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E STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME, uitgeefster

van dit blad, stelt zich ten doel
bekendheid te geven aan het boeddhisme zonder voorkeur voor een bepaalde richting of
stroming. De stichting stelt zich open voor iedereen die op enigerlei wijze belang stelt in het boeddhisme. Geregeld houdt de stichting thema-bijeenkomsten met de nadruk op het hedendaagse
boeddhisme, in het bijzonder in de westerse samenleving.
Donateurs zijn van harte welkom. De minimum-donatie bedraagt f45,- per jaar, waarin begrepen
een abonnement op het Kwartaalblad Boeddhisme. Aanmelding bij het secretariaat van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme (zie hiernaast) of door overmaking van de donatie op één van
de rekeningen van de stichting.

Ten geleide
Kleurrijk
Zo kleurrijk als de vele schakeringen van het boeddhisme zijn, zo
kleurrijk is ook dit nummer van het Kwartaalblad. Vooral letterlijk:
kunst speelt deze zomer een grote rol.
Dirk Bakkes interviewde de bekende thangka-schilder Andy
Weber in het Amsterdamse onderkomen van het Maitreya Instituut.
We krijgen daardoor een inkijkje in het gedachtegoed van de man
achter al die afbeeldingen op ansichtkaarten.
Dit is eveneens het geval bij Lidie Bossen. Deze Leidse boeddhiste haalt haar inspiratie vooral uit de symboliek en de vormenrijkdom
van het Vajrayana. De illustraties die we van haar in dit Kwartaalblad
afdrukken, zijn nu nog onbekend maar de redactie is er van overtuigd
dat dit niet lang meer zal duren!
Marian van der Horst is met haar thangka's al in een wijdere kring
bekend. Vooral in de voormalige Sovjet-republieken is ze een graag
geziene gast. Wat er allemaal komt kijken bij het maken van zo'n Tibetaanse rolschildering, wordt nu uit de doeken gedaan.
Een fenomeen dat zeker kleurrijk genoemd mag worden, is Madonna. Deze popster heeft al menige gedaanteverwisseling ondergaan
en blijft nog steeds vriend en vijand verbazen met haar muziek en
looks. Haar laatste CD Ray of Light bevat veel songteksten die erop
lijken te duiden dat de `material girl' van vroeger haar innerlijke zelf
heeft ontdekt. De nieuwe Madonna studeert Sanskriet, praktiseert
Zen yoga en flirt met het Boeddhisme en de Kabbala, de mystieke
Joodse traditie. In een interview met Kurt Loder op MTV zegt ze: "I
used to think I was in touch with my inner self, but then I realised it
was my inner ego". Deze uitspraak is gebaseerd op het voor Boeddhisten bekende onderscheid tussen het ego en het zelf.
Dit laatste komt ook uitvoering aan bod in het nieuwste boek van
Han de Wit: "De lotus en de roos". Het uitdoven van begeerte staat
in het boeddhisme voor het uitdoven van een egocentrisch gevoelsleven en een egoïstische levenshouding. Het is het loskomen van dit
egocentrisme dat levensvreugde opwekt, zo verhaalt De Wit in een
opnieuw aantrekkelijke mix van psychologie, godsdienst en ethiek.
Hoe mooi en verheffend de wereld van de beeldende kunst, muziek en psychologie ook is, we moeten niet vergeten dat het boeddhisme tegelijkertijd een rol te spelen heeft op economisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Vandaar dat Johan Niezing schrijft over
macro-conflicten en hoe we daarmee om kunnen gaan.
Wanda Sluyter
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Elk moment
komt alles,
als door
een wonder,
tot bestaan

Er is een hele mooie preek van Meester Eckehart,
de mysticus. Daarin zegt hij opeens: "Wat ik nu
ga zeggen, dat heb ik nog nooit gezegd en dat
wist ik zoëven ook nog niet". Dat is eigenlijk
waar het altijd op aankomt. Dat je van tevoren
nooit weet, wat er gebeurt, zelfs niet wat je gaat
zeggen. Ter illustratie een verhaal wat daar alles
mee te maken heeft. Ik weet niet meer waar het
zich afspeelde, ergens in de oudheid in elk geval,
ik denk in China of India.

door Ton Lathouwers

E

r was eens een keizer, die liet zijn hoofdwaarzeggers opdraven, want hij wilde weten waar wij allemaal op uit zijn: hoe gaat
het nu verder met mijn leven? Wat staat mij te
wachten? Die vraag vertolkte zowel de hoop als de
vrees van die keizer. Welnu, de belangrijkste en
voornaamste wijze en de meest helderziende raadgever/hoofdwaarzegger komt en de keizer spreekt:
"Nu, zeg het maar". "Wel", begint de wijste waarzegger, "ik zie dat u een zwaar lot heeft, u zult al
uw familieleden verliezen, stuk voor stuk". "Ophangen die vent!", roept de keizer. "Dat kan niet,
ophangen! Het idee! Dat geloof ik niet. Hij wil me
angst aanjagen. Doe maar de volgende".
Nou, de volgende hoofdwaarzegger staat al te
trillen op z'n benen en denkt: "Ik moet eerlijk zijn,
ik moet toch echt zeggen wat ik zie". Hij komt bij
die keizer en zegt: "Oh, wat een groot geluk valt u
te beurt. Van al uw familieleden en dat zijn er zeer
vele, zult uitgerekend u de grote genade ondervin-
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den dat u het alleroudste wordt". "Belonen, die
vent!", zegt de keizer.
Ja, dit is een waar verhaal, misschien is het zelfs
wel een zenverhaal, ik weet het niet. Maar het laat
heel veel zien. Hoe druk je iets uit? Hoe druk je uit
waar het om gaat? Want die eerste maakte een
`fout', die kleurde het een beetje in de 'verkeerde'
richting in, maar hij zei in wezen hetzelfde. Hij zei
precies hetzelfde. Ja, het is maar net hoe, met welke aandacht, je er tegenaan kijkt.
Aandacht
Wellicht is dat wel het sleutelwoord voor alles:
aandacht. Niet aandacht als iets dat je kunt oefenen, als iets waardoor je heel veel ziet en waarbij je
vooral niet verstrooid mag raken. Maar zoals het
Duitse woord `Andacht'. Dat is heel anders geladen dan bij ons 'aandacht'. `Andacht' sluit veel
dichter aan bij waar het om gaat in de meditatie.
Het is een woord dat wij vroeger kenden als 'lof'.
In feite is het een religieuze uitdrukking, een diepe
innerlijke houding, dat is eigenlijk 'aandacht'.
En dan, na de aandacht, komen de woorden. En
die zijn altijd gekleurd. Ze gaan altijd de mist in. Ik
heb zelfs eens een beroemd theoloog horen zeggen: "In het begin was het Woord en het Woord
werd geïnterpreteerd en toen begon de ellende".
Dat geldt voor het christendom, dat geldt voor het
boeddhisme, dat geldt voor de woorden die ik nu
spreek. Vandaar dat inleidende verhaal. Elke keer
moet je waakzaam zijn, aandacht hebben, wakker
zijn, inzien dat het niet om de woorden gaat, maar
om dat wat achter de woorden ligt. Wat dan in de
zentaal heet: van hart tot hart, van ziel tot ziel. En
dan kunnen de woorden erbij komen, maar eigenlijk zijn de woorden dan maar de topjes van de
golven in de stromende rivier, de schuimkopjes,
meer niet. Want het eigenlijke ligt daaronder. En
misschien was die eerste waarzegger wel zuiverder.
Misschien wilde hij de keizer open maken voor
iets dat ligt achter alle verlies, achter alle vergankelijkheid, wat in het boeddhisme heet: `Anicca', tijdelijk, onbestendig, alles is voorlopig, alles, elk
woord, elk gebaar. Als je het zo uitdrukt 'alles is
vergankelijk' klinkt dat wat triest. Maar de 'achterkant' daarvan is nu juist dat alles elke keer opnieuw geschapen wordt uit het niets. Er is niets
meer en het komt er weer.

