelden tot 
wierook, van gebedsvlaggen 
tot thangka's 
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In memoriam dr. Tonny Kurpershoek-Scherft 

Grande Dame van het 
\ederlandse boeddhisme 

Op 25 januari 1999 overleed dr. 
Tonny Kurpershoek-Scherft, na 
een ziekte van enkele maanden, 
in een ziekenhuis te Leiden. Zij 
werd bijna 78 jaar. Ruim een 
kwart eeuw was zij de meest 
vooraanstaande vrouw, de gran-
de dame, van Nederlandse 
boeddhisme. Zij vervulde be-
langrijke organisatorische func-
ties en vertaalde als eerste een 
aantal fundamentele teksten van 
het oude boeddhisme uit het 
Pali in onze taal. Tijdens de cre-
matieplechtigheid op Ocken-
burgh in Den Haag sprak Jac-
ques den Boer, bestuurslid van 
de Stichting Vrienden van het 
Boeddhisme , het onderstaande 
herdenkingswoord uit. 

Voor Tonny Kurpers-
hoek-Scherft was de 
dood een aanvaardbare, 

ik denk ook een aanvaarde, af-
ronding van het leven. 'Hoe het 
zij, "alwat ontstaat, vergaat". 
Die wet kent geen uitzonde-
ring,' schreef zij eens, in verband 
met de dood van de Boeddha, 
2500 jaar geleden. `Alwat ont-
staat, vergaat' - voor haar waren 
deze woorden van de Boeddha 
ook in onze tijd geldig. 

Tonny kwam tot het boed-
dhisme toen zij al ruimschoots 
haar studie neerlandistiek had 

Vriendelijk en beminnelijk, maar 
niet minzaam of neerbuigend; 

bescheiden, maar niet onzeker; 
hartelijk, maar niet uitbundig; altijd 

bereid tot luisteren, maar 
onwankelbaar in haar overtuiging. 

Zo schetste prof,dr. Victor 
Westhoff tijdens het afscheid op 

Ockenburgh Tonny Kurpershoek- 
Scherft, met wie hij tal van jaren in 
de boeddhistische gemeenschap 

samenwerkte. Functies ambieerde 
zij niet, zei hij, maar ze nam ze op 

zich, als dat van haar gevraagd 
werd en ze de zin de wenselijkheid 

daarvan inzag. 

afgesloten en met Paul een gezin 
had gesticht. Misschien is in 
haar dissertatie uit 1956 al een 
neiging in die richting te be-
speuren. Zij tekent de dichter 
Martinus Nijhoff als 'eenvoudig 
en gelovig, - als de eerste chris-
tenen.' Met instemming citeert 
zij een criticus die Nijhoffs 
dichtkunst typeerde als 'Evan-
gelisch realisme'. Tonny's le-
venshouding kan worden ge-
noemd 'boeddhistisch realisme'. 

De vonk sloeg bij haar over  

door een boek waarvan de titel 
de verbinding van het voorgaan-
de weergeeft: Het evangelie van 
de Boeddha, door Paul Carus. 
Het was een bloemlezing uit 
vroeg boeddhistische teksten, 
zoals zij er zelf later een aantal 
zou publiceren. Zij werd erdoor 
overrompeld en besloot zich 
vanuit Hengelo de taal van het 
oudste boeddhisme, het Pali, ei-
gen te maken onder begeleiding 
van prof. Ensink in Groningen. 

Wat trok haar in die oude 
verhalen? Het antwoord moe-
ten we zoeken in het opstel 'Re-
acties op een ontmoeting', dat 
voorafgaat aan haar eerste bun-
del vertalingen uit het Pali met 
de titel Er is geen Zelf, uit 1970. 
Het opstel werd in 1990 her-
drukt in haar bundel Monniken 
en leken. Het bevat de essentie 
van haar levenshouding. 

`In India is gelukt wat in het 
Westen onmogelijk is gebleken: 
een amalgaam tussen religie en 
filosofie. Het boeddhisme is een 
echte religie, zicht openend op 
een grotere en grootsere ruimte 
om dit leven heen, en niettemin 
gefundeerd in een relativerend 
wijsgerig besef.' De leer van de 
Boeddha komt neer op de er-
kenning van het lijden als de 
kern van het menselijk bestaan, 
en een therapie, met meditatie 
als voornaamste methode, die 
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Grande Dame van het Nederlandse boeddhisme 

uitzicht biedt, zoals Tonny schreef, op een bevrij-
dende gelukservaring. 'Boeddha's boodschap van 
het geluk', noemde ze het. 

Er was meer dat haar aansprak in die oude tek-
sten. De taal: de 'lange zinnen, in breed golvende 
ritmen, waarin woorden tot één geheel samen-
smelten, zich van elkaar losmaken en zich weer in-
eenvoegen'. En: de charismatische persoonlijkheid 
van de Boeddha, die ons uit de teksten 'als het 
ware in levenden lijve tegemoet treedt'. 

Zij schreef: 'Ieder die de moeite neemt de we-
reld die hij geopend heeft binnen te gaan, moet de 
ontmoeting wel als buitengewoon weldadig erva-
ren. Hij vindt hier een landschap, oneindig ruim, 
gedompeld in vrede, koel niet door gebrek aan 
warmte, maar doordat de hitte die er heerst voort-
durend getemperd wordt doop een relativerend en 
daardoor verlossend inzicht.' 

Deze innerlijke wereld bepaalde en kleurde haar 
bezigheden in de wereld van alledag. Zij was toe-
getreden tot de stichting Nederlands Boeddhis-
tisch Centrum. Al in 1972 hield zij op een bijeen-
komst op het landgoed De Schovenhorst, in Put-
ten, voor het centrum een lezing over de grondbe-
ginselen van het boeddhisme, waarvan de tekst nog 
geregeld wordt herdrukt. 

Vier jaar later werd zij voorzitter van het cen-
trum, dat twee jaar daarna werd omgedoopt tot de 
Stichting Vrienden van het Boeddhisme, waarmee 
zij tot het laatst innig verbonden is gebleven. De 
aanleiding voor de naamsverandering was de op-
richting van een landelijke, overkoepelende Boed-
dhistische Unie van Nederland, waarvan Tonny 
tevens de eerste voorzitter werd. 

En passant had ze ook nog zes jaar de redactie 
gevoerd van het tijdschrift van de stichting, Sad-
dharma (Goede Leer). Zij publiceerde er vertalin-
gen uit het Pali in en beschouwingen waaruit de 
zich verdiepende omgang met het oude boeddhis-
me naar voren komt. Zo markeerde zij in twee ar-
tikelen haar positie ten aanzien van het uit Japan 
afkomstige zenboeddhisme met als pregnante con-
clusie: 'De Boeddha, die de "wijze van de Sakya's" 
was, heeft tastbaar rondgewandeld op aarde. En 
ons alles nagelaten wat we behoeven.' 

In 1980 vond ze de tijd gekomen om meer gele-
genheid te krijgen zich te concentreren op het ver-
talen van Pali-teksten. Ze droeg het voorzitter-
schap van de Stichting Vrienden van het Boed- 

dhisme over aan prof. Westhoff. Van de Boeddhis-
tische Unie van Nederland, die bij gebrek aan en-
thousiasme van de aangesloten groeperingen, een 
slapend bestaan leidde, bleef zij voorzitter tot 1989. 

Ook op internationaal terrein liet Tonny Kur-
pershoek zich niet onbetuigd. In 1975 was in Parijs 
de Boeddhistische Unie van Europa opgericht, 
waarin zij de boeddhistische groeperingen in Ne-
derland vertegenwoordigde. Zij werd gedreven 
door de overtuiging dat het boeddhisme kan bij-
dragen aan ieders geluk, van welke nationaliteit of 
cultuur men ook is. 

Begin jaren tachtig voerde zij een pleidooi voor 
invoering van de term 'euroboeddhisme', om aan 
te geven dat 'wij een religieuze beweging willen 
starten die zuiver Europees is, geboren in Europa, 
mede gevoed door Europese bronnen, bereid om 
op haar beurt stromingen van het westerse denken 
te voeden'. Maar het idee ontmoette onvoldoende 
weerklank. 

De verbinding van het boeddhisme met de an-
tieke bronnen van de Europese cultuur is haar ove-
rigens blijven bezighouden. Haar laatste bijdrage 
aan het jonge Kwartaalblad Boeddhisme was een 
serie artikelen onder de titel Van Ionië tot Bodh-
gaya. Zij bleef bestuurslid, later vice-presidente, 
van de BUE tot 1989. 

In zulke praktische verwikkelingen bleef zij 
steeds zichzelf, vriendelijk en rustig. Zij putte 
steun uit geregelde meditatie. Over het waarom en 
hoe ervan publiceerde zij in 1974 een boekje dat 
een van de beste in zijn soort is, al moest ze beken-
nen, schreef ze, 'dat ik zelf een zwemmeester ben 
die anderen de slag op het droge leert terwijl ik zelf 
in het ondiepe spartel.' 

Dat was al te bescheiden. Tonny Kurpershoek 
bezat naar mijn mening in heel bijzondere mate die 
`welgezindheid voor alle levende wezens' die zij de 
vrucht van de meditatie noemde. Deze gezindheid 
spreekt ook uit een beschouwing die zij eens wijd-
de aan mudita, dat zij vertaalde met een woord dat 
aan onze taalschat behoort te worden toegevoegd, 
namelijk medevreugde. Voor haar was dat de 
grondtoon van het boeddhistische leven. 

De weg van de Boeddha, schreef zij eens, leidt 
uiteindelijk naar de overwinning van het lijden, 
van de wereld, van jezelf. Dat doel is zo absoluut 
dat je als aards wezen in je gedrag toch maar het 
beste de boeddhistische Middenweg, tussen uiter- 
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sten, kunt volgen. Hier klinkt het 'boeddhistisch 
realisme' waarmee ik haar levenshouding heb ge-
kenschetst. 

Een kwart eeuw was zij de meest vooraanstaan-
de vrouw, de Grande Dame, van het Nederlandse 
boeddhisme. Met haar prachtige vertalingen heeft 
zij een aantal fundamentele Pali-teksten voor het 
eerst in het Nederlands toegankelijk gemaakt. 
Haar tallloze voordrachten en artikelen, en haar 
boeken hebben velen in aanraking gebracht met 
het boeddhisme. Door haar kennis en diepe bele-
ving van de oude leer was zij het toonbeeld van 
een westerse boeddhiste die in de hedendaagse we-
reld weloverwogen het pad van de Boeddha volgt. 
Haar rust, vriendelijkheid en wijsheid riepen bij ie-
dereen die met haar in contact kwam, grote gene-
genheid op. De bedroefdheid om haar heengaan is 
des te groter. 

Ik denk dat haar diepste overtuiging besloten 
ligt in het volgende citaat, uit haar bundel On-
grijpbaar is de Ganges: 

'Zoals uit de losse en onvatbare levensmomen-
ten bij het omzien toch de levenslijn ontstaat, zo-
als op grond van de zuigeling ooit de grijsaard ont-
staat, zo ontstaat ook het web van levenslijnen. (...) 
Onophoudelijk ontstaat het één uit het ander, in 
dit leven en er voorbij. (...) Alles vliedt, alles wordt 
getransformeerd; niets gaat verloren. Het zweven 
van al het bestaande tussen zijn en niet-zijn wist de 
polariteit tussen dood en leven uit.' 

Jacques den Boer 

Baanbrekend 
Pali-vertaalster 

Tonny Kurpershoek-Scherft werd op 16 febru-
ari 1921 geboren in Den Haag. Zij bezocht er 
het Gymnasium Haganum en studeerde daarna 
Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden, o.a. 
bij prof.dr. P.N. van Eijck. In 1956 promoveer-
de ze bij prof.dr. N.A. Donkersloot aan de 
Universiteit van Amsterdam op de dissertatie 
De episode van 'Het Getij': de Noordneder-
landse dichtkunst van 1916 tot 1922. Zij was le-
rares Nederlands aan scholen voor voortgezet 
onderwijs en een pedagogische academie. 

Nadat zij door een vertaling van The Gospel 
of the Buddha van Paul Carus in de ban het 
boeddhisme was geraakt, ging zij Sanskriet en 
Pali studeren bij prof.dr. J. Ensink aan de Rijks-
universiteit Groningen. In 1970 publiceerde zij 
haar eerste bundel vertalingen uit het Pali, met 
een inleiding van prof. Ensink. Het boek, Er is 
geen zelf; Boeddha's boodschap van het geluk, 
was de eerste directe vertaling van het Pali in 
het Nederlands die afzonderlijk in druk ver-
scheen. 

Andere bundels met Pali-vertalingen van 
haar hand zijn Mediteren: waarom en hoe 
(1974), Ongrijpbaar is de Ganges (1981), 
Dhammapada (1986), Monniken en leken: tek-
sten van het vroege boeddhisme (1990), en De 
vragen van Milinda (1998). Samen met anderen 
vertaalde zij Het hart van de boeddhistische 
meditatie:satipatthana van Nyanaponika (1998). 
Voor de Stichting Vrienden van het Boeddhis-
me schreef zij een beknopte inleiding Grondbe-
ginselen van het boeddhisme tweede druk, 
1991). 

Tonny Kurpershoek publiceerde ook enke-
le novellen, waaronder Ariëlle (1982), In de 
scharen van de kreeft: een tijd van overleven 
(1990) en Zijn tweede huid (1992), alsmede de 
roman Een odyssee (1995). 
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'Ik word gedreven door muziek, avontuur en nieuwsgierigheid' 

Muzikale vrijbuiter Chris Hinz 
Dick Verstegen 

Drie boeddhas's kijken vanaf een monumenta-
le thanka neer op fluitist Chris Hinze. De thanka, 
ruim vijf bij drie meter, hangt aan de muur van 
zijn statige herenpand aan de Amsterdamse kei-
zersgracht. "Ja, een genot om naar te kijken", zegt 
Hinze. "Te groot voor mijn huis op Ibiza. Maar 
hier hangt hij mooi; hij heeft veel ruimte nodig." 
Net als Chris Hinze zelf voor wie de wereld net 
groot genoeg is. 

De fluitende magiër uit Den Haag, zoals hij 
destijds in interviews werd genoemd en ooit ont-
dekt in de 'Vuist van Duys, heeft inmiddels ruim 
50 CD 's op zijn naam staan. Hij bereist de wereld 
met taaie vasthoudendheid. In veel Aziatische lan-
den maakte hij toernees. De laatste jaren richt hij 
zich ook op de rijke klankwereld van boeddhisti-
sche kloosters in Tibet, India, Nepal, China en Ja-
pan. Aan zijn Aziatische fascinatie ontleende hij 
ca tien cd's: De laatste daarvan zijn Tibet Impres-
sions II (97), Tibetan Gyoto Monks live (98), Zen 
& the art of dance and meditation (98) en Zen Si-
lence, timer for Zen Meditation (99). Nu staat hij 
weer op het punt naar Vietnam en de Filipijnen af 
te reizen. 

Van één van zijn reizen heeft hij de thanka 
meegenomen. Een thanka is een traditionele vorm 
van Tibetaanse kunst en is bedoeld om 'de onbe-
schrijflijke schoonheid van de boeddha's' weer te 
geven. Deze is speciaal voor hem gemaakt in Bhu-
tan. Enige tijd later bracht hij in Dharamsala 
twee maal een bezoek bracht aan de Dalai Lama, 
wiens nabijheid hij ervoer als "zeer weldoend en 
niet van deze wereld". Ook de thanka straalt een 
weldadige vitaliteit uit. "Hoe nieuwer hoe meer 
kracht", zegt Chris. "Hij is op mijn weg geko-
men". Bewust of onbewust, Chris Hinze heeft het 
vaak over "gaan" en "mijn weg"; een interview.  

a, ik ben een vrije jongen die gewoon mu-
ziek wil maken." Het klinkt van grote een-
voud. Maar het wordt al gauw wat inge-

wikkelder. Hinze, telg van een muzikale vader 
(violist en dirigent) begon zijn muzikale leven als 
pianist. In z'n jonge jaren 'pingelde hij zich' gerui-
me tijd 'van de ene nachtclub naar de andere', zo-
als een oude publicatie het omschreef. Maar dat 
bestaan beklijfde niet. Hij gooide zijn koers dras-
tisch om en werd een van de beste fluitisten aan het 
Koninklijk Convervatorium in Den Haag. Hij 
sloot zijn studie op zijn 24ste af en begon zijn be-
staan als vrij musicus dat vanaf dat moment nooit 
meer onomstreden was. Hij won tal van prijzen, 
drie Edisons, kreeg twee maal een beurs en één 
maal een subsidie voor een buitenlandse tournee, 
leerde bijna alle belangrijke jazzpodia kennen en 
speelde al gauw met groten der aarde. 

De omschrijvingen van Hinze lopen uiteen van 
`curieuze jazzmusicus' tot 'multicultureel muzi-
kant', want tot ergernis van sommigen is Hinze 
niet in te delen. Hij laat zich niet stoppen in de 
hokjes en vakjes waarvan de rechtgeaarde Neder-
lander zich zo graag bedient als hij mensen wil 
`plaatsen'. Hij gaat zijn eigen weg. "Ja dat zie je 
goed. Dat leg ik mezelf niet op, maar dat is diep 
geworteld in wat ik ben en wil zijn; ik kan niet an-
ders. Dat is ook het geval met m'n muziek. Als je 
ziet hoe dat gegaan is, is dat een levensproces." 

Chris Hinze laat zich niet etiketteren, maar is 
aan de andere kant wel blij dat hij met zijn muziek 
in de cd-winkels goed in allerlei bakken te vinden 
is, o.m. via de labels: jazz, jazzbarok, heavy jazz-
rock, new age, fluit, reggae en wereldmuziek. "Ik 
ben blij met elke bak waar ik in zit, want een mu-
sicus moet kunnen leven van zijn muziek." 

Meer nog dan aan hokjes ("ik ben in dat op-
zicht wat laconieker geworden") ergert Hinze zich 
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Chris Hinze op bezoek bij de Dalai Lama 

laat brug van oost naar west 

aan ongefundeerde oordelen, bijvoorbeeld over de 
vraag of Hinze's muziek wel of niet commerciëel 
is. Eerder zei hij ooit in andere tijdschriftartikelen: 
"Ik speel voor mensen die op een of andere manier 
getroffen zijn door wat ik doe (....) Gooi alles van 
je af en luister!" Dus de onconventionele musicus 
vraagt ook een onconventio-
nele luisteraar. "Ik vaar niet op 
trends; de trend haalt soms in 
waarmee ik bezig ben". 

Geen `subsidiegraan' 

Waar hij een broertje dood 
aan heeft is subsidie als voor-
naamste inkomstenbron , zo-
als dat nogal eens voorkomt 
bij verchillende toneel- en mu-
ziekgezelschappen. OK, hij 
heeft ook drie maal een ge-
baar uit de staatsruif mogen 
ontvangen, maar buiten de 
CRM-beurs, waarmee hij in 
Amerika compositie en instru-
mentatie studeerde, ging dat 
met lange tanden. Zodra hij 
het keurslijf voelt van ge-
dwongen en institutionele samenwerking met der-
den wordt het "een verschrikking, een ramp." 
Sindsdien weigert hij het 'subsidiegraan' en die ei-
genzinnige opstelling doet het gekrakeel over Hin-
ze als musicus niet verstommen, integendeel. 

Maar Chris is trots op het verwijt van rijkszijde 
dat hij zich nooit met overheidssteun laat helpen. 
"Ik wil dat niet via die kanalen." Hij heeft het ook 
altijd buitengewoon moeilijk gehad met de relatie 
platenbaas - musicus. En ter plekke speelt hij een 
mise-en-scène na, waarbij een musicus met bijkans 
afgezaagde benen naar het bureau kruipt van een 
platenbaas, die zich met de hakken op het gepoli- 

toerde bureau verwaardigt naar het nederig aange-
reikte bandje te luisteren. "Dat is foute koek, je 
zou het eens moeten omkeren; dat de platenbazen 
naar de muzikanten moesten toekruipen. Nee, ik 
wil wederzijds respect." En om daarover de ver-
eiste duidelijkheid te verschaffen richtte Hinze in 

de jaren tachtig zijn eigen pla-
tenmaatschapij op: Keytone 
Productions. 

Chris Hinze hoort overal 
muziek. In de krekels van een 
zomeravond, het geroezemoes 
van een café, op het stations-
plein van Sjanghai, waar hij 
een keer opnamen maakte en 
de treinen leeg vetrokken om-
dat iedereen zwijgend om hem 
heen kwam staan. "Dat is wat 
mij in de eerste plaats drijft: 
muziek. En verder: avontuur, 
nieuwsgierigheid en ook wel 
een gevoel voor mystiek. Ik 
heb altijd al een grote hang 
naar Azië gehad. Ik kan uren 
in een tempel zitten luisteren 
naar de gezangen. Niet zwe-

verig. Maar op m'n gemak. Ik heb het dan gewoon 
lekker naar m'n zin. Ik houd ook erg van mensen 
die gaan en staan voor iets. Zo iemand als Miles 
Davis, de jazztrompettist. Fantastisch wat die man 
gedaan heeft. Dat heb ik altijd met mensen die hun 
eigen weg gaan. Ik heb zo'n gevoel ook voor ie-
mand als Johan Cruijff of voor Mohammed Ali. Ik 
kom dat soort mensen graag tegen en bevindt me 
graag in situaties waarin dat kan gebeuren." 

Blanco naar Tibet 

Zijn moeder gaf hem in 1970 de overbekende 
bestseller van Eugen Herrigel "Zen in de kunst van 
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Muzikale vrijbuiter Chris Hinze slaat brug van oost naar west 

het boogschieten". Dik twintig jaar later leidt de 
muzikale weg van Hinze hem naar Azië. Eerst ve-
trok hij in 1994 compleet blanco naar Tibet. Pas in 
het vliegtuig las hij de eerste reisfolders. ("Weet je 
wat het is met ons musici; we leven vaak zo buiten 
de wereld. Altijd maar studeren en met die muziek 
bezig zijn".) Even blanco bezocht hij later de in 
ballingschap verkerende Dalai Lama te Dharamsa-
la en voelde zich schuldig dat hij de tijd van zijne 
heiligheid in beslag nam. De tweede keer offerde 
de Dalai Lama zelfs zijn half uur pauze tussen zijn 
drukke en eindeloze verplichtingen op aan het be-
zoek van Hinze. Hij kwam in een jeep aangereden 
en er ontspon zich een hartelijk gesprek. Een erva-
ring die Hinze alleen kan beschrijven als 'niet van 
deze wereld'. 

Waar heb ik dat eigenlijk aan verdiend, vroeg hij 
zich af. Want de ontmoeting had een onvergetelij-
ke indruk op hem gemaakt, die ook op onvergete-
lijke wijze is neergelegd in zijn Tibet-cd's. De 
tweede keer kon hij de Dalai Lama melden dat zijn 
eerste Tibet-cd het goed deed en dat deze in de we-
reld wel wat teweeg gebracht heeft. Bij de opening 
van het nieuwe klooster in Dharamsala zat de Da-
lai Lama temidden van honderden `chantende' 
monniken. Een indrukwekkende ervaring: "Dan 
ga je wel neer hoor, echt waanzinnig". Het enige 
waarvoor Chris later ook deze kwalificatie ge-
bruikt is de chanting van Sokun Tsushimoto roshi, 
de Japanse zenmeester die te horen is op zijn nieu-
we zen-cd 'Zen & the art of dance and medita-
tion'. De Tibetanen noemt Hinze, die kan bogen 
op heel wat internationale ervaring, 'de vriende-
lijkste, innemendste mensen ter wereld'. 

Chris Hinze staat intussen niet blanco meer te-
genover Tibet en de Tibetanen. 'Er wordt nog 
steeds gemoord door de Chinese bezetter en het 
land is de vuilnisemmer van China geworden." 
Met zijn cd's wil Chris Hinze ook het grove on-
recht aan de kaak stellen dat China daar pleegt. En 
om het niet bij intenties te laten doet hij uit de op-
brengst van zijn Tibet-cd's donaties ter ondersteu-
ning van de goede zaak. De eerste keer ging het 
geld ging naar het TIPA (Tibetan Institute for Per-
forming Arts) voor de aanschaf van apparatuur. 
Een tweede donatie wordt binnenkort bestemd 
voor het neerzetten van bijgebouwen voor de 

Gyuto-monniken rond het nieuwe klooster in 
Dharamsala. "In elk geval hebben de goden me 
daar gebracht, heb ik later gedacht. En met m'n 
cd's heb ik toch een steentje kunnen bijdragen tot 
het inzicht van de rest van de wereld dat het echt 
heel beroerd gesteld is met Tibet." 

Tibetaans of zen 

Wat Chris Hinze het ene moment simplificeert 
kan op het andere moment een doolhof worden 
"Ik wil eigenlijk bezig zijn met het Tibetaans 
Boeddhisme. Daar heb ik veel vragen over. Ik wil 
het doorgronden. Maar ik doe het niet; ik kom er 
niet toe. Ook het zenboeddhisme trekt me vrese-
lijk aan. Ik mediteer elke ochtend. Het is allebei 
Mahayana, maar zo verschillend.... Misschien 
moet ik nog een jaartje wachten.....voordat ik weet 
welke weg  Ik ga nu naar Vietnam en naar de 
Filipijnen. Ondertussen laat ik het Tibetaans en 
zen op me inwerken...." 

In Japan stoorde Chris Hinze zich een beetje 
aan het institutionele van zen: "een zekere arrog-
antie en gewichtigdoenerij". Maar meteen relati-
veert hij dat gevoel weer als hij praat over zijn ont-
moeting met de Sotopriesteres Shundo Aoyama 
Sensei, de abdis van de kloosters Moryo-ji en Ai-
chi Semmon Nisodo en schrijfster van verschillen-
de zenboeken waaronder het bekende "Zen 
seeds". Voor de eerste keer in zijn leven, zegt hij, 
had hij een bezoek echt voorbereid. Hij had een 
waslijst met vragen die hij had overgehouden aan 
het lezen van "Zen seeds". Hij herinnert zich er 
nog één: "Ze schrijft in haar boek dat je eigenlijk 
altijd een meester nodig hebt... Dus vroeg ik haar 
Wat moet ik nou als ik geen meester kan vinden? 
Als ik U goed lees heb ik dan geen kans...' En zij 
antwoordt: 'Gewoon doorgaan. De dingen komen 
gewoon op je weg'. Ja, daar heb ik een goed gevoel 
aan over gehouden en... ik ben er toch maar ge-
weest. En", vervolgt hij: "Ik ben ook heel blij dat 
ik haar stem heb kunnen verwerken in één van 
mijn composities in combinatie met de werkelijk 
unieke klankkleur van het soetra-zingen door haar 
nonen" 

Als echte muziekman raakt Chris Hinze pas 
goed op dreef als hij vertelt over de opnamen van 
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ZEN 
the A RTer 

DANCE and M E DITATI 0 N 

A 

Chris Hinze 
V,  ,,s rt.,11 

zijn meest recente cd: 'Zen & the art of dance and 
meditation' In Buttsu-ji, een tempelcomplex diep 
in de bergen, nabij Hiroshima en omgeven door 
bossen en een eeuwigstromende bergbeek, hoorde 
en rrecorde' Chris Hinze de chanting van Sokun 
Tsushimoto roshi, de abt van het klooster. Hij was 
meteen verkocht. Toen die stem later thuis weer 
`voorbij kwam' viel voor Chris het kwartje: Daar 
moest de donkere bluesstem bij van Dave Jeffs. Hij 
schreef een stuk voor hem, beetje geïnspireerd op 
Miles Davis en Bill Evans. Zo wordt de delicate 
chanting van Tsushimoto roshi langzaam opgeno-
men in liefdevolle blues van Jef-
fs. Compassion raakt vanuit 
twee, drie verschillende culturen 
versmolten in een fascinerende 
dialoog. 