Er is een mooie tekst over dit thema van zenmeester Daisetz Suzuki en de theoloog Winston
King. King vraagt wat Suzuki als boeddhist zou
kunnen zeggen over de achterkant van de vergankelijkheid als hij christelijke taal zou gebruiken.
"Kan dat eigenlijk wel, meneer Suzuki?, kunt u in
christelijke woorden precies datzelfde onverwoordbare uitdrukken?" "Oh ja," zegt Suzuki,
"geen probleem: in den beginne was er niets en
toen begon de schepping. Daar was licht — plotseling". "En dat", zegt hij, "is de andere kant van de
vergankelijkheid. Wat er is moet eerst sterven, alles moet sterven, opdat alles opnieuw geboren
wordt, ontstaat, geschapen wordt uit het niets."
Het is typisch om iemand uit de zen, zoals Suzuki,
zoiets te horen zeggen. Elk moment komt alles als
door een wonder tot bestaan. En dan hebben we
het niet over de continuïteit van plastic, zoals je
bloemen van kunststof hebt.
Kersenbloesem
Het is zowel de ene kant die we zien als de andere
kant. Ik werd daar overigens eens met mijn neus
opgedrukt toen ik in april in Japan was tijdens het
feest van de kersenbloesem, `Sakura Matsuri
Hana-mi'. Iemand in het Daitokuji-klooster zei
toen dat de kersenbloesem verwaait op goed vertrouwen zonder enig houvast (daar is een hele
mooie haiku over). "Maar juist omdat de schoonheid van die kersenbloesem er maar heel even is,
kun je het wonder ervan ontdekken. Dat is de andere kant". En dat wonder ontdek je niet als iets
geplastificeerd is en daardoor continu. Je zou over
die andere kant van vergankelijkheid kunnen zeggen: de schepping is permanent aan het gebeuren
en eigenlijk is dat Aandacht met een hoofdletter
zoals het Duitse `Andacht'. En het diepste van
waaruit je kunt zien dat er vergankelijkheid is, het
allerdiepste, dat is vertrouwen. Zonder vertrouwen
kun je het bijna niet toelaten.
Een mooi beeld dat mij altijd bij blijft is, dat wij
ons leven gewoonlijk als de onderkant van het tapijt zien. Je kijkt tegen die onderkant aan en je ziet
dingen in je leven gebeuren. Je hoort woorden, ziet
van alles gebeuren, maar eigenlijk zie je alleen de
losse draadjes zonder samenhang tegen een wat
bruingrijze achterkant in een vreemde vlekkerige
mengelmoes. En je kunt er niks van maken, maar
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als je van bovenaf op het tapijt kijkt, dan zie je het
Alles vergaat, maar hij kon het niet aan. En toen
wonderlijke dessin en dan zie je dat het elk mobegon zijn zoektocht; uit de diepste wanhoop met
ment verder geweven wordt en dat het dan een
alle vragen die daarbij horen, begon zijn zoeken.
eindeloze stroom is, die nooit klaar is.
Want alles is vergankelijk zoals de wierook liet
Daarmee zijn we terug bij het tijdelijke, het
zien, niets valt te behouden. En Masao Abe vertelt
voorlopige en het vergankelijke. Het betekent dat
over hem: wat Dogen in zijn jonge jaren zei over
het leven leeft. Een zaadje blijft geen zaadje, maar
vergankelijkheid, de naïeve Dogen voordat hij naar
wordt een plant, een bloem. Een lotus begint in de
China ging, voordat hij naar zenkloosters ging,
modder, maar blijft niet in de modder, de kou en
voordat hij zijn innerlijke weg ging, dat was nahet donker, maar wordt een lotus en die komt in
tuurlijk evenzeer dat alles vergankelijk is.
het licht met alles erop en eraan.
Maar als Dogen daar dan later over praat, dan is
Dit hangt ten nauwste samen met de tekst die
er iets met hem gebeurd. Hij doet dat ook dan wel
we 's avonds aan het eind van een meditatiedag letegen de achtergrond van wat hij vroeger heeft erzen: "Dit wil ik U allen graag op het hart drukken:
varen en wat hem heel diep verscheurde en raakte.
leven en dood zijn ernstige zaken". Je zou kunnen
Maar naast diezelfde woorden spreekt hij later ook
zeggen, dat is de fundamenteover verlichting, over bevrijle koan. Wij weten niet wat
ding, over 'voorbij het verAlle woorden in het
leven en dood is en we probegankelijke' en hij doet dat
ren te formuleren uit iets boeddhisme zijn ontstaan bij zeer nadrukkelijk. En tegelijwaarvan wij de bron en de
kertijd benadrukt hij hoe risde gratie van een diepe
bodem en de grond niet kenkant het is om zoiets te zegervaring, maar als je ze
nen. "Wees altijd wakker"
gen. Want wij maken er mestaat er ook. Dat is: ont- hanteert buiten die ervaring, teen twee plaatjes van: 'het
waakt, wakker, wees helder!
als ideologie of omdat het in vergankelijke' en 'voorbij het
Omdat dan iets zichtbaar
vergankelijke': daar is iets
een boekje staat, zijn ze
wordt dat verder gaat dan wat
achter, daarboven, daarbuiin de regel staat die daaraan
ten. Maar die plaatjes moeten
vaak dodelijk.
vooraf gaat: "snel vergaan alle
we snel loslaten. Laten we het
dingen". Natuurlijk, een van de gronduitdrukkinhouden bij wat Dogen daarover zegt en trouwens
gen van het boeddhisme is de totale vergankelijkde Boeddha ook in zijn beroemde toespraak tegen
heid van alles, inclusief de diepste momenten.
Radha: "Er is het ongeborene, er is het onverganWant het stroomt, het leeft, is altijd nieuw, altijd
kelijke, er is wat nooit sterft." En daar kun je geen
anders. En dat laatste gaat verder, dat is meer! Als
plaatje van maken.
het alleen die eerste uitspraak is - alles is vergankeLost dat wat op voor ons? Als Dogen dat polijk - dan is het dood. Dan is het een ideologie die
neert of zenmeester Hisamatsu, want ook hij zegt
drukt en niet bevrijdend is.
dat. Dat gebeurt in de laatste brief die Hisamatsu
in zijn leven schreef aan iemand die vraagt: "Hoe
kan ik oefenen? Ik heb geen zenmeester en ik weet
Wierook
überhaupt niks." En dan antwoordt Hisamatsu:
Er is een mooie passage van Masao Abe over
"Dat is prima dat je niks weet. Houdt dat maar
Dogen. Masao Abe is zo'n beetje de belangrijkste
vast. Houdt vast dat je zonder iets te zien, onvoorwoordvoerder in de dialoog tussen het boeddhiswaardelijk, met je hart blijft geloven, blijft verlanme en het Westen. Hij schrijft erover hoe voor
gen te geloven, in het ongeborene, in het onverDogen met name de vergankelijkheid onverteergankelijke, in het nooit sterven." Maar lost dat wat
baar was en beangstigend. Zozeer dat Dogen als
op als Boeddha, Dogen en Hisamatsu, dat uitsprekind aan zelfmoord dacht. Want Dogen verloor op
ken? Zeggen we dan: "Ah, goddank, de Boeddha
jonge leeftijd zijn moeder en verloor daarmee eiheeft het gezegd, nou kan ik tenminste rustig mijn
genlijk alles. Hij zag op haar uitvaart een wierookkoffie drinken. Want toen ik Midas Dekkers las,
stokje branden en toen wist hij, zo is het met alles.
dacht ik nog: 'Oh jee, alles is vergankelijk. Maar nu
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heb ik van Boeddha, Dogen en Hisamatsu zelf gehoord dat het niet zo is. Dus is alles weer ok'. Nee.
We weten allemaal dat dat niet zo is. We kunnen
praten en lezen tot we een ons wegen en het herhalen en nog eens lezen, maar dat is het niet. Toch
kun je niet anders dan, zoals Dogen het later beschreef: uit je hart praten. En dat is wat Masao Abe
noemt: voorbij de naïeve Dogen. Want Dogen
doet een nieuwe ontdekking, de ontdekking van
het hart.
Alle woorden in het boeddhisme zijn ontstaan
bij de gratie van een diepe ervaring, maar als je ze
hanteert buiten die ervaring, als ideologie of omdat
het in een boekje staat, zijn ze vaak dodelijk. Dat
geldt voor: 'alles is vergankelijk', dat geldt voor:
let is zoals het is'. Dat is ook zo'n dooddoener die
je vaak hoort of 'de zo—heid'. Alsof het een soort
gesloten systeem is: 'het is zoals het is en beste jongen, beste mevrouw, daar moet je het mee doen.
Het stelt niet veel voor, maar met wat kunst- en
vliegwerk kun je je daarin overeind houden'. Maar
dat is het net niet. Het is juist dat je dat totaal
doorbreekt en dat er iets nieuws gebeurt. Zoals
met Dogen, met de Boeddha, met Hisamatsu, met
ons. Iets wat er nooit eerder was, nooit. Maar nu
wel en je kunt het niet uitdrukken. Je kunt het alleen maar benaderen in woorden van het hart die
haaks staan op de woorden van de naïeve Dogen
of van de naïeve Ton of wie dan ook.
Zelfs het woord 'verlichting' maakt dat al dui-

delijk. Dat drukt uit dat je daarvoor in het donker
zat, in de duisternis, zoals in een bekende Koreaanse film, die ik vaak zie en die mij elke keer
raakt. Daarin gaat op het einde van zijn leven een
oude monnik naar een lantaarn, doet het lichtje aan
en zegt: "Het heelal is in duisternis gehuld. Ontsteek het licht in je hart". Dat is een woord: 'licht'.
Maar omdat het 'donker' is, krijgt 'licht' een betekenis: verlichting. Verlossing betekent iets omdat
je eerst niet los bent, je bent totaal onvrij, je voelt
dat, je weet niet waar het zit; je zit klem in een impasse, voor een muur, voor een afgrond en dan gebeurt er iets. En de taal die je hanteert, is gekleurd
door wat er eerst was. Ik was niet los, nu is er verlossing. Ik was niet vrij, nu is er bevrijding, ik was
niet licht, nu is er verlichting.
Maar je hoeft maar een paar jaar in bijvoorbeeld
Indonesië geleefd te hebben, of je weet hoe irritant
licht kan zijn. De zon heet in Indonesië de koperen ploert. Dat is verschrikkelijk. Als je geen schaduw hebt, is licht vreselijk en het donker is koel.
Soms is dat heel bevrijdend, tijdens de zomer, als
het schemert en het wordt donker, dan is de donkerte koel en bevrijdend. En zo is koelte bevrijdend na hitte, en warmte is bevrijding na kou; en
zo is elk woord gekleurd en betrekkelijk. En dat
geldt dus ook voor: 'alles is vergankelijk'.
Pak je het er 'alleen' uit, geïsoleerd, dan is het
dodelijk. Dat heeft Dogen ontdekt. Hij kon niet
meer na zijn wanhopige zoektocht. En toen ge-
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Als wij in aandacht van hart tot hart elkaar ontbeurde er iets. En wat? Dat is alleen maar stamelen.
moeten, gewoon tegenover elkaar zitten, zoals nu,
Er zijn beroemde Chinese ch'an-meesters die
met een open hart, waarbij de een dan z'n mond
nooit een teisho hielden, die alleen maar elke keer
opendoet en wat geluiden maakt en een ander niet
een vinger ophieven of glimlachten of een grap
- wat in wezen hetzelfde is - dan, zegt hij, gebeurt
maakten of op de grond sloegen, van allerlei diner iets. Dan slaat als bij twee polen van een maggen. Maar ze drukten iets uit, wat verder ging dan
neet een vonk over. Iets totaal nieuws. Het is niet
woorden kunnen strekken, wat leven was. Soms
die ene pool, het is niet die andere pool; dat is maar
waren dat toch gewoon woorden en soms raken
een vergelijking. Er gebeurt iets totaal nieuws. En
die woorden je. Als de Boeddha zegt: "Er is het
dat is Aandacht met een hoofdletter, dat zich plotongeborene", dan kan ons dat soms raken. Zolang
het niet een ideologie wordt in de zin van 'ah, geseling, out of the blue, een wonder voltrekt. Waardoor? Door het lange zitten? Zou de Boeddha
lukkig, dat heb ik dan ook weer even begrepen,
ontwaakt zijn door zijn lange zitten?
hoef ik het zelf niet meer te lezen'.
Als wij terugkijken, hebben wij altijd een verEn zo is er ook een prachtige haiku, zo'n prachmoeden: wat er nu is, is daarvan het gevolg. Er is
tig klein gedichtje, dat staat in een van de comeen samenhang; niets staat los op zichzelf en dat is
mentaren in de Mumonkan, de poortloze poort,
zo. Maar je hebt ook die andere grondintuïtie van
de muur zonder poorten. Het zegt: "Zelfs als het
het boeddhisme, pratija samuth padha: alles rijst op
universum vergaat, jouw oorspronkelijk gelaat
in de ontmoeting, in verbinding met de ander. En
vergaat nooit". Punt. Tja, dat is troost, dat is fijn te
in die ontmoeting, fn dat sahoren, dat is mooi meegenomengaan, daar gebeurt iets men, maar het helpt niet.
"Wij gaan een nieuwe
iets totaal nieuws. Er is iets in
Want die tekst kan mij nog
mijn weg, in mijn specifieke,
meer vertellen. Maar dat doet
zenweg bewandelen; wij
zij niet, hè? Je kunt van alles doen het met luciferdoosjes" unieke weg, waardoor er iets
gebeurt. Maar ik weet nooit
lezen en wat dan? Wat dan?
wat en de Boeddha weet dat
Ja, dat is precies de koan die
ook niet. Is het mijn lange zitten, is het mijn zoevoor iedereen afzonderlijk in eenzaamheid en in
ken in de literatuur, is het mijn doodlopen, zijn het
stilte doorleefd moet worden. Hoe ervaar ik en
druk ik uit wat voorbij die vergankelijkheid ligt?
mijn tranen, is het de vreugde, zijn het de mensen
die ik ontmoet heb of is het dat ik een keer in een
En die de vergankelijkheid toch voor honderd
procent, totaal, in haar waarde laat en daar niet
café zit en een luciferdoosje vind en die omkeer.
Ja, dat laatste overkwam iemand uit België die
stiekem iets aan afdoet door daar iets achter te
ik
goed
ken. Voor hem was dat de beslissende erplaatsen wat zogenaamd niet vergankelijk is.
varing
in
zijn leven. Hij zag het niet meer zitten en
In het Hartsoetra heet dat: 'het woord uit het
hart'. En dat is het meest intieme en het meest
hij pakte een doosje lucifers op voor de zoveelste
sigaret; hij draaide het doosje onwillekeurig om en
unieke wat niemand u kan voorzeggen. Dat is wat
in de tekst van zoëven staat: "Wakker, wees altijd
wat er steeds al gestaan had, op de achterkant,
waakzaam. Wakker! Ontwaak! Niet meer in
drong plotseling tot hem door. Er stond `everyone
slaap!" Dat is gewoon een andere vorm van stameis an original'. En ineens flitste er door hem heen:
len voor: uit het hart. Wat komt tot uitdrukking als
"Verdomme, dan mag ik er ook zijn!". En dat was
jij helemaal leeft? Misschien alleen maar een gebaar
voor hem een keerpunt. En als je niet oppast, zou
of open ogen, of dichte ogen, of een woord of toch
dat voor menigeen weer een reden zijn om te zegeen lange preek. Wat? Hoe komt het dat plotseling
gen: "Wij gaan een nieuwe zenweg bewandelen;
zo'n waarheid als 'alles is vergankelijk' of de
wij doen het met luciferdoosjes". Want wij willen
`zo—heid' aan de ene kant helemaal blijft wat zij is
ons altijd zo verschrikkelijk graag van methodes
en dat er aan de andere kant tegelijk iets totaal en
bedienen.
volkomen nieuws ontstaat?
Een illustratie van 2500 jaar geleden, uit de tijd
Dat was 2500 jaar geleden zo en dat is nu zo. En
van de Boeddha, het Lalitavistara Soetra. Zij gaat
om te beginnen met nu. Masao Abe zegt daarover:
over de laatste donkere nacht van de Boeddha. Hij
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heeft van alles geprobeerd: hij heeft alles in de steek
gelaten, beleefde ascetische tijden, is bij iedereen in
de leer geweest en elke keer voelde hij: nee, nee, zo
kom ik er niet uit. En in die laatste nacht die in het
soetra wordt beschreven, daar staat bijna letterlijk
over de vergankelijkheid: bij de derde nachtwake,
twaalf uur 's nachts, leek hem, de Boeddha, het
hele bestaan van alles wat er is, van alle schepselen,
een uitzichtloze kettingreactie van ontstaan en vergaan. Van zinloze vergankelijkheid (zeg maar als
de onderkant van het tapijt); om twaalf uur 's
nachts. "Nog zag hij - Gautama Boeddha - geen
enkel lichtpunt", staat er. En drie uur later kijkt hij
naar de ochtendster en is het voorbij, plotseling.
Zou hij nu in die drie uur alles op alles gegooid
hebben? Zo van: 'ik heb nog drie uur de tijd, ik ga
er tegenaan?' Nee. Het verhaal zegt het tegendeel.
Hij nam melk aan van een meisje dat voorbij
kwam. Hij brak zijn regels. Melkproducten drinken en die nog van een meisje aannemen en dat
bovendien tijdens de nachtwake, dat kon helemaal
niet.
En ineens gebeurt daar iets, plotseling. Ineens is
er ook voor hem die diepe samenhang dat niet hij
alleen bevrijd is, want het eerste wat hij zegt is:
"Met mij zijn alle wezens in het universum verlost
uit die zinloze vergankelijkheid". En dan spreekt
hij die woorden over het ongeborene en het onvergankelijke. Met alle aarzeling, want hij heeft
weken en waarschijnlijk maanden gewacht voordat hij z'n mond opendeed en hij heeft waarschijnlijk heel veel twijfel gevoeld over hoe hij de dingen
moest benoemen.
Dat is en dat blijft het gevaar van elk woord,
van elke visie. Je kunt iets poneren: 'alles is vergankelijk', dat kan je helpen, maar het kan je ook in
een impasse brengen. Het kan je misschien - maar
daar is zeker geen garantie voor - in zo'n grote impasse brengen, dat er, omdat je voor een muur
staat, iets gebeurt terwijl geen enkele gedachte
meer helpt, geen enkele stiekeme escape, ook niet
de woorden van de Boeddha die zegt: "Maak je
geen zorgen, er is het ongeborene"; of woorden
van Hisamatsu of Dogen. Maar dat weet je niet.
En dan helpt niets. Niets helpt... Misschien is dat
wel de uitdaging van die eerste hoofdwaarzegger
van de keizer: "Doe een stap verder". Maar we weten het niet. Misschien kan het ook zijn dat je
hoort hoe een ander, in diezelfde impasse, een
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woord in z'n hart uitspreekt, net als de Boeddha,
Hisamatsu of Dogen. Misschien is dat - en daar is
evenmin een garantie voor - een mogelijkheid van
ontmoeten: een ander spreekt uit zijn hart, open,
naar jouw hart en daar gebeurt iets. Er ontstaat
ruimte, ook door woorden, ook door zwijgen....
hoe dan ook.
De waarschuwing van Masao Abe is - heel nadrukkelijk - dat woorden in de traditie van het
boeddhisme vaak uit een heel diepe ervaring voortkomen en juist daarom heel riskant en glibberig
zijn, zeker als ze zonder die ervaring uitgesproken
worden. Dat kan ons waakzaam maken voor het
te snel hanteren van die woorden. Want wat gebeurt er, als er gezegd wordt 'alles is vergankelijk'
of bij voorbeeld 'alles is illusie', dat is ook zoiets.
(Want iedereen weet: als je het verschrikkelijk
moeilijk hebt, of je hebt pijn, een gebroken arm, of
nog tien keer erger, dat dat helemaal geen illusie is.)
En toch drukt dat uit: 'Er is een werkelijkheid, in
vergelijking waarmee ons reële bestaan een schimmenspel is. Er is een dimensie, oneindig veel dieper
en dan kan zoiets met horten en stoten gezegd
worden, uitsluitend uit die ervaring. Maar los daarvan werkt het niet. Dan wordt het in plaats van een
dimensie meer helaas een dimensie minder. Dan
wordt: 'alles is vergankelijk' of 'het is zoals het is'
of 'alles is een illusie' of 'er is geen lijden' of 'er is
geen ik', dan worden dat allemaal dodelijke dooddoeners.
En dan zijn we terug bij het enige wat we kunnen doen: aandachtig zijn, die tekst navolgen die
we 's avonds lezen: stil zijn en waken, zo wakker
zijn, dat wat daar gebeurt - binnen het `pratija samut padha' - ontmoeten wordt, open zijn, van hart
tot hart. Dat wordt dan mogelijk. Maar het kan
nooit verwoord worden, nooit. Het is zoals Masao
Abe het uitdrukte: dat 'totaal nieuwe', wat er nooit
eerder was, nooit eerder, nu, op dit moment, in dit
zitten, in deze stilte, in deze ademhaling, in deze
oefening. Dat is de aandacht, waarover altijd weer,
in alle religies, gepraat wordt en waarvan je eigenlijk alleen maar kunt ontdekken wat het is door je
erin te storten, door die weg te gaan, door het te
doen. En daarom gaan wij nu terug de stilte in.
Teisho op 18 april 1998 uitgesproken in
de zendo Oshida te Nijmegen.
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Opnieuw wordt dit oude werelddeel opgeschrikt door
een barbarij ten gevolge van lang sluimerende conflicten, die na een periode van bedrieglijke rust tot een plotselinge, ongekende uitbarsting komen.Meer dan ooit
wordt de vraag gesteld hoe dergelijke uitspattingen vol
haat, geweld en doodslag - na een voor Europa ongekend lange periode van vrede, en ondanks de lessen die
de Tweede Wereldoorlog ons leerden - weer de kop op-