Hetzelfde deed hij voor de 
coloratuursopraan  Claron 
McFadden die op een partituur 
van Chris Gregoriaans zingt op 
drumritmes van Buttsu-ji en 
Tenryu-ji en in relatie tot de 
soetra-zang van de monniken. 
Samen met remix-wonderboy 
Junky X L (Tom Holkenborg) zette hij dansritmes 
onder de tempi van de monniken en het resultaat 
is buitengewoon intrigerend. 

-Compassion en wereldmuziek- 

Op meerdere niveaus ziet Chris een relatie tussen 
de zen-chanting en de blues: via het lijden (Duk-
kha), dat zowel in de boeddhistische beleving als in 
het christendom en de blues centraal staat en het 
daarmee samenhangende mededogen of compas-
sion (Karuna). Dan is er ook een zekere relatie tus-
sen het kerkelijk/monastieke Gregoriaans en het 
monastieke zen, die mede tot uitdrukking komt in 
de katholieke priesters en monniken - vaak Jezuïe-
ten, Benedictijnen, Dominicanen en Trappisten - 
die openstonden en -staan voor het zenboeddhis-
me. En tenslotte zijn daar de ritme-overeenkom-
sten, die de spiritualiteit van zen verbinden met de 
manier waarop in onze tijd jongeren via eigentijd-
se dansritmes hun eigen vormen van spiritualiteit 
beleven. 

"Ik ben daar vreselijk gelukkig mee", zegt Hin-
ze. "Niet alleen om de artistieke beweegredenen, 
maar ook om de verbondenheid die ik daarmee tot 
uitdrukking heb kunnen brengen. Dit is echt we-
reldmuziek. Het gaat om de verbinding van de ene 
cultuur met de andere. En je voelt aan dat dat ver-
haal echt klopt. Toen Dave Jeffs hoorde wat het 
geworden was, was het echt 'WOW man, dat is te 
gek!' 

Hinze als bruggenbouwer tussen oost en west. 
Het moet een aspect zijn dat degenen herkennen, 

met wie Chris tijdens zijn mis-
sies in aanraking komt. Anders 
zou hij wellicht niet zo royaal 
de ondersteuning ondervinden 
die hij tot dusverre gewoonlijk 
genoten heeft. 

Een belangrijke sleutel voor 
Japanse kloosters was de Ne-
derlandse, tegenwoordig in De-
nemarken wonende, zenleraar 
Rients R. Ritskes, die destijds 
samen met Tsushimoto roshi in 
Tenryu-ji studeerde. "Rients 

kwam tweeledig op mijn weg", zegt Chris Hinze, 
"via een stuk dat mij trof in het zentijdschrift en 
via een aanbevelende fax van een kennis van me." 
Maar het duurde toch nog ruim een a. twee maan-
den voordat hij Ritskes belde en het meteen tussen 
die twee bleek te klikken. Hij belde met enige hui-
ver, want je bent een vrije jongen en dat wil je blij-
ven. Maar de samenwerking is een succes. En 
Ritskes schaart hij intussen in het rijtje van mensen 
die 'gaan en staan voor iets'. 

Tegenover de kleurige krachtige thanka hangt 
in zijn werkvertrek aan de Keizersgracht een 
mooie boze Bodhidharma, die het boeddhisme in 
de zesde eeuw van India naar China bracht en die 
Chris dag in dag uit streng toeblikt. Bodhidharma 
zat negen jaar in totale afzondering voor een muur 
te mediteren. 

Wereldburger Chris Hinze, voor wie de wereld 
soms toch iets te klein lijkt, is inmiddels vertrok-
ken naar Vietnam en de Filipijnen. Maar hij komt 
terug en zijn thanka en zijn Bodhidharma wachten 
hem op. 
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klang&stille 
Gespecialiseerd postorderbedrijf 

voor meditatie 
en boeddhistische artikelen 

Het grootste assortiment artikelen voor 
meditatiebeoefening in Europa! 

Meditatiekussens in diverse vormen en kleuren 
Zitmatjes, meditatiekleding op maat, hakama's 
Speciale artikelen voor zazen 
Japanse wierook van Shoyeido en Nippon Kodo 
Alle benodigdheden voor kalligrafie 
Boeddha-beelden 
Tatami's, paravents, shoji-schermen 
Matten in foetonstijI voor yoga en shiatsu 
Oryoki, raku, klankschalen en gongs in alle soorten 
Shakuhachi's, windorgels, kleine tempelbellen 
Sieraden met boeddhistische symbolen 
Geselecteerde CD's, meer dan 300 boeddhistische boeken 
(Duits)  en nog veel meer! 

Internet (Engels en Duits): http://klang-stille.com  

Bestel onze catalogus (Engels en Duits) bij: 
Ulrich Bessel, Bevrijdingsweg 6, 3815 XL Amersfoort 

klang&stille, Hauptstr. 17, D-74189 Weinsberg, Duitsland 
Tel.: 0049 7134 23448 - Fax: 0049 7134 23461 

E-mail: gassho@klang-stille.com  

Eigentijds festival in Vierhouten 

Zen en Vipassana 
meditatie 
Door Emiel Smulders 

Tijdens het Eigentijds Festival in Vierhouten 
dat gehouden wordt van 3 t/m 16 juni 
kunnen de deelnemers kennis maken met 

verschillende vormen van meditatie. Dingeman 
Boot, Ans van Gurp en Emiel Smulders zullen 
vanuit de Vipassana en Zen traditie op het festival 
aanwezig zijn. 

Eigentijds 

Het eigentijds festival wordt dit jaar voor de 6e 
keer gehouden op het terrein van de Paasheuvel 
midden op de Veluwe. Er worden zeker 1500 be-
zoekers verwacht die gaan deelnemen aan vele ver-
schillende activiteiten. Het thema van het festival 

is: spiritualiteit, natuur en milieu. Over het terrein 
verspreid zijn vele tenten met meer dan 500 
workshops. Er is onder andere een healing field, 
muziek, dans, meditatie en vuurloop. Er zijn ver-
schillende lezingen, zweethutten en omgaan met 
paarden. Op het eigentijds festival is een keur van 
activiteiten op spiritueel gebied die deze moderne 
tijd voortbrengt en meestal afkomstig is uit oude 
culturen. Vele bezoekers voelen zich aangetrokken 
tot de traditionele rituelen van de indianen of de 
magische reinigingsrituelen met Peruaanse pries-
terbeker. 

Daan van kampenhout zegt: `Vierhouten is vier 
dagen kennismaken met verschillende vormen van 
spiritualiteit, ervaringen opdoen, oude en nieuwe 
vrienden ontmoeten. Wat het festival zo bijzonder 
maakt is dat het in de buitenlucht plaatsvindt. De 
meeste spirituele systemen zijn onlosmakelijk ver-
bonden met de natuur.' 

Veel boeddhistische meditaties vinden vandaag 
de dag plaats in min of meer luxe omgevingen als 
tempels, zalen of cursussentra's. Op het eigentijds 
festival wordt meditatie en natuur weer bij elkaar 
gebracht. De Boeddha onderwees in zijn tijd de 
Dharma ook in de openlucht en zijn leerlingen 
mediteerde onder de bomen in het park of zochten 
grotten op om zich tijdelijk af te zonderen. 

Meditatie 

Als rustpunt op het festival zal in een van de 
workshoptenten informatie, lezingen en oefenin-
gen zijn in Zen, Vipassana en meditatieve oefenin-
gen uit de Avatar. De docenten zijn: Dingeman 
Boot die een ruime meditatie ervaring heeft in Vi-
passanameditatie en dat combineert met diepe 
yoga oefeningen. Hij heeft o.a. in Amerika en Bir-
ma gemediteerd en is monnik geweest. Ans van 
Gurp heeft haar sporen in de Zenmeditatie ver-
dient en leidde al eerder groepen op het eigentijds 
festival. Emiel Smulders geeft Vipassanameditatie, 
T'ai chi en Avatar. Hij studeerde bij zijn leraar 
Dhiravamsa in Amerika, verbleef in Burma en 
Thailand waar hij monnik is geweest. 

Tijdens het festival zullen deze leraren vanuit 
hun traditie en visie de deelnemers inwijden in het 
meditatief gebeuren. Voor meer informatie over 
het eigentijds festival van kan je bellen naar tele-
foonnummer 0515-433352. 
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door Jaques den Boer 

Voetnoot 
De kust, de stad 

Bij het afscheid van Tonny Kur-
pershoek, in het crematorum 
Ockenburgh aan de rand van de 
duinen ten zuiden van Den 
Haag, vestigde prof.dr. Victor 
Westhoff de aandacht op de be-
tekenis van deze plaats van sa-
menkomst. 'Tonny was een 
kind van de kust, van de Rand-
stad,' zei hij. In Twente, waar ze 
tientallen jaren woonde, had zij 
zich nooit thuis gevoeld. Ge-
hechtheid aan de landstreek van 
herkomst — is dat in boeddhisti-
sche zin een tekortkoming van 
de mens? 

'De mens' was voor de Boed-
dha geen schematisch model. 
Zijn leerreden laten zien dat hij 
juist een open oog had voor ge-
wone mensen, hun manier van 
leven, hun omstandigheden. 
Lees nog eens de vertaling van 
Tonny Kurpershoek van `De 
raadgeving aan Singala', in haar 
boek Monniken en leken. 

De Boeddha komt 's ochtend 
op zijn bedeltocht net buiten de 
stad een man tegen met natte 
kleren en haren, die met uitge-
strekte armen, de handpalmen 
tegen elkaar, een eerbetoon 
brengt aan de zes 'kwartieren', 
d.w.z. de vier windrichtingen en 
het nadir en zenith. Op een 
vraag van de Boeddha ant-
woordt de man, een huisvader 
die Singala heet: 'Mijn vader zei 
mij voordat hij stierf dat ik de 
kwartieren eer moet bewijzen.' 

Dan vertelt de Boeddha hem 
wat naar zijn ondervinding het 
juiste gedrag in de wereld van de  

zes kwartieren is. Die kwartieren 
zijn geen hemelstreken, maar 
duiden mensen aan: de ouders in 
het oosten, leraren in het zuiden, 
en zo verder: vrouw en kinde-
ren, vrienden en kennissen, be-
dienden en werklui, en geestelij-
ke leidslieden. De Boeddha somt 
de gedragsregels ten aanzien van 
al die mensen op, niet abstract, 
maar heel praktisch. 

Bij deze morele adviezen 
voor de gewone burger, een re-
ligieuze leek, staat de Boeddha 
met twee benen op de grond. 
De regels zijn allerminst zo 
veeleisend als de monnikenre-
gels, waarover in hedendaagse 
boeken over boeddhisme vaak 
uitvoerig wordt gesproken. De 
stichter van de leer was geen 
scherpslijper. Hét kenmerk 
heeft hij zelf pakkend aangege-
ven: zijn leer is een middenweg. 

'Het is geen middenweg van 
lauwheid,' schreef Tonny Kur-
pershoek in het genoemde boek. 
`De eigen bestaanswil uitroeien 
is zelfs een vrijwel bovenmense-
lijke opgave en dat wordt ook 
ingezien; ook nadat men onjuis-
te meningen heeft laten varen, 
heeft men nog ver te gaan alvo-
rens deze uitroeiing zelfs maar 
te kunnen wensen, zelfs als men 
die trek in zich heeft die het ge-
luk van de verzaking hoger 
doet schatten dan het geluk van 
genietingen. Maar op een lager, 
laten we zeggen 'leken-niveau', 
verkleint de middenweg het ge-
vaar van fanatisme of dwinge-
landij; het kan leiden tot een 
harmonisch inspelen op het le-
ven, tot een innerlijke losheid.' 

De Boeddha leerde dat ge-
hechtheid aan dingen in de we-
reld, ook aan het leven zelf, in 
de grond van de zaak een illusie 
is. Al het bestaande rust op 
drijfzand. Niets is blijvend. Wie 
zich denkt te hechten aan een 
bepaald ding of een bepaalde 
voorstelling, vergist zich. Dat 
ding of die voorstelling is niet 
bepaald of vast omlijnd, maar 
even later al veranderd. 

De plek van het kind, de op-
groeiende jongere of de student, 
waar de volwassene met wee-
moed aan terugdenkt, bestaat 
allang niet meer. Ervaringen zijn 
strikt genomen onherhaalbaar. 
Toch blijven plaatsen van vroe-
ger dikwijls op een geheimzin-
nige manier trekken. De kusts-
treek of stad van destijds kan 
een invloed op een mens hebben 
uitgeoefend, die misschien niet 
onder woorden is te brengen, 
maar deel van de persoon is ge-
bleven. Zo'n plek kan later een 
soortgelijke invloed hebben. 
Wat gehechtheid wordt ge-
noemd, is dan herkenning van 
een voedingsbodem die nog 
steeds, maar op een andere ma-
nier, kan bijdragen tot iemands 
leven. 