steken."Hebben we dan niets geleerd! ", roept menigeen
vertwijfeld uit.
Welke oplossingen biedt het boeddhisme dan, als het
gaat om zulke makro-conflicten die zich ogenschijnlijk
vanuit het niets ontwikkelingen. Johan Niezing, die
zich decennia lang heeft beziggehouden met de studie
van makro-conflicten, hebben wij bereid gevonden tot
publicatie van onderstaande tekst.

Boeddhisme en Makro-con tcten

Nieuwe tij dsperspectieven
nodig voor
menswaardige toekomst
door Johan Niezing

D

e twintigste eeuw is de eeuw van het
grootschalige politieke geweld: oorlogen,
repressie, genocide, revoluties en terrorisme kostten naar schatting tweehonderd miljoen mensen het leven. Daarnaast is er het indirecte, structurele geweld:honger, ziekten, en al die andere vormen van onvermogen om voor de bevolking van deze planeet een menswaardig bestaan te
scheppen. We worden dagelijks tot in de huiskamer geconfronteerd met beelden van dit directe en
indirecte politieke geweld. En we zien hoe politici

fundamentele problemen inpassen in hun onderlinge machtsstrevingen, hoe daarbij alleen een oppervlakkig korte-termijn perspectief wordt gehanteerd. Dat alles maakt dat naar ons gevoel het politieke bedrijf vol is van de "vijf vergiften": onwetendheid, begeerte, irritatie, trots en afgunst. Voor
veel Boeddhisten is dit voldoende reden het domein van de politieke strijd te mijden.
Toch lijkt mij deze houding, hoezeer begrijpelijk, niet geheel juist. Ik wil in mijn bijdrage een
aantal argumenten noemen (en ook toelichten) die
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juist pleiten voor een grotere belangstelling vanuit
het Boeddhisme voor het politieke gebeuren. En
ik wil vooral ingaan op de vraag waaruit die belangstelling zou moeten bestaan: wat is onze benadering en wat zijn onze thema's ("issues", zoals
dat in vakjargon heet)?
"Do not refrain from, do not indulge"

Zo'n 8.000 jaar geleden ontstonden de eerste georganiseerde samenlevingen, met daarin een zekere
hiërarchie en taakverdeling. Zodra er, op welke
wijze dan ook, belangrijke veranderingen optraden in de levensvoorwaarden ervan, werd de vanzelfsprekendheid van de traditionele samenlevingsstructuur doorbroken: het makro-conflict
ontstond. Makro-conflicten werden, als bijproduct van sociale verandering, tot kenmerkende,
min of meer permanent aanwezige verschijnselen.
Ze komen in allerlei vormen voor, typerend voor
de samenleving in kwestie. Vandaar dat sciologen
die die samenlevingen beschrijven, voornamelijk
over conflicten spreken.
Niet het conflict is dus het probleem, maar de
wijze waarop een samenleving haar conflicten herkent en vervolgens reguleert. Via verstandige compromissen vindt conflictbeheersing plaats, wordt
voorkomen dat door escalatie conflicten onoplosbaar worden. Voorwaarde daarbij is dat er algemeen-aanvaarde spelregels bestaan: alleen dan
houden de compromissen stand. Over die spelregels dient permanent te worden nagedacht. Want
ze dienen van tijd tot tijd herzien, aangepast te
worden. Dat betekent dat politieke interesse een
randvoorwaarde is voor een redelijke, menswaardige samenleving. Men kan dus de parlementaire
democratie (met de daarbij behorende principes als
algemeen kiesrecht, scheiding der machten, enzovoorts) zien als een fase in de ontwikkeling van
conflictregulering. Zoals het civiele recht regels
hanteert voor belangentegenstellingen tussen individuen, zo hanteert de politiek in een parlementaire democratie regels voor het hanteren van makroconflicten. En internationaal tracht in het volkenrecht regels op te stellen voor conflictregulering op
internationaal niveau.
In alle gevallen is de de-escalatie van conflicten
alleen mogelijk als individuen, groepen, staten, bereid zijn die regels te hanteren. Zonder deze be-

reidheid krijgt escalatie alle kans: in de breedte (andere 'issues' worden verbonden aan die van het
conflict) of in diepte (ideologisering). Daarom is
desinteresse voor de politieke praktijk, of deze nu
voorkomt uit pure onverschilligheid, of uit "verzaking", naar mijn gevoel principieel onjuist.
Sogyal Rinpoche's advied: "do not refrain from,
do not indulge" lijkt mij ook hier een juiste richtlijn: negeer de politiek niet, heb er zelfs belasngstelling voor. Maar doe dit op een wijze die niet
bezit van je neemt — want dat zou jammer zijn
voor jezelf èn voor de politiek. Want juist Boeddhisten zouden een belangrijke bijdrage kunnen
leveren voor de zuiverheid van het politieke handelen. Daarbij gaat het om zowel de vorm als de
inhoud van het politieke handelen.
De vorm: enkele noties uit
de politieke wetenschap

Hoe men het ook keert of wndt, we leven in een
samenleving waarin de strategische beslissingen
door politici genomen worden. Die beslissingen
hebben invloed op het leven van alle individuen; ze
kunnen diep ingrijpen in het dagelijkse leven van
veel mensen. Over de juistheid ervan, en over de
wijze waarop ze tot stand komen wordt door politici onophoudelijk getwist. Belangrijker is dat er
een grote hoeveelheid politicologische vakliteratuur bestaat waarin nader wordt ingegaan op de
vorm, de structuur van dit getwist. En nog belangrijker is, dat uit deze literatuur conclusies getrokken kunnen worden die nauw aansluiten bij de
Boeddhistische praxis — voor wie het maar wil
zien. Ik beperk me tot een paar voorbeelden (maar
het zouden er even goed enkele tientallen kunnen
zijn):
1. de ethiek van het politieke handelen
Vlak na de eerste wereldoorlog, in een tijd van
grote chaos, schreef de Duitse socioloog Max
Weber een beroemd essay: Politik als Beruf. Daarin maakte hij onderscheid tussen twee vormen van
politieke ethische oriëntatie: "Gesinnung" en
"Verantwortung". Voor de "Gesinnungspoliticus"
staat de zuiverheid van het handelen voorop, ongeacht de consequenties. Voor de " Verantwortungspoliticus " heiligt het doel de middelen. In de
praktijk komt men steeds mengvormen van beiden
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tegen, zij het dat er waarschijnlijk een verschuiving
in de richting van Verantwortungspolitik valt te
constateren in de loop van deze eeuw. Dat is gevaarlijk, want daarmee worden idealen uitgehold,
geperverteerd tot ideologieën die on-ethisch gedrag moeten rechtvaardigen.
2. Demokratie-studie
In zijn boek Democracy and Illusion betoogt de
Montenegrijnse politicoloog John Plamenatz dat
een democratisch systeem moet functioneren op
drie niveaus: een staatkundig, een politicologisch
en een psychologisch niveau. Kort gezegd: een
grondwet (met daarin garanties op het gebied van
grondrechten, mensenrechten) is gedoemd een
dode letter te blijven, als de bewuste bevolking
geen mogelijkheid heeft om de daden van de regering daaraan te toetsen (toegang tot het politieke
proces, het tweede niveau). Maar ook dit tweede
niveau blijft inhoudsloos, als mensen niet bereid
zijn elkaar te respecteren, naar elkaars argumenten
te luisteren (derde niveau). Van volmaakte demokratie zou men kunnen spreken als alle drie niveaus volop aanwezig zijn; en dat is helaas nooit
het geval. Ook hier gaat het dus weer om mengvormen, met het derde, menselijke niveau als meest
afwezige. Plamenatz' boek kan men m.i. vooral
zien als een pleidooi voor meer verdraagzaamheid,
meer respect voor elkaar, als basis voor een demokratisch systeem.
3. De studie van psychologische typen
Er bestaat een nauwe relatie tussen type persoonlijkheid en politieke voorkeuren . Hierover bestaat
een grote hoeveelheid studies. Men behoeft slechts
te denken aan verschijnselen als autoritarisme,
dogmatisme, racisme, enzovoorts. De Canadees
William Eckhardt heeft na jarenlang onderzoek
een tweetal fundamentele typen onderscheiden, die
hij aanduidde met resp. " Compulsion" en " Compassion " . Personen met hoge scores op een compulsion-schaal kenmerken zich door o.a. wantrouwen in intellectuelen, cynisme, bureaucratische en
hiërarchische oriëntatie, dreiging met bestraffing,
voorkeur voor "directe aktie", enzovoorts. Dit
type kwam in zijn onderzoek relatief sterk voor in
het militaire apparaat en in leidinggevende kringen
van het bedrijfsleven. Vandaar dat hij spreekt van
de "military-industrial personality". Personen met

hoge waarden voor " compassion" zijn hieraan tegengesteld. Zij leggen de nadruk op redelijk overleg, kracht van het argument, noodzaak van compromissen, medemenselijkheid als oriëntatie voor
het handelen, enzovoorts. Eckhardts werk bevat
een waarschuwing tegen het opdringen van het
compulsion-type, als het gaat om beslissingen in de
(internationale) politiek.
Vorm: politiek handelen als
"relatieve bodhicitta"

Aan deze voorbeelden (I) kan men, zoals gezegd
tientallen andere toevoegen. Men kan daarbij denken aan studies over onderhandelingsgedrag, over
ideologie-analyse, enzovoorts Zelf heb ik jarenlang
mij beziggehouden met een poging om een analytisch model te ontwerpen van een geweldloos defensie-systeem; dit als een alternatief — niet als aanvulling zoals meestal werd gedaan — voor de militaire defensie. Deze vorm van "Utopia-research"
(onderzoek naar een nog niet bestaande, maar wel
nastrevenswaardige situatie) werd mij niet in dank
afgenomen, niet alleen door politici van het " compulsion-type ", maar ook niet door Ghandi-vereerders die vonden dat ik mij teveel met "beleid" en te
weinig met principes had beziggehouden (2).
Waar het nu om gaat is, dat al deze politicologische schrijvers niet enkel een tendentie beschrijven,
maar ook een waarschuwing laten horen. En die
waarschuwing sluit eigenlijk nauw aan bij de essentie van de Boeddhistische leer: het Achtvoudige Pad, Samsara, Maha-Karuna, enzovoort. Max
Weber laat zien waartoe een breuk tussen doel en
middel leiden kan, en hoe de mens, eenmaal tot een
"homo politicus" verworden, afhankelijk van het
dagelijkse gevecht om politieke steun, niet anders
kan dan zijn ethische idealen vercorrumperen.
Eckhardt laat zien dat juist het compulsion-type
hiertoe geneigd zal zijn, in de ban van snelle
machtsvergroting. De politieke tegenstander wordt
niet als medemens geïnterpreteerd, maar als een
(onpersoonlijke) tegenstander, als minderwaardig.
Bij Plamenatz gaat het er om dat erkenning van de
politieke tegenstander als volwaardig individu een
voorwaarde is voor de instandhouding van een demokratie. Relatieve bodhicitta is gezond voor de
demokratie, zou men kunnen zeggen. Diezelfde
overweging bracht mij ertoe om de idee van
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"ahimsa" beleidsmatig te interpreteren. Want als
ergens de processen waartegen Weber, Plamenatz
en Eckhardt waarschuwen hun nefaste invloed
doen gelden, is het wel in het defensie- en veiligheidsbeleid.
Vorm en inhoud: politieke ideologieën