De laatste woorden van de 
Boeddha, in de vertaling van 
Tonny Kurpershoek, waren: 
`Monniken, alle verschijnselen 
zijn vergankelijk. Streeft zonder 
ophouden!' Het streven eindigt 
pas als de persoon is gestorven 
en, zoals zij schreef, 'onvindbaar 
geworden, niet aan te wijzen, zo 
min als het "spoor van vogels 
door de lucht".' 
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Phoenix 3mposig 

Video's: 
Tibetan Medicine 29 min./ 57,50 - Nepal: Lands of the Gods  /57,50 
Tantra of Gyoto 52 min./ 57,50 - Heart of Tibet/ portret Dalai Lama 60min. f 57,50 
Arising from Flames/Overcoming Anger Through Patient/ Dalai Lama 55min.ƒ57,50 
The fout- Noble Truths/Dalai Lama 4 videos 360 min./ 200,- 
Land of the Golden Roofs - zeer mooie film over Tibet 50 min. f50,- 
The Smile of Wisdom/ interview with His Holiness the Dalai Lama 85 min. f 57,50 
The Light of Budda/ Tibetaans Boeddhisme in India/ Sera/ Lama Osel 75min.ƒ57,50 
Self Healing een Tantrische beoefening op video /Lama Gangchen Rinpoche f 50,- 

Muziek: 
Luxe cd box met zes cd's : Chants Chakya Masters - Reciting Manjusri - Receiting 
21 verses of Tara - The Heart Sutra - Mantra Avalokitesvara - Padma-sambhava 
mantra. Met Tibetaanse Tekst - live recording in India en Nepal -ƒ 240,- ook per cd 
leverbaar f 39,95 . 
Mahakala: dit album is live opgenomen in het Tharig klooster in Nepal, 180 
monniken hebben aan deze produktie meegewerkt. 2 cd's 79,50 
Opera music of Tibet cd /39,95 - Religious music of Tibet cd f 39,95 
Tibetan Song and Dance cd f 39,95 Tibetan Folk Songs cd f 39,95 
Guru Tark Po -opgenomen in het Tharig Klooster cd f 39,95 
Self Healing for Children cassette f22,50 
Five Dhyani Boeddha's poster 45x64 cm in koker f 16,00 
Tara Poster Leonardi Ceglie 68x100cm in koker f 25,00 

Portokosten:bestelling totf 50,- porto /6,00 / Boven ƒ50,- f 9,50. Bovenf100-ƒ 12,-
Bestellingen: Stort het bedrag + portokosten op giro 4540010 mvv de titels. 

Uw bestelling is binnen 5 dagen in huis. 

Phoenix Import van Karnebeekstraat 86 8011 JL Zwolle Tel: 038-4235510. 
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Filosofie Oost-West 
Stichting Filosofie Oost-West, in 1994 opgericht, biedt een driejarig 

studieprogramma aan. Dit studieaanbod gaat uit van de comparatieve filosofie..  

Wat behelst deze comparatieve filosofie? 

Behalve de Antieke filosofie en de ontwik-
keling van de Westerse filosofie nadien 
wordt in het studieprogramma nadrukke-

lijk aandacht besteed aan 'Oosterse' filosofieën. 
Daaronder worden de filosofieën van India en 
China, de Russische, Islamitische, Joodse en Indi-
aanse verstaan. 

Parallel aan dit basisprogramma is er nog een 
vierde jaar, waarin telkens een reeks specifieke the-
ma's aan bod komen. Want los van de puur ratio-
nele kennisoverdracht die vooral in het basispro-
gramma plaatsvindt, biedt de Stichting ook gele-
genheid om de opgedane kennis op een praktische 
wijze in het persoonlijk leven van de cursist te in-
tegreren. 

Doel van de stichting is om de talrijke verschillen 
in denkwijzen binnen een rijke verscheidenheid 
van culturen tot een dialoog samen te brengen. 
Daarin zijn niet de oppervlakkige aan tijd en plaats 
gebonden uitingen van kracht, maar eerder de 
dieptestructuur van een filosofie, of een levensbe-
schouwing. De systematiek van de comparatieve 
filosofie — ontwikkeld door prof.em. Ulrich Lib-
brecht van de K.U.Leuven — dient als basis voor 
de vergelijking en doordenking van andere cultu-
ren ten overstaan van de eigen cultuur. Zie zijn In-
leiding Comparatieve Filosofie. Opzet en Ont-
wikkeling van een Comparatief Model (Van Gor-
cum, Assen, 1995). 

Boeddhisme in verscheidenheid 

Dit jaar is vanuit het thema Oriëntatie op verschei-
denheid gekozen voor het Boeddhisme. In het 
hierna volgende overzicht worden de sprekers met 
een korte kenschets van de thema's van hun colle-
ges samengevat. 

De bedoeling van dit programma is op grond de 
uitgangspunten Spiritualiteit en maatschappelijke 
betrokkenheid en Spiritualiteit in het dagelijks le-
ven een aantal aspecten van het boeddhisme nader 
toe te lichten. 

Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid is 
het Christa Anbeek die enkele boedhistische visies 
behandelt; Nico Tydeman gaat daarbij in op de be-
tekenis van Zen en samenleving, en Han de Wit op 
het vraagstuk: "Verzaking of engagement?" Spiri-
tuele beleving in het leven van alledag neemt Ton 
Lathouwers als uitgangspunt tegen de achtergrond 
van het werk van Dostojewski. Daarin neemt de 
ontroering van het leven een belangrijke plaats in. 
NicoTydeman geeft zijn college de titel "Bevrij-
dende communicatie". Han de Wit waagt behan-
delt de thema's "Schijn en werkelijkheid: over de 
methode van het Boeddhisme om helderheid van 
geest te cultiveren", en de "Psychologie van het 
boeddhisme" dat een fris en verrijkend licht werpt 
op de westerse psychologie. Bruno Nagel belicht 
het Indiase boeddhisme tegen de achtergrond van 
de filosofie van India. Henk Vroom licht in de 
reeks "Brugfiguren tussen Oost en West" het as-
pect Japan en het Westen toe, m.n. het mens-zijn 
vanuit sunyatta, denken over God en de wereld bij 
Zenfilosofen. Erich Zrcher tenslotte gaat vanuit 
de Chinese filosofie de ontwikkeling van het 
boeddhisme in China na. 

(Voor nadere informatie over de verschillende 
cursussen, zie de Agenda achterin dit blad.) 

Stichting Filosofie Oost-West 
Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven 
Voor informatie over de studieprogramma's: 
040-2113344 d 0571- 273761 
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Gesprekken over boeddhisme en het westerse denken 

De vader, de zoon 
en het boeddhisme 

Jean-Francois Revel en zijn zoon Matthieu 

Ricard duelleren tijdens een reeks gesprekken 

onder de titel 'De monnik en de filosoof. In dat 

duel staan boeddhisme en het westerse denken 

centraal. Revel, één van Frankrijks meest beken-

de filosofen van de laatste decennia, ondermeer 

auteur van 'La Cabale des dévots' en Pourquoi 

des philosophes?' met een reeks aanvallen op 

allerlei doctrines in de hedendaagse filosofie. Ri-

card, briljant student in de moleculaire biologie, 

die in '72 zijn staatsdoctoraat behaalt. 

j-  ean-Francois Revel heeft zowel de klassieke 
westerse filosofie als grondslag voor zijn do-
cent- en schrijverschap, en geeft daarnaast in 

zijn publicaties blijk van grote interesse voor het 
politieke denken van deze tijd. 

Matthieu Ricard neemt, nadat hij een carrière 
als moleculair bioloog start, het koene besluit om 
zich te gaan verdiepen in het Tibetaans boeddhis-
me, trekt daaruit de volle consequenties, wordt tot 
boeddhistisch monnik gewijd, studeert Tibetaans, 
leest en vertaalt een reeks heilige geschriften en 
treedt als tolk op voor de Dalai Lama op diens rei-
zen naar het westen. 

Vader Revel is van huis uit agnosticus. Metafy-
sica kent in zijn ogen geen genade. 

Stof te over om in Nepal, en later in Bretagne, 
samen een dialoog op gang te brengen, waarbij de 
zoon aantoont dat het boeddhisme alleszins de 
moeite waard is om onbevooroordeeld te worden 
bestudeerd. Gaandeweg wordt in de dialoog door 
de monnik met een reeks vooroordelen vanuit het 
zich superieur wanende westerse denken afgere-
kend. 

Boeddhisme als volwaardig partner 

Matthieu Ricard heeft vanuit een puur natuurwe-
tenschappelijke traditie de sprong gewaagd om 
zich in te leven in de denkwereld van een eeuwen-
oude centraal-Aziatische boeddhistische traditie. 
Door een jarenlange intensieve training blijkt hij 
voor zijn zeer kritische vader een uitstekend ge-
sprekspartner en tegenstander. 

Het is vaak fascinerend, soms ook vermakelijk, 
te zien hoe Revel, na aanvankelijke tegenstand, 
zich gewonnen geeft als het gaat om het uitgangs-
punt dat het boeddhisme ten opzichte van oude 
westerse tradities als volwaardig partner be-
schouwd kan worden. Uiteraard geeft Revel zich 
zeker niet gewonnen op alle punten. Met name 
waar het gaat om metafysische aspecten. En dat 
maakt deze gesprekken over boeddhisme en wes-
ters denken tot een flitsende dialoog. 

Het onlangs in het Nederlands vertaalde boek, 
dat - getuige de hoge verkoopscijfers - in Frankrijk 
een ongekende belangstelling geniet, ontmoet ook 
in ons land een bijzondere belangstelling. Niet in 
het minst door het bijzondere uitgangspunt: een 
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Matthieu Ricard, boeddhistisch monnik, met zijn vader de Franse filosoof Jean-Francois Revel. 

vader die frontaal in de aanval gaat en probeert zijn 
zoon telkens opnieuw onderuit te halen; de zoon 
die op scherpe en waardige toon die aanvallen weet 
te pareren, en de vader op een reeks punten van in-
zicht doet veranderen. 

Waarover spraken zij 
in de bergen van Nepal? 

Het scala van onderwerpen omvat ondermeer 
vraagstukken als: moet het boeddhisme be-
schouwd worden als een filosofie ofwel een religie; 
over boeddhistische metafysica; de impact van het 
snel groeiende boeddhisme in de westerse wereld 
samen met de herleving van het boeddhisme in het 
oosten; de benadrukking binnen het boeddhisme 
om als mens aan jezelf te werken; spirituele tradi-
tie en culturele invloeden; vooruitgang en vernieu-
wing, enz. Na afloop concludeert de filosoof 
"Welke les heb ik geleerd uit onze gesprekken, wat 
ben ik er wijzer van geworden? In ieder geval heb 
ik steeds meer bewondering gekregen voor het 
boeddhisme als wijsgerig stelsel en ben ik steeds 
sceptischer geworden over het boeddhisme als me-
tafysische leer." Verder is het Revel duidelijker ge-
worden wat de grond is voor de aantrekkings-
krachten van het boeddhisme op het Westen. Met 

name waar dit de levenskunst en de moraal zijn, 
welke door het wegvallen van de westerse filosofie 
vanuit zijn eeuwenoude tradities een grote leemte 
heeft doen ontstaan, die het boeddhisme kan op-
vullen. 

Ricard is verheugd te zien dat het boeddhisme 
in het Westen eindelijk zijn plaats in de geschiede-
nis van de filosofie en de wetenschap heeft ver-
worven. Daarbij wijst Ricard op zowel de kennis-
leer, alsook de geestes- of contemplatieve weten-
schap die vanuit de leer van de Boeddha ook in 
onze tijd toepasbaar is. En wel omdat het hier gaat 
om een wetenschap die zich richt op de meest fun-
damentele mechanismen van geluk en lijden, con-
cludeert hij. "Dag en nacht hebben we te maken 
met onze geest, ieder moment van ons leven, en 
een kleine verandering van die geest heeft grote ge-
volgen voor onze levensloop en onze waarneming 
van de wereld". 

Jean-Francois Revel en Matthieu Ricard, De 
monnik en de filosoof. Gesprekken over boeddhis-
me en het westerse denken. Asoka, 1998. (Oor-
spronkelijke uitgave: Le moine et le philosophe. Le 
bouddhisme aujourd'hui. NiL éditions, Paris, 
1997.) Bekroond met de Prix Alexandra David- 
Neel 1997.  DB 
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Tijdschriften 
Karma en reïncarnatie 4 
anno 1999: de 
stand van zaken 

Civis Mundi 
Tijdschrift voor politieke 
filosofie en cultuur 
Akkerwindestraat 23, 
3051 LA Roterdam 
38e jg. januari 1999 

Een groot deel van dit nummer 
is gewijd aan het thema 'Karma 
en reïncarnatie anno 1999: de 
stand van zaken'. Die stand re-
fereert aan het in 1997 versche-
nen boek Karma, reïncarnatie en 
de roep om zingeving en aan het 
over dit thema in de Erasmus 
Universiteit Rotterdam gehou-
den congres. 
Er bestaat een behoefte om kar-
ma en reïncarnatie nader uit te 
werken als object van filosofi-
sche bezinning en wetenschap-
pelijk onderzoek in samenwer-
king met de Stichting Kairos-
karma en reïncarnatie. In dat ka-
der is in de EUR de afgelopen 
drie maanden een lezingen-cy-
clus gehouden, en zal er dit jaar 
in het Studium Generale-pro- 

gramma een symposium wor-
den georganiseerd. 
Karma en reïncarnatie, met veel-
al expliciete verwijzingen naar 
de tradities daaromtrent in het 
boeddhisme, is in dit nummer 
van Civis Mundi uitsluitend 
door westerse auteurs onder de 
loupe genomen. Zij zijn daarbij 
uitgegaan van geestes- en na-
tuurwetenschappelijke achter-
gronden. 
Opvallend is de bijdrage van 
F.T.M.Kokke en H.S.Verbrugh, 
die een wetenschaps-dynami-
sche parallel trekken tussen de 
historische ontwikkeling van de 
genetische informatica in de 
voorbije eeuw en een mogelijk 
toekomstige ontwikkeling van 
de theorie van karma en reïncar-
natie in de komende eeuw. 
In dit korte bestek is het niet 
mogelijk de talrijke serieuze po-
gingen nader toe te lichten, die 
door alle auteurs worden ge-
daan om voor begrippen als kar-
ma en reïncarnatie plaats in te 
ruimen in de westerse cultuur. 
Daarbij zijn zowel serieuze po-
gingen tot integratie alsook dui-
delijke afwijzingen naar voren 
gebracht. 
Voor hen die zich sedert jaren 
inspannen vanuit de leer van de 
Boeddha karma en wederge-
boorte binnen de begrenzingen 
van onze cultuur in te bedden, 
biedt het lezen van deze reeks 
artikelen een welkome verrij-
king. Ook toont de groeiende 
belangstelling vanuit de acade-
mische wereld aan, hoezeer 

wetenschapsmensen de bestude-
ring van deze begrippen in 
steeds serieuzer mate ter hand 
nemen. Kennisname van die po-
gingen kunnen voor boeddhis-
ten alleen maar verrijkend wer-
ken. 