Daarmee is nog niet gepleit voor een actieve deelname van Boeddhisten aan de dagelijkse politieke
strijd. Het enige dat tot dusverre is gezegd is dat in
een deel van de politiciologische vakliteratuur suggesties worden gedaan die merkwaardig dicht in de
buurt komen van de kern van het Boeddhistische
mensbeeld. Maar men kan nog een stap verder
gaan: misschien heeft de Dharma niet enkel iets te
zeggen over de vorm van het politieke handelen,
maar ook iets over de inhoud ervan. Twee zaken
lijken mij van groot belang: de "objectiviteitspretentie" van ideologieën en het tijdsperspectief van
politieke vraagstukken. Ter verduidelijking het
volgende:
Ideologieën zijn quasi-objectieve uitspraken
over de werkelijkheid die een nadrukkelijke rechtvaardiging inhouden van de belangen van een specifieke groep. Ze spelen een rol bij de escalatie van
conflicten: het conflict verdiept zich, wordt moeilijker oplosbaar doordat allerlei ideologische noties
een rol zijn gaan spelen. In ideologieën kan men
heilig geloven: men is zichzelf dan niet bewust dat
datgene wat men als "vanzelfsprekende" waarheid
ziet, in feite een belangenstandpunt bevat. Ideologiekritiek houdt dus een zekere relativering in:
men laat zien dat het niet toevallig is dat bepaalde
opvattingen juist voor bepaalde groepen aantrekkelijk zijn, en dat in bepaalde situaties.
Juist het Boeddhisme is hiertoe in staat, doordat
het een stap verder gaat dan de meeste ideologiestudies hebben gedaan. De Boeddhistische bewustzijns-leer — men denke aan de vijf Skandha's —
biedt ons een instrument om op een meer verfijnde wijze de opbouw van de menselijke persoonlijkheid te begrijpen. Juist in het Boeddhisme zal
men eerder en meer in staat zijn om ideologieën te
doorzien en te herkennen als gevaarlijke symptomen van een zieke geest. Wil men een ziekte bestrijden, dan zal men de wortels ervan moeten kennen. Voor politicologen zijn de inhoud en funkties
van ideologieën interessant. Voor Boeddhisten

gaat het om de medemens die in zijn verwarring
vatbaar is voor deze schijnzekerheden. Het televisie-journaal laat ons dagelijks zien waartoe dit
ziektebeeld kan leiden.
Inhoud: nieuwe tijdsperspectieven

De belangrijkste problemen van "onze tijd" zijn
problemen van overleven, van voortbestaan van
het leven op deze planeet. Dat klinkt dramatisch,
maar het valt niet te ontkennen., We leven in een
dramatische periode, waarin voor het eerst in de
geschiedenis beslissingen moeten worden genomen — en uitgevoerd — die het voortbestaan van het
leven, vier miljard jaar oud, en van de mensheid,
twee miljoen jaar oud, veilig moeten stellen. Dat is
een unieke situatie, waar de politiek niet aan gewend is. Belangrijke vraagstukken — ontwikkelingssamenwerking, ontwapening, milieu — blijven
onopgelost, doordat groepsbelangen en een beperkt tij dsperspectief het zicht op een oplossing
blokkeren.
Tijdsperspectieven zijn belangrijk. De tijdseenheid van onze waarneming is bepalend voor onze
definitie van het probleem. Juist nu de wetenschap
ons in staat stelt die tijdseenheid ontzagwekkend
te verruimen, juist nu zijn we in een grenssituatie
beland: we moeten dingen gaan doen die nog nooit
gedaan zijn, waarop de politiek niet is ingesteld,
waarvoor de gangbare tijdsperspectieven geen oplossing bieden.
Een Boeddhist streeft ernaar om vrij te zijn van
afkeer, van gehechtheid, van de illusies van ruimte
tijd. Het werk van Tarthang Tulku is van dit streven een indrukwekkend getuigenis (3). Boeddhisten zijn dus niet alleen relatief "ideologie-bestendig", ze zijn ook niet erg vatbaar voor gangbare
tijdsperspectieven. Maar hoever kan men daarmee
gaan? Moet men, zoals Ven. Nyanaponika Thera
in zijn commentaar op de Abhidamma (4)) van
mening zijn dat de waarschijnlijkheid dat onze aarde zal blijven bestaan, ook al is alle leven verdwenen, alleen gradueel, maar niet essentieel verschilt
van andere evidente feiten? Ik geloof het niet.
Want leven — en in het bijzonder menselijk leven —
is nu juist het enige dat telt in het Boeddhistische
wereldbeeld. Daarin verschilt het van andere religies. Juist door het inzicht dat tijdsperspectieven
altijd subjectief zullen zijn, kan een Boeddhist re-
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latief gemakkelijk zich bevrijden van de gangbare
korte-termijn perspectieven die de politiek te bieden heeft. Als de belangrijkste problemen van
onze tijd — problemen van het voortbestaan van intelligent leven onder menswaardige omstandigheden — slechts op te lossen zijn door andere, "astronomische" tijdsperspectieven te hanteren, en als
aanhangers van het Boeddhisme bij uitstek in staat
zijn zich te bevrijden van de gangbare, oplossingblokkerende korte-termijn perspectieven van de
meeste politici, dan wordt duidelijk waar we staan:
"do not refrain from polities ".

Het po'
van een
Door Anneke Smelik

Voetnoten

(1) Max Weber: Politik als Beruf. Gesammelte politische
Schriften, Tnbingen, 1958, p.493-548. John
Plamenatz: Democracy and Illusion. London, Longman, 1973. William Eckhardt: Compassion.
Canadian Peace Research Institute, 1972.

Religie is 'in' onder beroemdheden volgens
de Trouw van 5 mei 1999. En dus relishoppen pop- en filmsterren er lustig op los.

(2)Johan Niezing: Sociale verdediging als logisch Alternatief. Assen, Van Gorcum/EPO, Antwerpen,
1987.

Vooral het boeddhisme en scientology zijn
in trek, maar het katholicisme doet ook nog

(3) Tarthang Tulku: Ruimte, Tijd en Kennis, een nieuwe visie op de werkelijkheid, Amsterdam, Karnak,
1982. Speciaal p.160.

Sinead O'Connor serieus moeten nemen.

(4) Ven. Nyanaponika Thera: Abhidamma Studies,

Van Richard Gere wisten we al langer dat

mee als we de recente priesterwijding van

Buddhist Explorations of Consciousness and Time.
London, Wisdom Books, 1998. P.101.

hij door het Tibetaans boeddhisme
gegrepen was, maar ook acteur Steven
Seagal en regisseur Oliver Stone, die toch

De auteur:

Johan Niezing is emeritus hoogleraar in de Politicologie aan de Universiteit van Brussel (VUB).
Hij beoefent Dzogchen meditatie, en is momenteel
voorzitter van de BUN.

niet op een lijk meer of minder kijken in
hun films, zijn volgens eigen zeggen
boeddhist. Sharon Stone doet aan
boeddhisme, maar gelooft toch nog in God.
Juist deze vermenging van religies is eigen
aan het hedendaagse Nieuwe Tijdsdenken.
Popster Madonna is daar wel de beste
exponent van.
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Nieuwe Madonna ruilt materie in voor mystiek

boeddhisme

D

e eerste zinnen op Madonna's nieuwste
CD Ray of Light luiden:

1 traded love for fame/Without a second thought/
It all became a silly game/Some things cannot be
bought
Waar is de `material girl' van vroeger gebleven?
Het lijkt er sterk op dat Madonna de materie heeft
ingeruild voor de mystiek. Het boegbeeld van de
postmoderne stijl heeft haar innerlijke zelf ontdekt. Vroeger lag de kracht van Madonna erin
geen 'waar ik' te hebben, zij onthulde juist de leegte achter het mysterie Vrouw. Nu Madonna moeder is geworden (en net als bij haar hemelse naamgenoot doet de vader er niet toe; hij is tenminste al
snel na de conceptie uit beeld verdwenen, met een
goede financiële regeling overigens), blijkt haar
vrouwelijke zelf toch te bestaan en zelfs een peilloze diepte te hebben.