Trycicle. The Buddhist Review 
Fall 1998, jrg. 8, nr. 1 
P.O. Box 2077, Marion OH 43306, 
USA, tel. +1 800-873-9871 
http://www.tricycle.com  

Tricycle is nooit te beroerd om 
taboes aan te pakken; was dat in 
het vorige nummer 'praktiseren 
met woede', in dit nummer gaat 
het over seksueel geweld en al-
coholverslaving. In een land als 
de Verenigde Staten waar orga-
nisaties failliet kunnen gaan aan 
het betalen van torenhoge be-
dragen aan slachtoffers van sek-
suele intimidatie, zijn de regels 
heel scherp: bijvoorbeeld colle-
ga's geen bloemen geven, niet 
aanraken, ook geen arm om de 
schouder als iemand's vader is 
overleden, geen complimenten 
maken als iemand afgevallen is. 
Zulke lijsten met wat wel en niet 
mag scheppen alleen maar meer 
verwarring. Wat onderwees de 
Boeddha? Het zal geen verba-
zing wekken dat al in de Vinaya 
voor de monniken regels tegen 
seksueel geweld zijn opgeno-
men. Het principe is duidelijk: 
het beheersen van de hartstoch-
ten en geen schade berokkenen 
aan anderen. Pas dan is volledig 
bewustzijn mogelijk. Dit be-
wustzijn kan echter bij tijd en 
wijle vertroebeld raken door al-
cohol, zoals blijkt uit het leesba-
re interview met twee (anonie-
me) Boeddhistische drinkers die 
van de alcohol proberen af te 
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komen. Verder nog een inter-
view met Thinley Norbu Rin-
poche van de Tibetaans Nying-
ma traditie, waarin hij nogal zu-
rig afgeeft op Amerikaanse 
Boeddhisten.  AS 

Trycicle. The Buddhist Review 
Winter 1998, jrg. 8, nr. 2 
P.O. Box 2077, 
Marion OH 43306, 
tel. +1 800-873-9871 
http://www.tricycle.com  

In dit nummer een speciaal ka-
tern over Thaise Boeddhistische 
monniken die in het woud leven 
en een inspiratiebron vormen 
voor Amerikaanse Boeddhisten. 
Voor een Europese lezer is het 
onvoorstelbaar dat er nog van 
zo'n ongerepte natuur sprake is 
(in combinatie met een aange-
naam klimaat) dat het mogelijk 
is om je als kluizenaar monni-
ken in het woud terug te trek-
ken; kom daar `ns om in welk 
Europees land dan ook. Al even 
intrigerend is een artikel over de 
dichters van het Ch'an Boed-
dhisme, in 1915 in de Ameri-
kaanse literatuur geïntroduceerd 
door Ezra Pound: "Frosty 
wind/Raises deep night/Missing 
only/A gibbon's howl" (van 
Pao T'an, 10e eeuw).  Een  schril 
contrast met het wat flauwe 
stuk over het mysterie van de 
drie-ogige lama, Lobsang Ram-
pa. Feit of fictie? Klinkklare on-
zin, als je het mij vraagt. Ook 
nog leuk om te lezen: een artikel 
met verschilende meningen over 
het gebruik van de stok (de ky-
osaku) in de zen praktijk. En erg 
leuk: als wat komt Clinton terug 
in een volgend leven? Een greep: 
een groene en slijmerige kikker, 
een vrouw, een stagiaire, een ka- 

meleon, een duivel in een blau-
we jurk, een eunuch in een oos- 
terse harem...  AS 

Lotusblltter 
Zeitschrift fr Buddhismus 
Amalienstrasse 71, D-80799 München 
Nr. 1/1999 

Saddha (vertrouwen) is ditmaal 
het centrale thema van een reeks 
bijdragen in dit nummer. 
Volgens aloude boeddhistische 
tradities behoort saddha tot de 
vijf begrippen die leiden tot zelf- 

verzekerdheid, tot de vijf ken-
merken van de nobele groei, tot 
de zeven nobele schatten, tot de 
vijf faktoren van spiritueel stre-
ven en tot verschillende factoren 
van geestelijke energie. Bij al 
deze samenhangen plaatst de 
Boeddha het vertrouwen op de 
eerste plaats. 
Aan de ene kant zijn niet-ver-
lichte wezens aangewezen op 
het zich toevertrouwen aan de 
leiding van de Boeddha wanneer 
het gaat om juist inzicht. Zijn 
leer gaat maar al te vaak tegen de 
stroom van de wereld in. An-
derzijds worden eigen verant- 

woordelijkheid en zelfvertrou-
wen vereist. In deze uitgave van 
Lotusbltter wordt binnen de 
context van verschillende leer-
scholen een overzicht geboden. 
Vertrouwen is niet slechts een 
pure geluksaangelegenheid zoals 
de praktijk uitwijst. Belangwek-
kend zijn de berichten van per-
sonen die praktiserend de toe-
gang tot een krachtsbron heb-
ben gevonden. 

Shambhala Sun 
November 1998, jrg. 7, nr. 2 
1345 Spruce St., 
Boulder CO 80302-4886, 
tel. +1-902-422-8404 
http://www.shambhalasun.com  

Shambhala Sun komt met een 
themanummer over de strijd 
van Tibet voor vrijheid, met een 
aantal reportages over het huidi-
ge Tibet. Welke weg te gaan: 
vasthouden aan het principe van 
geweldloosheid of sterkere 
maatregelen nemen om de vrij-
heid te bevechten? Opvallend 
veel artikelen over popsterren in 
dit nummer, van 'jonge Ameri-
kanen die rocken voor een vrij 
Tibet', via de zangeres Sarah 
McLachlan, naar de herinnerin-
gen van acteur Peter Coyote aan 
het utopische idealisme van de 
hippies in de jaren zestig. De 
zwarte hoogleraar bell hooks 
heeft een nieuwe column in dit 
blad, 'Buddha's Belly'. Ze heeft 
een twintigtal boeken op haar 
naam staan als feministe en anti-
raciste. Ook in Nederland is zij 
enigszins bekend: zij is gast-
hoogleraar geweest in Utrecht 
en is hier een paar maal op tele-
visie verschenen, onder andere 
bij Anil Ramdas. Helaas staat 
haar column bol van de 'ismen' 
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waar ze tegen vecht, terwijl ze 
tegelijkertijd haar eigen verdien-
sten sterk op de voorgrond 
plaatst. Een Boeddhistische visie 
is daarentegen ver te zoeken. 
Jammer, want het zou interes-
sant zijn om (zwart) feminisme 
en Boeddhisme aan elkaar te 
koppelen. 

Shambhala Sun 
Januari 1999, jrg. 7, nr. 3 
1345 Spruce St., Boulder CO 80302-
4886, USA, tel. +1-902-422-8404 
http://www.shambhalasun.com  

Pema ChiMra heeft in dit 
nummer een lang en openhartig 
gesprek met de zwart-Ameri-
kaanse schrijfster Alice Walker 
(o.a. van De Kleur Paars) over 
de kracht van de `tonglen' medi-
tatie. In deze meditatie wordt in 
vier stadia het lijden gezuiverd 
en liefde ontwikkeld. Heel in 
het kort: 1) rust de geest in stilte; 
2) adem een heet, zwaar en don-
ker gevoel in en een koel, licht 
en helder gevoel uit; 3) werk 
met een persoonlijk situatie; met 
je eigen gevoelens of voor ie-
mand om wie je geeft; adem 
pijn in en zend vertrouwen en 
liefde uit; 4) breid de praktijk 
uit, b.v. voor mensen die je kent 
uit je buurt, of voor alle mensen 
die jou ooit pijn hebben gedaan. 
De tonglen meditatie heeft tot 
doel om compassie te ontwikke-
len. Het slechte naar binnen; het 
goede naar buiten! Verder nog 
een mooi essay van Roshi Ber-
nard Glassman over de dood 
van zijn vrouw, en artikelen 
over uitstervende culturen, over 
kindsoldaten en over de ver-
koop van wapens in een post-
nucleaire wereld. 

Buddhism Now 
Februari 1999, jrg 9, nr 1 
Sharpham Coach Yard, Ashprington, 
Totnes TQ9 7UT, Engeland 
tel. + 44-1803-732082, 
fax + 44-1803-732037 
buddhist.publishing@dial.pipex.com  

Willen we ons Bewaarzijn vrij en 
helder maken, dan is een eerste 
stap het cultiveren van vrijgevig-
heid (dana); de eerste van de zes 
Volmaaktheden (paramita's). 
"Het is niet zozeer een kwestie 
van iets geven, maar meer een 
kwestie van de weerstand over-
winnen om iets te geven. Geven 
zegt zelden iets over onze finan-
ciële toestand, maar des te vaker 
iets over onze emotionele hou-
ding. Onze weerstand overwin-
nen om bij iemand anders be-
trokken te zijn, om er te zijn 
voor iemand anders - misschien 
zo simpel als luisteren wanneer 
iemand een vriendelijk oor no-
dig heeft - dat is vrijgevigheid. 
Het gaat om tijd en geduld ge-
ven. Vrijgevigheid zonder ge-
duld is een onzekere deugd." 
Dezelfde nadruk op egoloosheid 
zit ook in een artikel over karma 
en wedergeboorte: "in het volle-
dige ontwaken is geen geboorte 
en dood, geen opvatting van het 
zelf als een individu in een we-
reld van individuen. (...) Weder-
geboorte is een gegeven in Boed-
dhistische teksten (...). De Boed-
dha zag geboorte als een gevolg 
van een waanvoorstelling. Wij, 
als practizerende Boeddhisten, 
worden opgeroepen om dit te 
onderzoeken en de vrijheid te 
realiseren die er uit voortkomt -
te realiseren dat we intrinsiek vrij 
zijn van wedergeboorte. Of om 
het anders te zeggen, de cyclus 
van het bestaan (...) kan overste- 

gen worden door de afwezig-
heid van het zelf als een individu 
en de afwezigheid van tijd als 
een werkelijkheid te realiseren, 
en om vanuit die realisatie te le-
ven natuurlijk. Dat is wat de 
Boeddha deed en dat is wat hij 
ons vraagt te doen." 

Kunchab 
Kwartaal blad over boeddhisme 
Tibetaans Instituut, Kruispadstraat 38, 
B-2900 Schoten 

Het eerste nummer van jaargang 
1999 staat helemaal in het teken 
(van de komst) van de Dalai 
Lama naar België van 4 t/m 7 
mei aanstaande. De eerste pagi-
na's schetsen een beeld van het 
leven van deze 'eenvoudige 
monnik' vanaf de erkenning van 
zijn reïncarnatie op driejarige 
leeftijd tot en met het ontvangen 
van de Nobelprijs voor Vrede in 
1989 en zijn vele reizen daar-
voor en daarna. De volgende 
zeer informatieve bladzijden 
zijn gewijd aan de geschiedenis 
van alle 14 Dalai Lama's. Ook 
een historie van de voorgaande 
bezoeken van de Dalai Lama 
aan België ontbreken niet. Maar 
de belangrijkste gegevens staan 
in het hart van het tijdschrift: 
het complete programma voor 
die dagen in mei. Een van de 
voordrachten die de man, die als 
gewone burger Tenzin Gyatso 
heet, zal geven luidt Een ethiek 
voor het komende millennium. 
"Wij moeten, allen tezamen, een 
nieuwe spiritualiteit zoeken. Dit 
nieuwe concept zou tot stand 
moeten komen naast de religies, 
op zo'n manier dat alle mensen 
van goede wil dat kan bijtreden. 
En dit voor een betere toekomst 
van de wereld." 
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Boeken 
Katharina Haemers 
De leer van de Boedddha 
zoals hij werd verkondigd 
zoals hij wórdt gehoord 
Antwerpen, 1998 
ISBN 90-75299-11-7, r 26,50/BEF 500 

In een heldere opzet worden 
hier niet alleen de leer van de 
Boeddha met behandeling van 
de Vier Edele Waarheden, de 
Vier Brahmavihara, en de be-
grippen Karma en Meditatie be-
schreven. Ook de geschiedenis 
van het vroege Boeddhisme, de 
betekenis van het Kleine en het 
Grote Voertuig, de grote scho-
len binnen het Mahayana zoals 
Zen-Boeddhisme, het Reine-
Landboeddhisme en het Tibe-
taans Boeddhisme komen in be-
knopte vorm aan bod. 
De vele tekstfragmenten uit ver-
schillende canons geven een 
goed beeld van de wijze waarop 
de Dharma binnen vaak sterk 
uiteenlopende culturen werd, en 
nog steeds wordt beleefd. 

DE LEER VAN DE BOEDDHA y. 
zoals hij wr,d 
wals hij rood[ gclword 

Lal harimi 1-lacmew 

wier< 

Katharina Haemers is erin ge-
slaagd uit de enorme hoeveel-
heid bronnenmateriaal binnen 
het bestek van nog geen 140 
bladzijden een heel bruikbare 
inleiding in het Boeddhisme in 
al zijn belangrijkste aspecten te 
schrijven. Het boek is daardoor 

Pema Ch&lr.5n 
Als je wereld instort 
Adviezen voor moeilijke tijden 
Servire, 1998 
ISBN 90-6325-562-4, r  39,50/BF 790 

Uit een reeks lezingen die de 
boeddhistische non Pema 
Cheidriin in de loop der jaren 
heeft gegeven, hebben vrienden 
en leerlingen dit boek samenge-
steld. 
Als richtlijn geeft de auteur een 
`radicaal als barmhartig advies 
voor het omgaan met pijn en lij-
den.' De antwoorden die zij 
geeft, gaan meestal lijnrecht in 
tegen gewoonten en verwach-
tingen. Op die wijze maakt ze 
de lezer bekend met de traditio-
nele boeddhistische wijsheids-
leer. 
Dood, onmacht, twijfel, verlies 
als ongenode gasten in onze sa-
menleving: hoe daarmee om te 

bij uitstek geschikt voor elke be-
ginnende leerling, bijvoorbeeld 
in het onderwijs. Voor meer ge-
vorderden ook goed bruikbaar 
als nuttig overzicht van het 
boeddhisme met inbegrip van al 
zijn tradities.. 

gaan? Vroeg of laat krijgt ieder-
een te maken met tegenslag. 
Hoe kunnen we in zo'n periode 
toch onszelf blijven? Pema 
Cheidriin maakt die aspecten 
bespreekbaar, en geeft concrete 
adviezen over omgaan met pijn. 
De sleutel tot rust en rijkdom 
ligt in het aanwezig zijn in de er-
varing van pijn. 
`Moeilijke tijden vormen een 
soort test maar zijn ook helend. 
We denken dat het erom gaat 
voor de test te slagen of de 
moeilijkheden te boven te ko-
men, maar de waarheid is dat de 
dingen niet worden opgelost. Ze 
ontstaan en vallen uiteen. Ze 
ontstaan weer en vallen op-
nieuw uiteen. Zo is het nu een-
maal. De loutering komt wan-
neer we dit laten gebeuren, wan-
neer er ruimte is voor verdriet, 
voor troost, voor beproeving, 
voor vreugde.' 
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Diana en Richard St Ruth 
Zenboeddhisme 
Becht, 1998 
ISBN 90-230-0999-1 

Ian Reader 
Shintoïsme 
Becht, 1998 
ISBN 90-230-1007-8 

In de reeks Wereldgodsdien-
sten in vogelvlucht' verschenen 
2 deeltjes. In Shintoïsme gaat het 
vooral om de culturele betekenis 
van de Japanse staatsgodsdienst, 
met inbegrip van tradities en 
festivals. Daarbij wordt de pre-
caire relatie tussen shintoïsme, 
politiek en nationalisme door 
Reader niet geschuwd. Zen-
boeddhisme beperkt zich wat de 
ontwikkeling aangaat niet alleen 
tot Japan, maar beschrijft die 
ook binnen China, Korea en het 
Westen. Aspecten als bloem-
schikken en theeceremonie, 
krijgkunsten, poëzie en medita-
tie komen in hun functionele rol 
aan bod, alsook het leven in de 
kloosters en in de praktijk van 
alledag. 

Mattóshó 
Brieven van Shinran Shonin 
ISBN 90-75299-13-3, BF 250/t 10,50 
(ledenprijs BEF 200/r 13,00) 
De Simpele Weg, Antwerpen, 1999 

Dit cahier bevat 22 vanuit het 
Japans vertaalde brieven van 
Shinran. De brieven zijn afkom-
stig uit de verzameling 'De 
Lamp voor Latere Tijden' (Mat-
tóshó), geschreven rond 1250. 
Zij hebbemn voornamelijk be-
trekking op doctrinale proble-
men binnen de Jodo-Shinshu 
(Shin-boeddhisme). In dit cahier 
is per brief afzonderlijk een kri-
tische samenvatting opgenomen. 

Shitoku A.Peel 
Jodo-Shinshu na Shinran 
Een historisch-kritisch 
overzicht 
ISBN 90-75299-14-1 
De Simpele Weg, Antwerpen, 1999 

"Algemeen kan aanvaard wor-
den dat de Jodo-Shinshu van 
alle boeddhistische stromingen 
zowel binnen als buiten Japan 
allicht het best de confrontatie 
met de moderne wereld aan kan. 
Het afwijzen van monastische 
regels en van voorschriften op 
diëtetisch en vestimentair gebied 
is hier zeker niet vreemd aan; 
maar mijns inziens doorslagge-
vender is toch de openheid die 
Shinran zelf betuigd heeft tegen-
over de situationele menselijke 
conditie, bijvoorbeeld in ver-
band met sexualiteit, sociale 
werkzaamheid en religieuze be-
trokkenheid. Maar ook de 'elas-
tische' houding van Rennyo en 
zijn opvolgers in verband met 
de wereldlijke overheden en het 
veranderend wereldbeeld mag 
hierin niet overschat worden." 

International Zen Center 
,-;g, Noorder Poort 

Moon Heart Summer School 1999 
met Zenmeester Gesshin Myoko Prabhasadharma, 
Alvaro Cardona-Hine en Dharma Udaka Kanromon 
zenretraites, mindfull awareness courses en poetry workshop 

Information: Butenweg 1. 8351 GC Wapserveen 
Tel. +31(0)521321204 / Fax +31(0)5211412 
e-mail: kanromon@euronet.nl  

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 4 — NR 3 LENTE 1999 



STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME 

Lentebijeenkomst 
zaterdag 29 mei 1999 van 11 tot 16 uur 

IN DE SPOREN VAN DE BOEDDHA 
Het ontwikkelen van inzicht 

De leer van de Boeddha staat bekend als de midden-
weg en wordt kort samengevat in het achtvoudige 
pad. De eerste zes gedeelten van het pad zijn: juist in-
zicht, juist besluit, juist spreken, juist handelen, juis-
te wijze van levensonderhoud en juiste inspanning. 
Deze zijn nog gemakkelijk te begrijpen. Het zeven-
de en achtste deel: juiste oplettendheid en juiste con-
centratie kunnen alleen vanuit de praktijk begrepen 
worden. De verschillende boeddhistische tradities 
hebben een aantal methoden getest om oplettendheid 
en concentratie tot ontwikkeling te brengen. 

Tijdens de komende lentebijeenkomst maakt u ken-
nis met methoden zoals die in de Theravada, het Zen-
boeddhisme en in het Tibetaans boeddhisme beoe-
fend worden. Drie leraren zullen achtereenvolgens 
een inleiding houden. Vervolgens wordt de medita-
tiemethode toegepast en tenslotte is er een uitwisse-
ling met het publiek van de opgedane ervaring. 

Er bestaat op deze dag geen verplichting om in een 
moeilijke houding op de grond te zitten. 

DE LERAREN: 
Jotika Hermsen vanuit de Theravada traditie. 
In 1986 maakte zij kennis met Vipassana bij de eer-
waarde Mettavihari. Sindsdien heeft zij zich onder 
verschillende leraren verder ontwikkeld, zoals Josef 
Goldstein in de VS, en een aantal intensieve retraites 
gedaan in Thailand en Burma. Sinds 1992 leidt zij het 
Vipassana Meditatie Centrum in de Pieterspoortsteeg 
in Amsterdam. 

Gretha Aerts vanuit de Zentraditie. 
Sinds 1986 wordt zij begeleid door Genpo Merzel 
Roshi, een Amerikaanse Zenmeester. In 1990 is zij 
tot non gewijd en geeft sinds 1990 Zenlessen aan het 
centrum van de Kanzeon Sangha in Amsterdam en 
Rotterdam. 

Sandra Tideman-van Nispen tot Sevenaer vanuit 
het Tibetaans boeddhisme. 
In 1989 volgde zij voor de eerste keer een intensieve 
meditatie- en studiecursus bij Lama Zopa Rinpoche 
in het Kopanklooster te Nepal. Sindsdien heeft zij 
nog bij vele andere leraren gestudeerd en gemedi-
teerd, o.a. bij Z.H. de Dalai Lama en Dagpo Rinpo-
che. Zij is getrouwd, moeder van drie kinderen, 
kunsthistorica en is tevens werkzaam als yogalerares. 

De lentebijeenkomst zal plaatsvinden in het gebouw van 
De Vrije Gemeente, Johannes Vermeerstraat 19, Amsterdam 

Informatie over de bijeenkomst: 010-4157097/0318-
623265/jehms@kabelfoon.n1 
Kosten: f 35,-; voor donateurs van de Stichting 
Vrienden van het Boeddhisme f 25,-; op vertoon van 
studentenkaart f 10,-. 

De Johannes Vermeerstraat ligt ten oosten van het 
Museumplein, achter het ANWB-gebouw. Tram 
vanaf C.S.: lijn 16 - halte Joh.Vermeerplein; lijnen 2 
en 5 - halte Hobbemastraat of Stedelijk Museum. 
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Van her 
en der 

UNPO-prijs voor twee geëngageerde 
boeddhisten uit Azië 
Volkeren en ethnische groeperingen die niet in de 
Verenigde Naties zijn vertegenwoordigd zijn een 
aantal jaren geleden een eigen vertegenwoordiging 
aangegaan, de UNPO - `Unrepresented Nations 
and Peoples Organization', gezeteld in Den Haag. 
Een van de grondleggers was de Dalai Lama. 

Nu hebben twee boeddhisten, beiden afkomstig 
uit Azië, voor het jaar 1998 de aanmoedigingsprijs 
van de UNPO gekregen. Het gaat om de bekende 
maatschappijcriticus en milieu-activist Sulak Sivar-
aksa uit Thailand, en de non Chen Yen uit Taiwan, 
grondlegster van de Buddhist Compassion Relief 
Tzu Chi Foundation, een organisatie die wereld-
wijd vier miljoen leden heeft en als zodanig de 
meest succesvolle en grootste boeddhistische hulp-
organisatie van de wereld. 

Een nieuwe boeddhistische 
universiteit in Burma 
In Azië worden vandaag den dag regelmatig om-
vangrijke boeddhistische universiteiten geopend. 
Een universiteit die wordt gefinancierd door de re-
gering van Myanmar (Burma) is in december vorig 
jaar in Rangoon, de Burmese hoofdstad, ingewijd. 
Het onderwijs dat zowel door monniken als door 
onderzoekers wordt verricht, stoelt in essentie op 
de Theravada-traditie. Opvallend is dat de cursus-
sen in het Engels zullen worden gegeven met het 
doel om buitenlandse studenten aan te trekken. In 
februari werd een Internationale Boeddhistische 
Universiteit in Thailand geopend. In de westerse 
wereld staan twee boeddhistische faculteiten op 
stapel en wel in Los Angeles en in Melbourne, 
Australië. 

Geweldloosheid tegen geweld 
In vervolg op de oproep van de winnaars van de 
Nobelprijs voor de Vrede (waaronder de Dalai 
Lama) heeft de Organisatie voor de Verenigde Na- 

ties erin toegestemd dat het eerste decennium van 
de komende eeuw gewijd zal zijn aan een cultuur 
van vrede en geweldloosheid. 

Dit thema was het onderwerp van de negende 
internationale conferentie van de INEB afgelopen 
maart. Die conferentie werd gehouden in Sri Lan-
ka, een land dat voortdurend wordt verscheurd 
door geweld tussen verschillende bevolkingsgroe-
pen. 120 deelnemers afkomstig uit de hele wereld 
hebben actieregels opgesteld die zijn geïnspireerd 
door het boeddhisme. INEB is een organisatie die 
vooral actief is in Zuidoost-Azië. 

Boeddha contra Brahma in Sri Lanka 
Tot op heden leefden Vishnu, Shiva en Boeddha in 
Sri Lanka vreedzaam naast elkaar. Paviljoens ge-
wijd aan godheden van het hindoeïstische pan-
theon worden volgens traditie binnen de omhei-
ning zelfs van boeddhistische tempels waar de be-
woners van Sri Lanka gewoonlijk hun gebeden 
doen. 

Onlangs echter is een boeddhistische monnik, 
de eerwaarde Soma Thera op oorlogspad gegaan, 
gesteund door een perscampagne tegen wat hij be-
schouwt als bijgelovige aanbiddingen. Zijn tegen-
standers wijzen er op dat door die acties ternau-
wernood wordt verholen dat er sprake is van een 
bepaalde boeddhistische stroming die zich verzet 
tegen alles wat te maken heeft met de hindoe en ta-
mil cultuur. De SRBC (voorheen Radio Ceylon) 
heeft hem officieel gevraagd zijn heftige bewoor-
dingen tegen het Hindoeisme en de Islam bij zijn 
interviews over radio en televisie te matigen... 

China sluit kloosters Tibet 
De Chinese autoriteiten hebben twee oude boed-
dhistische kloosters in Tibet gesloten nadat de 
geestelijken hadden geweigerd de Dalai Lama te 
veroordelen. Dat meldde het Tibet Informatienet-
werk. Het gaat om het 800 jaar oude vrouwen-
klooster Rankhor, dat met de grond gelijk is ge-
maakt en het mannenklooster Jonang Kumbum. 
China heeft 'patriottische opvoedingsteams' naar 
Tibet gestuurd om bij kloosterlingen de trouw aan 
de in ballingschap levende Dalai Lama te breken. 