De nieuwe Madonna studeert Sanskriet, praktiseert Zen yoga en flirt met het boeddhisme en de
Kabbala, de mystieke Joodse traditie. Moeten we
haar laatste gedaanteverandering begrijpen als de
onthulling van haar werkelijke zelf? Hoe kunnen
we haar spirituele verdieping begrijpen binnen de
postmoderne esthetiek van snelheid, oppervlakte,
fragmentatie en pastiche?
Looking at my life/It's very clear to me/ I lived so
selfishly
In het tekstboekje bij Ray of Light zitten prachtige foto's van Madonna, gefotografeerd door Mario Testino. Hij fotografeerde Madonna onlangs
ook voor Vanity Fair, samen met haar dochtertje
Lourdes Maria, in het dagelijks leven Lola genoemd. Madonna heeft voor de zoveelste keer
weer eens een heel nieuw uiterlijk. Ze is een rijpe
vrouw, met donkerblonde krullen, kraaiepootjes
en een hartelijke lach.
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Een n i euwe Madonna

Engelachtig

Testino is een bijzondere fotograaf die onverwachtse kwaliteiten van de gefotografeerde subjecten naar boven haalt. Hij is een van de laatste fotografen die een reeks foto's van Princess Diana
maakte voor hetzelfde Vanity Fair, vlak voor haar
dood. De foto's zitten dicht op de huid van beide
diva's, maar behouden tegelijkertijd een respectvolle afstand. Testino omringt de vrouwen met een
etherisch halo: Diana en Madonna stralen. Ze zijn
omringd door licht, maar het licht lijkt ook van
binnenuit te komen. Ze zien er beiden dromerig
uit, warm, verliefd, stralend van geluk en van zelfvertrouwen. Ze zijn op hun gemak, volledig zichzelf. Ze zien er zo mooi uit. Engelachtig haast. Die
engelachtige aanblik doet bij Diana in retrospectief
haast zeer. Alsof ze al op weg was naar gene zijde.
Bij Madonna is er meer lichamelijkheid aanwezig;
uiteraard zou ik haast zeggen. Haar borsten zijn
naakt onder een transparante jurk. Maar het meest
onthullend is de foto waarin Madonna haar hoofd
achterover werpt, met haar mond wijd open in
vreugdevolle extase. De foto geeft de kijker een directe blik in haar mond. En ik kan het niet helpen,
maar ik ben zo geboeid door haar gebit. Het is een
foto die bij verschillende artikelen in kranten en
tijdschriften is afgedrukt. Met een klein verschil: de
kiezen zijn niet geretoucheerd zoals in het tekstboekje van de cd. De kiezen aan de binnenkant
zijn onregelmatig, met vullingen en zwarte gaten.
De paintbox is er hier niet over heen gegaan.
Innerlijke holte

Het is een onverwachtse blik in een innerlijke holte van Madonna. Het is alsof er een scheur is ontstaan in haar perfecte beeld. We kregen nooit meer
van Madonna te zien dan wat zij ons toestond te
aanschouwen. Die volmaakt beheerste uiterlijkheid beperkte zich altijd tot de buitenzijde: de
glanzende textuur van een perfect oppervlak. Zou
het zo zijn dat, nu zij ons een spirituele blik in haar
binnenste werpt, de controle over haar beeld niet
langer volledig is? In dat geval is dit detail van een
onvolmaakt gebit te duiden als 'the return of the
real'; het lichaam dat ontsnapt aan de controle van

een heersende geest; het beeld dat verbrokkelt nu
de wereldse hechtingen zijn losgelaten. Het verwijst naar imperfectie, naar de kwetsbaarheid en
zelfs sterfelijkheid van het lichaam. Ook wanneer
dat Madonna toebehoort.
To have and not to bold...
1 have been told/You're to have/Not to hold
Madonna onthulde de leegte achter het vrouwbeeld door regelmatig van gedaante te wisselen:
van Carmen tot Marilyn Monroe, van zwoele
vamp tot S&M ster Dita Parlo; met bijbehorend
blond, rood of zwart haar, steil of krullend, kort of
lang. Madonna flirtte ook met `gender bending',
dat wil zeggen met androgynie en biseksualiteit
door zich te verkleden als stout jongetje of als stoere vent. Zelfs op Ray of Light vinden we dat nog
heel even terug:
You're a candy perfume boy/Candy perfume girl/
The sacred verve is/Magic Poison/...
I'm your candy peifume
girl/boy/girl/boy/girl/boy
Nomadische subjectiviteit

De vele gedaantewisselingen wijzen op een nomadische subjectiviteit. Het subject fixeert haar identiteit niet, maar beweegt vloeiend tussen verschillende ijkpunten van de subjectiviteit. De gender
flexibiliteit duidt daar ook op.
En nu zingt Madonna in het Sanskriet: Sansara halahala moha santyai - 'To pacify loss of consciousness from the poison of existence'. Zij heeft het
licht gezien. Maakt deze nieuwe 'spirituele' Madonnu nu wezenlijk verschil met de Madonna van
vroeger? In zekere zin niet. Haar religiositeit is de
nieuwste transformatie; haar identiteit wordt er
niet minder nomadisch op.
Madonna's mysticisme heeft duidelijk zijn basis in
het Californische Nieuwe Tijdsdenken. De videoclip Frozen is gemaakt in de Mojave woestijn, tussen Las Vegas en Los Angeles, en de cd is geproduceerd in Universal City in Californië. Wat opvalt aan Ray of Light is de combinatie van verschillende muzieksoorten in een gecomputeriseerd
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geheel: de beat is techno, het is dansbare muziek,
maar als je goed luistert hoor je naast de electrische
gitaar ook allerlei geluiden en melodieën uit Indiase en Arabische muziek.
Madonna verenigt in haar uiterlijk ook deze mengeling aan invloeden: hippiehaar, hennahanden, en
futuristische gewaden in plastic of in leer. De retro-stijl van de jaren zestig is opvallend. Oosterse
invloeden zijn natuurlijk op zich niets nieuws in de
popmuziek: al voor de Beatles en ook voor punker
Nina Hagen was India een inspiratiebron. De muziek op Ray of Light heeft ondanks de techno-beat
af en toe iets psychedelisch: de computer staat opvallend op de voorgrond en muzikanten zijn even
opvallend afwezig. De combinatie van spiritualiteit
en technologie wordt in de context van de (al even
Californische) cybercultuur wel `technopaganism'
genoemd; het techno-heidendom.
Zippie

De nieuwe hippie heet nu een zippie: de 'zen-inspired pagan professional'. Deze zippie, net als
Madonna, verzamelt een ratjetoe aan ideeën uit geheel verschillende bronnen: van Teilhard de
Chardin tot de nieuwste fysica, van Kabbala tot
boeddhisme, van de maagd Maria tot de godin
Kali. In een postmodern gebrek aan hiërarchie
worden alle religies aan elkaar gelijkgesteld. Vaak
wordt geroepen dat alle religies uiteindelijk een gelijke kern hebben. Dat noem ik wel de " AHMAStheorie": "alles hangt met alles samen". In dit
Nieuwe Tijdsdenken, dit millenair mysticisme,
wordt namelijk alles wat maar lost en vast zit met
elkaar verbonden. Alternatieve werkelijkheden
buitelen over elkaar heen: droom of drugs, psychedelische, virtuele, meditatieve ervaringen, het
doet er niet toe wat. Als het maar 'spiritueel' is.
Madonna zegt zelf dat alle godsdiensten een betekenis voor haar hebben, ook al heeft ze een 'soft
spot' voor het katholicisme; Lourdes heeft ze zelfs
laten dopen. Zij heeft in haar vele transformaties
altijd sterk geleund op de visuele rijkdom van de
katholieke kerk. Behalve haar eigen naam, en nu
ook die van haar dochter, heeft ze zich vanaf het
begin van haar carrière volgehangen met katholieke tekens, zoals crucifixen. In `Like a Prayer' werd

het beeld van de zwarte Jezus zelfs vlees en stapte
vanuit zijn kapel om met de sexy popster te dansen. Ook haar Bataillaanse flirtation met de S&M
wereld van Erotica was gedompeld in de theatrale
rituelen van het katholicisme. Haar teksten, beelden en gedrag zijn bewust ontheiligend geweest,
en daarmee heeft ze zich de woede op haar nek gehaald van Pepsi, het Vaticaan en de Amerikaanse
puriteinen.
Ego en zelf