Algemeen Dagblad, 29.1.99 
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ANP EVEN THOUGH 
/11-  IS MYOWN 
-1,92.tEATION 

Kangaroes en karma 
Blijkbaar zijn er heel wat boeddhisten met Inter-
net-ervaring in het land 'down under'. De sites op 
het wereldwijde computernetwerk die over boed-
dhisme gaan en in het internetadres de letters 'au' 
hebben (wat de lendenafkorting voor Australie is) 
zijn namelijk talrijk. Daarom hier een kleine op-
somming van hen die veel afweten van kangaroes 
en karma! 
• Asian Studies is de overkoepelende titel van een 
interdepartementaal project binnen de Nationale 
Universiteit in Canberra, faculteit der Sociale We-
tenschappen. Het is een grootschalig gebeuren dat 
actueel en per onderwerp bronnen, documenten 
en andersoortige informatie geeft op het gebied 
van de sociale wetenschappen in Azie. Het is te-
gelijkertijd een virtuele bibliotheek en juist als zo-
danig kun je via het trefwoord "buddhism" het 
nodige vinden. Sites op het gebied van kunst, tek-
sten en vertalingen, tijdschriften, databases: te veel 
om op te noemen. Eigenlijk is deze site het beste 
uitgangspunt voor iedereen die boeddhisme op In-
ternet (verder) wil gaan verkennen. 
Adres Asian Studies: 
http://coombs.anu.edu.au/WWWVLAsian/VLRules.html  
Adres virtuele bibliotheek: 
http://www.ciolek.co  -Buddhism.html 
• The Buddhist Council of New South Wales 
geeft behalve de mogelijkheid om te `chatten' (pra-
ten) met mede-boeddhisten , een lijst met feestda-
gen en diverse artikelen en soetra's, ook informatie 
die verder nergens te vinden is. Een verslag bij-
voorbeeld van de 20e  algemene conferentie van het 
World Fellowship of Buddhists, een overkoepe- 

lende organisatie waar deze council ook deel van 
uitmaakt. En een geografisch overzicht van alle 
boeddhistische groepen in Australie, compleet met 
adresgegevens. 
Adres: http://www.zip.com.au/-lyallg/index.htm  
• Een gewone Internetprovider genaamd Ozemail 
biedt ruimte aan een paar boeddhistische Australi-
sche groepen. Waaronder de Nan Tien Tempel in 
Wollongong, die in 1995 werd gesticht door de 
Chinese meester Hsing Yun. De groep geeft een 
maandelijkse nieuwsbrief uit die online te lezen is, 
vermeldt haar activiteiten op de site en publiceert 
een groot aantal artikelen van Hsing Yun. 
Een andere groep onder de vlag van Ozemail is 
Wat Buddharangsee in Annandale. Dit is een Thai-
se boeddhistische tempel uit de Theravada school. 
Buddharangsee is een van de zeven groepen van de 
Dhamayuta secte in Australie. 
Adres Nan Tien: http://www.ozemail.com.au/-nantien/  
Adres Wat Buddharangsee: 
http://www.ozemail.com.au/-watthai/  
• De site van de Buddhist Society of Western Austr-
alia is zeer uitgebreid met o.a. een fikse collectie van 
essays over allerlei boeddhistische begrippen. Deze 
organisatie is eveneens Theravada georienteerd en 
heeft 2 kloosters gesticht; een voor monniken in Ser-
pentine, 60 km ten zuiden van de stad Penh, en een 
voor nonnen in Gidgegannup. De algemene plaats 
van samenkomst, Dhammaloka, ligt echter in Nol-
lamara. 
Adres: http://www.iinet.net.au/-ansonb/bswa/index.html  
• Geen kangaroe als mascotte voor de Australier 
David Lourie maar een kat. Dharma the Cat, om 
precies te zijn. Op deze site met veel humor - de 
ondertitel spreekt over `philosophy with fur' -
staat waar je een goeroe kunt vinden, doorbreekt 
het taboe dat de Boeddha geen vegetarier was en 
levert een aantal cartoons waar de zenplaatjes van 
de stier bij verbleken. 
Adres: http://www2.one.net.au/-lourie/  

IMARMA THE <AT by Dovid fr Tod "KerAttacherent" (c) 1998 
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Advayavada Infocenter - Amsterdam 
Postbus 10502, 1001 EM Amsterdam 
tfx 020-6269602, advaya@euronet.nl  
www.euronet.nl/nadvaya/index.htm  
Info over het Advayavada-boeddhisme. 
Maandelijkse bijeenkomsten: 
Amsterdam, Bloemgracht 90-92. 

Averbode, België 
Zen in de Poort: elke laatste za in de 
maand meditatie in poortgebouw Abdij 
Averbode. Staf Feyaerts 0032-(0)772.901. 

Boeddhayana Centrum 
Internationaal Boeddhistisch Meditatie-
en Studiecentrum 
Stephensonstraat 13, 2561 XP Den Haag. 
Tel 070-3600605/fax 070-3600213/ 
e-mail: boeddhayana@buddhayana.nl/web  
site:http// www.buddhayana.nl  

Boeddhistisch Centrum Amsterdam 
Vrienden van de Westerse Boeddhisten 
Orde (VWBO). Palmstraat 63, 1015 HP 
Amsterdam. Te1.020-420.7097/632.7795. 
Beginnersactiviteiten:  
Meditatie-avonden: elke wo 19.30 u 
De mandala van de vijf Boeddha's 
6 avonden 11 mei t/m 15 juni; 
Zomerretraite 3 t/m 11 juli; 
Voor gevorderden:  
Dharma-avonden elke do 19.30 u; Stu-
diedagen elke za 10 u meditatie/11-17 u 
studie; Meditatiedagen 25 apr, 20 juni 
van 11-17.30 u Een lied van Milarepa 
24 apr Shakyamuni Boeddha 29 mei; 
Thema? 19 juni; 
Speciale evenementen:  Open dag 29 aug; 
Amitabha 30 apr, Boeddhadag 30 mei, 
Prajfiaparamita 28 juni, Dharmadag 
28 juli, Sangharakshita 27 aug; Wesak-
festival 29-30 mei. 

Boeddhistisch Centrum Ghantapa 
Kadampa Boeddhistisch Centrum van 
Amsterdam, Aakstraat 62, 1034 BP 
Amsterdam-Noord. Tel. 020-633.4921/ 
e-mail: ghantapa@worldonline.nl  
(b.g.g. na 17 u: 070-3466492) 
Nederland  Basisprogramma Gen Kelsang 
Sherab Amsterdam, elke za, info Ghan-
tapa Centrum; Meditaties, Ghantapa 
Centrum elke wo 20 u; Den Haag, 
De Ruimte, Witte de Withstr 27 elke wo 
18.30 u; Gouda, Poldermandreef 20 
0182-581019 elke wo 20 u. 

Boeddhistisch Studie- en Meditatiecen-
trum 
Karma Deleg Chi5 Phel Ling, Stoepaweg 4, 
9147 BG Hantum. 
Dagelijks: 6-8 u individuele meditatie; 
10-11 u Groene Tara Sadhana; 
18-19 u Mahakala Bernachen Sadhana; 
19-20 u Chenrezig Sadhana. 
Voor info over retraites en andere 
programma's tel 0519-297.714. 

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

Boeddhistische Unie van België 
(B.U.B.) 
Federatie Belgische verenigingen 
vertegenwoordigend Cambodjaanse, 
Japanse, Laotiaanse, Thaise, Tibetaanse, 
Vietnamese en Europese stromingen. 
Voorzitter Frans Goetghebeur. 
Info 00.32.03.685.0919/ 
fax 03.685.0991/ 
e-mail: tibinst@skynet.be/  
homepage: 
http://users.skynet.be/sky72508.  

Erik Bruyn 
Anton Mauvestraat 20, 3817 DL 
Amersfoort 
Lezingen door Erik Bruyn, Amersfoort: 
`Tantra, geneeskunde en psychotherapie. 
Over de verborgen boodschap van 
ziektesymptomen' 9 juni 20 u. 

Buddharama Tempel 
Loeffstraat 26-28, 5142 ER Waalwijk. 
Tel. 0416-334.251. 
Meditatiecursus: info Frieda Hemelrijk, 
Watercirkel 167, 1186 LS Amstelveen, 
020-441.9991 (19-21 u). 
Inleiding boeddhistische leer: 
elke laatste di v.d. maand 19 u door 
Peter van Loosbroek; info 073-532.4459. 

Buddhavihara Vipassana 
Meditatiecentrum 
St.Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM 
Amsterdam. Te1.020-626.4984, fax 020-
420.7205, e-mail: gotama@xs4all.nl  
Wekelijkse meditatie: 
ma 18-20 u, wo 7.30-8/8-830 u; 
do. 9.30-11.30 u/18-19.30 u. 

Centrum voor Shin-Boeddhisme 
Shintempel Jijoki, Pretoriastraat 68, 
B-2600 Antwerpen-Berchem. 
Inl (00-32)-03-218.7363/fax 03-281.6333/ 
e-mail yuho@glo.be. Rooster der bijeen-
komsten zie 'Ekó' dec '88 nr 79. 

Centrum Ekayana (Stichting Ching 
Chueh Buddhist Association Nether-
lands) 
M.de Backerestraat 34, 4529 GS Ede 
(Zeeuws Vlaanderen). 
Centrum Ekayana verzorgt instructies 
in de Boeddha-Dharma en in inzichts-
meditatie, en geeft beperkt aantal publi-
caties uit. Info bhiksuni Ratana telefax 
0117.492.271. 

Filosofie Oost-West 
Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven. 
Voor uitgebreide info Hans Bosse 
040-211.3344/Joke Koppius 0571-270.434 
Cursus: 'Filosofische en Religieuze 
stromingen binnen het Boeddhisme': 
in Vergader- en Zalencentrum 
'Vredenburg 19', Utrecht 10-16.30 u. 
2april 

 Spiritualiteit in het dagelijkse leven: 
Schijn en werkelijkheid: de methoden 
van de boeddhistische traditie om 
helderheid van geest te cultiveren, 
dr.H.F.de Wit; 
Indische filosofie: Boeddhisme in India, 
dr.B.M.J.Nagel; 
Spiritualiteit en maatschappelijke 
betrokkenheid: Verschillende boeddhisti-
sche visies, Dr..C.W.Anbeek; 
22 má 
Spiritualiteit in het dagelijkse leven 
Bevrijdende communicatie: N.Tydeman; 
11 september  
Spiritualiteit in het dagelijkse leven: 
De psychologie van het boeddhisme 
dr.H.F.de Wit. 
9 oktober  
Brugfiguren tussen Japan en het Westen: 
Mens zijn vanaf het standpunt van de 
sunyatta. Het denken over God, mens 
en de wereld bij den zendenkers van de 
Kyotoschool prof.dr.H.M.Vroom; 
13 november  
Spiritualiteit en maatschappelijke 
betrokkenheid: Zen en de samenleving, 
N.Tydeman. 
11 december  
Chinese filosofie: Het boeddhisme in 
China. Opzoek naar het verlossend 
inzicht, prof.dr.E.Zrcher. 

Gemeenschap van Boeddhistische 
Contemplatieven 
Postbus 9141, 3506 DC Utrecht. 
Voor info Ayse 030-262.5972. 
Throssel Hole Buddhist Abbey, 
Carrshield, Hexham, Northumberland, 
NE47 8AL, Engeland. 

Agenda 
Sluitingsdata kopij: helst 8 september, winter 8 december, lente 8 maast, zomer 8 juni 
Agendaredactie:  Dirk Bakkes, lemstukken 82,9407 KN Assen. 

Tel 0592-347387. E-mail dirk.bakkes@hetnet.nl  
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Voor info 00-44-1434-345204. 
Meditatieavonden, regelmatig in 
Den Haag info Nanette 070-323.0214; 
Maastricht info Ingeborg 043-325.8504; 
Utrecht info Ayse 030-262.5972. 

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

Jewel Heart 
Dominicanenstraat 2B, 6591 KD 
Nijmegen. Tel. 024-322.6985. 
E-mail: jewelheart.nl@wxs.nl,  
home-page: home.wxs.nl/njewelheart.nl  
Gelek Rinpoche: 29 apr + 2 mei lezing + 
workshop 'De vier edele waarheden; 
30 apr en 1 mei lezing+workshop 'Wer-
ken met emoties' (Den Bosch, info 
073.641.31.36); 4-8 mei retraite 'Liefde 
en Wijsheid'.  Folders en informatie: 024 
322 6985.  Meditatie open avond: weke-
lijks vr 20-21u (niet in juli/aug) Yoga: 
2-wekelijks vrij 6.30-7.30u. Thangka te-
kenen: 2-wekelijks wo  20-22u.Meditatie-
cursus:  2-wekelijks wo 20-21.30u 
Doorgaande inscholings- en lamrim-
groepen:  wekelijks 

Kanzeon Sangha Nederland 
Tel 073-6427009/e-mail: 
Myoshing@wxs.n1  
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 Aerts. 
Introductie cursus:  18.30-20 u olv 
Meindert v.d.Heuvel/Maurice Knegtel. 
Vervolg introductie cursus: 
do 20.15-22 u olv Meindert v.d.Heuvel. 
Zenweekends: 24/25 apr, 13 juni 10-17 u 
olv Gretha Aerts. 
Zomersesshin: 
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. 
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. 

Karma Kagyu Centra voor Diamant-
weg-Boeddhisme 
Spirituele leiding van de 17de 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. 

Maha Karuna Ch'an (Chinese Rinzai 
Ch'an) 
Secr.: Betty Dewit, Bellemansheide 78, 
B-1640 St.Genesius-Rode Tel.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, Univers.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 Ernst. Tel. 
0578-661.450/fax 0578-661.851, e-mail: 
maitreya@pi.net,  home page: 
http://home.pi.net/nmaitreya/home.html  
Activiteiten  23/4 - 5/5, 25-27/6, 9-16/7. 
Info secretariaat. 

Maitreya Amsterdam 
Boeddhistisch meditatie- en studiecen-
trum 
Brouwersgracht 157-159, 1015 GG Am-
sterdam. Tel. 020-428.0842/fax 020-
428.2788. 
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. 

Groningen, Postbus 1322, 9701 BH, 
diverse aktiviteiten info 050-526.8058/-
312.3689/309.1257. De gedachten-
training (Lo Djong) door Geshe Sonam 
Gyaltsen 19/5, 16-6 19.30 u in De Bonte 
Koe, Spilsluizen 9, Groningen info 050-
312.0438. 

Nyingma Centrum 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam. 
Te1.020-620.5207. 
Amsterdam Boeddhisme inleiding: elke 
wo 19.45-21.45 u olv Joleen Vries; Boed-
dhisme 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 8 apr 10 lessen elke do 19.45-21.45 
u met Walborg Gunning; 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 6- Lennis: 
elke vrij 19.30-21.30 u olv Meindert Gij-
zen; vanaf 9 apr 10 lessen elke vrij 19.30-
21.30 u olv Meindert Gijzen; vanaf 29 
mrt 10 lessen elke ma 20-22 u olv Joleen 
Vries; Mantra zingen: 30/4, 30/5, 29/6, 
27/8, 25/9. 25/10, 23/11, 22/12 van 
20.15-22 u; Soetra lezen/mantra zingen: 
zo 16/5, 13/6 van 19-20.30 u; Stress han-
teren - overstress voorkomen: 24 apr, 29 
mei 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, I x/2 we-
ken do 19.30-21.30 u met Joleen Vries, 
020-620.5207, Columbusstraat 131'; 
Groningen 1x/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; Nijme-
gen di 20-22 u olv Charaka Jurgens, 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 Wapserveen. Tel. 
0521-321.1204, fax: 0521-321.412, e-
mail: Kanromon@euronet.nl.  
april: 18 zitdag: Dharma Udaka Kanro-
mon; 23-25 Zen Weekend: Jishin Hend-
riks; mei: 2-9 Zen Retraite: Dharma 
Udaka Kanromon, 13-16 Familie Zen 
Retraite: Jishin Hendriks, 21-24 Zen 
Weekend: Dharma Udaka Kanromon; 
juni: 7-11 Werkweek, 18-20 Zen Week-
end: Dharma Udaka Kanromon, 21-27 
Poetry Workshop: Alvaro Cardona-
Hine; juli: 1-4 Work-practice weekend: 
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Dharma Udaka Kanromon, 8-11 Zen 
Weekend: Dharma Udaka Kanromon, 
18-25 Mindfull Awareness course: Zen-
master Gesshin Prabhasa Dharma. 

International Zen Institute (IZI)-afd. 
Nederland 
Secr.: Annelies Jishin Hendriks, 
Tijmtuin 8, 2353 PH Leiderdorp. Tel. 
071-582.0939/fax 071-582.0385/e-mail: 
Jisjin@wxs.n1  
Wekelijkse zen-bijeenkomsten (ook voor 
beginners): Amsterdam ma 20-21.30 u 
Maurits Kavi Dienske 20-679.9126; Boe-
kel ma en di 19.30-21.30 u Antje Priti 
Vermeulen 0492-321.530; Delft vr 19-20 
u Jishin Hendriks 071-582.0939; Heer-
enveen za. 9-11 u Cees Paula de Wit 
0513-620.268; Krimpen a/d IJssel wo 
10.30-21.30 u Janny Mudita 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 Verboom 
030-254.5197; Zwolle Dominicanen-
klooster di 20-22 u Ben Rata Oosterman 
038-454.0135. Intensieve zen-ochtenden: 
Krimpen a/d IJssel maandelijkse za 
morgen 6-14 u Janny Mudita de Wolf 
0180-517.649; Leiden 2-maandelijks 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. 
Aanvraag gegevens diverse activiteiten 
info bij secretariaat. 

Sayagyi U Ba Khin Stichting 
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen. 
Tel. 024-377.1935. 
Vipassana-meditatie, 10-daagse cursus: 
Heeswijk-Dinther 30 april-10 mei. 
Spoedige opgave nodig. Wekelijkse 
groepsmeditaties: Utrecht en Nijmegen. 
Info in International Meditation Centres 
van Sayagyi U Ba Khin Memorial Trust 
bij de stichting. 

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/ryzenzee/ruiren/  

Stichting Sakya Thegchen Ling/Tibe-
taans Boeddhistisch Instituut 
Mevr. E.v.d.Wiel, Laan van 
Meerdervoort 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 Chi5gyam 
Trungpa Rinpoche, geleid door Sakyong 
Mipham Rinpoche. le Jacob van Kam-
penstraat 4, 1072 BE Amsterdam. Tel. 
020-679.4753. e-mail: 
shamadam@xs4all.nl.  
Amsterdam, Zitmeditatie elke ma en di 
17.30-19 u, wo 19-22 u; meditatie-
instructie en begeleiding elke wo 20-22 
u;Shambhala Training introduktie week-
end De magie van het dagelijks leven 
26-28 feb; Leiden, Geversstraat 48, 2343 
AB Oegstgeest 071-541.0928 Lida Hos-
pers zitmeditatie en med.-instructie wo 
9-11 u, do 20-22 u; Grote 
overzichtscursus Boeddhisme olv Han 
de Wit 20 u wekelijks; Groningen, Vis-
markt 36-A 050-314.2701 (Titta Top) 
zitmeditatie elke ma 19.30-22u; 
Utrecht, Jansveld 9bis, 030-288.6032 
Desirée van Woerden meditatie elke wo 
20-22.30 u; Arnhem, Rijnkade 65, 026-
381.7262 Tom Berthoff: meditatie elke 
di 20-21 u, meditatie-instructie elke di 20 
u na tel.aanmelding; Rotterdam, Muse-
umpark 3 (zaal Remonstrantse kerk to. 
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. 

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 Hutschemaekers 
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 22.5 (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 Kaler 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; Winschoten (en 

Nieuwe Pekela) za 9-10 u en do 18.30-
19.30 u (beginners), 20-21 u (gevorder-
den), info Hannah Althuizen 0597-
645.108; Zaltbommel elke 14 dg di 
19.30-22 u, info Jan Boswijk 
0418.561.660 en 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 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 Karel De Geest 
014-223.587; Leuven, info Lut Peeters 
016-609.634; Olen, Oevelseweg 47, elke 
do 19.30-21.30 u, info Jan en Hilke Ver-
heyen 014-223.587. 

Stichting Mandala Boeddhistisch 
Centrum 
Shingon-school, Japans Vajrayana-
boeddhisme, Postbus 11617, 2502 AP 
Den Haag. E-mail: mandala@gironet.nl  
Heerlen, Kerkraderweg 90 24/4, 22/5, 
19/6 15-18 u olv Carlo Bonnie info 045-
571.1555, Amsterdam, Centrum Phoe-
nix, St.Jacobsstr.9-11 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, Mayke 
de Klerk 0523-265.446 of 
00.49.59481315; Oldenzaal zr. Francisco 
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 
Hoei,  Powa door Lama Zeupa 3 tot 9 
april; Shinee door Lama Karta 17 en 18 
april; Inleiding tot het boeddhisme door 
Lama Karta 24 april; Stadia tot aan de 
verlichting door Lama Karta 13 tot 16 
mei; Chenrezig door Lama Zeupa 22 2n 
23 mei; Shinee door Lama Tashi Nyima 
12 en 13 juni; Yoga voor beginners door 
Lama Karta 19 en 20 juni; Karling Shid-
ro 25 tot 27 juni; Prosternaties 3 tot 9 
juli; De belangrijkste godheden door 
Lama Zeupa 3 tot 6 juli; Dordjee Sempa 
10 tot 15 juli; Traleg Rinpochee 15 tot 25 
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juli; Mandala 19 tot 23 juli; Goeroe yoga 
26 tot 30 juli; Eerste jongerenkamp 31 
juli-1 aug.; Zomerretraite door Lama 
Tashi Nyima 14 tot 18 aug. 
Schoten Tibetaanse les 22 april; Geleid 
bezoek 25 april; Geleid bezoek 28 mei; 
Tibetaanse les 3 juni; Tibetaanse yoga 5 
juni; Geleid bezoek 27 juni 

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. 
De Dalai Lama in België: Leven, ster-
ven en geboden worden, 'Het lichaam in 
het dagelijkse leven' 5 mei 10.30 u, 'Het 
lichaam tijdens de droon en na de dood' 
5 mei 15 u in Hoei, Chéteau du Fond 
l'Evèque, 4 promenade Saint Jean l'Ag-
neau; Een ethiek voor het volgende mil-
lennium op 6 mei 19 u in Brussel, Paleis 
5 van Tentoonstellingspark; Ontmoeting 
tussen de Dalai Lama en leerlingen uit 
middelbaar onderwijs op 7 mei 10-11 u 
om Antwerpen, Bourlaschouwburg. 

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; Biltho-
ven, Hoflaan 24: ma 19.45-21.15 u, info 
030-229.2978; Dedemsvaart, Adelaars-
weg 69 olv Emiel Smulders elke di 20-22 
u; Eindhoven, info 040-244.5804; Gro-
ningen, Kamerlingh Onnesstraat 71, 12 
apr, 3 mei, 7 juni: Dharma-discussie 
avonden; 23 apr Werken met principes 
van vipassana-meditatie in gezondheids-
zorg door Johan Tinge; 25 apr, 2 & 16 
mei, 6 & 20 juni: vipassana 
meditatiemorgens; 7-9 mei vipassana 
meditatieweekend olv Eelkje Postma; 
29-30 mei meditatienacht als Vesakvie-
ring; 4 juni dia-avond over China; 13 
juni vipassana meditatiedag voor oude-
ren olv Eelkje Postma; 28 aug-5 sept vi-
passana meditatieretraite olv Frits Kos- 

ter; Havelte 30 juni-11 juli en 28 okt-8 
nov vipassana meditatiecursus 
Hertogenbosch wo 19.30-21.30 u info 
Laura Wetzer 073-614.6341; Leiden, 
Faljerilstraat 8 di 19.30-21.30 u info Nel 
071-515.4862/Han 071-361.7424; Maas-
tricht, Hoekweg 15, Meerssen, elke di 
19.30-21.30 u info Marjan Bouhuijs 043-
364.4180; Rotterdam, Oost-West Cen-
trum, Mariniersweg 9: elke ma 20.45-
22.30 u, meditatiedag 11 apr en 7 mei 10-
17 u, infop Coby 010-412.0656; Kapel 
Tamiliekerk', Nootdorpstraat wo 20-22 
u info Martin de Lange 010-511.5448; 
retraite olv Christina Feldman, opgave: 
Coby van Herk, Essenweg 30, 3062 NT 
Rotterdam; St.Annaparochie, Nieuwe 
Bildtdijk 294 do 20-22 u info Joke Bou-
ma 0518-402.942; Tilburg, Poststraat 7A 
info Jan 013-455.3107/Koen 013-
580.0425; Utrecht, Werfkelder, Oude-
gracht 334 elke di 20-22 u, info Henk 
030-252.0435; Zwolle, Pannananda', 
Hoefslagmate 44, 038-465.6653: elke ma. 
wo en do yoga-(vipassana)meditatie 
19.30-22 u.; meditatie 1 mei 9.30-16 u; 
weekendretraite Doetinchem 14-16 mei/ 
info Dingeman Boot tel/fax 038-
465.6653/Gina Moesker 038-460.0171; 
vipassana-meditatie-retraite: opgave 
Koos Hofstee, Ministerlaan 9, 8014 PL 
Zwolle 26 t/m 30 mei; retraite olv Saya-
daw U Kundala: opgave Dingeman 
Boot, Hoefslagmate 44, 8014 HG Zwol-
le 3 t/m 17 juli. 

Vipassana Meditatie (zoals onderwezen 
door S.N.Goenka) 
Bargerkempe 6, 7103 DZ Winterswijk. 
Tel/fax 0543-523.353. 
Nederland  10-daagse cursus vipassana 
meditatie Havelte 30 jun-11 jul, 28 okt-
8 nov; Winterswijk 5-16 mei, 30 jun-11 
jul, 27 jul-7 aug, 28 okt-8 nov, 24 dec-4 
jan. 
België Heusden-Zolder 27 jul-7 aug, 24 
dec-4 jan; Lommel 17-28 mrt, 5-16 mei. 

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. 
Zen sesshin Tenkei Coppens Sensei 4-8 
jun; Zen sesshin, A.M.A.-Samy ROshi 11-
20 jun; Zen sesshin, Sokun Rdshi en 
R.R.Ritskes 5-11 jul; Seminar F.A.S.-So-
ciety 20-23 en 23-25 jul. 

Zendo-JAKU 
Meditatie in de Zen-traditie di/do 
avond/vrij-middag Driebergen, Klooster 
Zusters Ursulinen. Info Stephan Ludwig 
0343-513.968. 

Zengroep Oshida 
Info Han Fortmann Centrum, René 
Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen 
024-361.910. 
Zazen-bijeenkomsten Han Fortmann 
Centrum ma-vrij 8-9.30 u olv Chris 
Smoorenburg, Irene Klarenaar e.a., di 
17.15-17.45 olv J.J.Wijsmuller info 024-
365.1668; do 17.15-17.45 u olv Chris 
Smoorenburg & Leon Claessen; Dagka-
pel Dominicuskerk, Pr.Molkenboerstr.7 
ma 17-18 u olv Wim den Biesen 024-
641.2984, wo 17-18 u olv Henk Hessel-
man 024-323.2843, do 19.390-21.30 u 
Kanzeon Sangha olv Frans Kampshoff 
024-358.1507; Studentenkerk, 
Erasmusln. 15 za 9-12 u olv Chris 
Smoorenburg 024-323.6124/27, Wim 
den Biesen e.a. 

Zenklausen in der Eifel 
Huffertsheck 2, D-54619 
Lauzerath/Leidenborn. Info 0049-
6559.467. 
Weekend-sesshin 30 apr-2 mei, 4-6 juni, 
3-5 sep, 1-3 okt, 5-7 nov, 3-5 dec; week-
end van bewuste aandacht 23-25 apr, 
28-30 mei, 25-27 jun, 27-29 aug, 24-26 
sep, 29-31 okt, 26-28 nov; zomersesshin 
23 jul- 1 aug. 

Zenkring `Zendo' 
Elten/Emmerich (D) 
Elke ma en vrij avond. Info 0316-
541.326 Zr Baps Voskuilen, Koningshof 
14, 6915 TX Lobith 

Zen trum 
Oudegracht 297, Werf, Utrecht info 
030-288.2528. 
Introductiecurssen 
elke di 17.45-19.30 & 20-21.45 u olv 
Herman Kief; elke wo 9.15-11 u & elke 
vrij 17.45-19.30 u olv Willem Scheepers. 

Zonhoven, België 
Meditatie elke wo 20-22 u, Inmoetings-
centrum Siloam info 0032-89-755.613. 
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DHARMA BOEKWINKEL 

gespecialiseerd in Tibetaans boeddhisme 

Boeddhistische boeken: 
• Sutra's, tantra's en meditatie 
• Commentaren, biografieën 
• Hedendaagse schrijvers 
• Kunst en geschiedenis 
• Psychologie 
Artikelen voor meditatie: 
• Meditatiekussens en meditatiematten 
• Wierook 
• Klankschalen 
Boeddhistische artikelen: 
• Thanka's, gebedsvlaggen, 

Boeddha-beelden, sierraden 
Openingstijden: 

di. t/m vrij 12.00-18.00 uur 
zaterdag 12.00-17.00 uur 

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

•%. 

l'iBrEYAN AIO 9‘10.!ECI\ 

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 

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 ménsen 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 brengén 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. 
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