Deze desacralisatie vinden we niet terug op Ray of
Light. Uit interviews blijkt dat voor Madonna de
aantrekkingskracht van de Kabbala en het boeddhisme ligt in hun grotere aanpassingsvermogen
aan de moderne tijd. Dat ligt volgens haar in hun
opvatting van het 'ego', waar ze niet zonder humor
over praat. In een interview op MTV zegt ze: "I
used to think I was in touch with my inner self,
but then I realised it was my inner ego".
Deze uitspraak is gebaseerd op het voor boeddhisten bekende onderscheid tussen het ego en het zelf.
Het ego komt voort uit begeerte en wordt gevormd door hechtingen aan lichaam, materiële zaken en mensen. Het is letterlijk egoïstisch. Het
ware zelf daarentegen onstaat door onthechting en
door zich los en leeg te maken in oefeningen als
yoga en meditatie. In feite sluit de boeddhistische
opvatting over het zelf aan bij de nomadische opvatting van de identiteit zoals bij de post-structuralistische filosofen Gilles Deleuze en Luce Irigaray.
Het oosterse zelf is een vloeiende ervaring omdat
het zich niet hecht; het is niet gebonden aan het benauwde, bekrompen 'ik' maar vervuld van een onmetelijke ruimte. Die leegte klinkt misschien onaangenaam voor sommige westerse oren, maar het
is een leegte die gevuld is met potentieel. Het zelf
bevindt zich in een voortdurende wording. Een
vloeiende beweging die lijkt op een dans en in
schril contrast staat met de stokkende kramp van
het ego.
Vanuit dit gezichtspunt is Madonna's spirituele
ontwikkeling bijna logisch te noemen. De Joodse
en oosterse wijsheid sluiten aan bij de nomadische
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identiteit van het postmoderne subject. Madonna
kan zich blijven transformeren; ze hoeft niet stil te
staan, maar behoudt de flexibiliteit die haar altijd
eigen was. Wellicht dat die vloeiendheid te maken
heeft met de watersymboliek (naast de lichtsymboliek) op de cd. Na `Drowned World' kan Madonna in het volgende nummer, `Swim', zwemmen: in een verlate doop wast ze haar zonden, haar
karma, in het water weg:
Swim to the ocean floor/ Let the water wash over
you/Wash it all over you/.../
Wash away all our sins/Crash to the other shore
Het moederschap

Madonna's technotranscendentalisme onderscheidt zich in éen aspect van het Californische
Nieuwe Tijdsdenken zoals zich dat bijvoorbeeld in
de cybercultuur voordoet, en dat is in de plaats en
betekenis van het lichaam. Waar in het techno-heidendom de ontlichamelijking van de mens een
utopie is, bijvoorbeeld de droom van cybernerds
om in virtuele realiteit van het lichaam bevrijd te
zijn, vinden we dit verlangen bij Madonna niet terug. Integendeel.
Zij heeft altijd al een immanent soort lichamelijkheid op de voorgrond geplaatst, maar nu komt met
de ervaring van het moederschap een ander aspect
van het lichaam naar voren. Het is de lichamelijk
bepaalde liefdesrelatie tussen kind en ouder; de relatie die de Dalai Lama als exemparisch ziet voor
de boeddhistische kwaliteit van compassie. Madonna bezingt de vreugden van het moederschap
in Tinie Star', het lied over haar dochtertje:
God gave a present to me/Made of flesh and
bones/
My life/My soul/You make my spirit whole
Het is de helende ervaring van het levengevende
aspect van haar vrouwzijn dat Madonna hier bejubelt.
Hoewel Madonna opeens de mond vol heeft van
onzelfzuchtige kwaliteiten als vriendelijkheid en
liefde, verzinkt zij niet in een sentimenteel moederschap. In de videoclip Frozen is ze een mystie-

ke heks met zwarte haren in de Mojave woestijn;
de belichaming van vrouwelijke angst, achtervolgd
door de grote zwarte wolf. Dit beeld brengt mij op
de rol van angst, verlies en dood zoals die door de
teksten van Ray of Light heen speelt.
De dood

Met het moederschap heeft Madonna niet alleen de
onbaatzuchtige liefde omarmd, maar ook de dood.
Misschien wel het mooiste nummer op de cd is de
laatste (en dertiende; ze doet natuurlijk ook aan
numerologie...). `Mer Girl', verhaalt van
Madonna's innerlijke bevrijding door de dood te
accepteren als een onderdeel van het leven. Het is
het enige verstilde nummer op de cd, waarin de
angst voor de dood en het verdriet om het verlies
van haar moeder op ontroerende wijze doorklinkt:
"And I smelt her burning flesh/Her rotting
bones/
Her decay/ 1 ran and I ran/I'm still running
today"
Ook hier keert het lichaam terug, zij het in een
heel andere gedaante. Dezelfde woorden `flesh' en
`bons' die eerder het geluk van het dochtertje opriepen, duiden hier juist op het lichaam in zijn vergane glorie. Madonna is niet alleen een gelukkige
moeder maar ook een rouwende dochter.
Het lichaam is gebleven in Madonna's pop-praktijk. Ook de vrijgevochten seksualiteit is nog steeds
daar. Maar het lichaam heeft een andere plaats ingenomen: niet langer het vrijblijvende gender-bending maar de wederkerigheid van het moederschap. Het lichaam is zowel bron van genot - de
seks en de moederliefde -, maar ook bron van lijden - de aftakeling en de dood -. Van dat laatste zagen we al even een glimp in het onvolmaakte gebit
achter de meer dan perfecte faade. Zoals gewoonlijk zweeft Madonna nomadisch tussen deze posities in: de maagd en de hoer hebben het veld geruimd voor de moeder en de mystica. Even nomadisch zwerft zij rond tussen katholicisme, kabbala,
yoga en boeddhisme.
Een andere versie van dit artikel is eerder gepubliceerd in Andere Sinema.
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Het waterspiegelbeeld
Andy Weber, een westerse
thangka-meester in dialoog met
het Vajrayána-boeddhisme

door Dirk Bakkes

Al in de vroege zeventiger jaren wordt Andy
Weber gegrepen door de kunst van de thangka's,
die hij bij een bezoek aan Nepal overal om zich
heen zag. Maar het is vooral ook zijn persoonlijke
verdieping in de Dharma, die hem ertoe
gebracht heeft om zich de techniek van het
thangka-schilderen op zo'n bewonderenswaardige manier eigen te maken. En je doet een
opleiding in die kunstvorm dan ook het best in
een omgeving waarin de culturele erfenis van die
schilderkunst nog volop wordt ontwikkeld, en de
daarmee samenhangende technieken zorgvuldig
worden behoed.
De resultaten van Weber's werk zijn in de loop
van de jaren zowel in de westerse wereld als in
Azië bij boeddhisten zeer bekend geworden.
Kenners uiten meermalen hun bewondering voor
het inlevingsvermogen dat Andy Weber in zijn
werk aan de dag legt. Hoe grensoverschrijdend
zijn werk blijkt te zijn, getuige de aanwezigheid
van één van zijn thangka's in het Potalapaleis in
Lhasa.

De fascinatie van Andy Weber

Andy kwam in Boudhanath in de Kathmandu-vallei bij thangkaschilder Lhundup Amdo in de leer.
Daar maakte hij grondig kennis met een grote
reeks afbeeldingen in de traditie van het Vajrayi.na-boeddhisme. Hij wordt dan geleidelijk aan ingewijd in de technieken van het tekenen. Na
voortgezet onderricht - onder meer bij de befaamde schilder Thargye - vestigde hij zich, na voltooing van zijn opleiding, uiteindelijk in Engeland.
Andy's faam als schilder en tekenaar heeft zich
in de jaren nadien wijd en zijd verbreid. Niet meer
te tellen zijn de affiches en postkaartafbeeldingen
naar schilderingen en tekeningen van zijn hand, die
intussen in omloop zijn gebracht. En niet te vergeten de boekuitgaven die Andy door de jaren heen
van illustraties voorzag.
In 1994 publiceerde Wisdom: Images of Enlightenment: Tibetan Art in Practice, geschreven
door John Landau en Andy Weber, waarin ruim
dertig afbeeldingen van Andy's werk zijn opgenomen. Dat boek kan worden beschouwd als een
gids naar de spirituele wereld van de Tibetaans-
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Het is die traditie die
door de eeuwen heen in
Nepal en in een aantal Tibetaanse nederzettingen
in India onveranderd van
leermeester op leerling
doorgegeven.
wordt
Door het nauwgezet volgen van eenmaal vastgestelde richtlijnen valt voor
het westerse oog het zo
"De Ogen van de Stoepa". De ogen van de
Boeddha vol mededogen kijken de wereld in.
opvallende homogene ka"We kunnen ons niet voor ons karma verbergen".
rakter van deze kunst op.
Andy bezoekt ons land
Andy Weber 1996.
Alhoewel door de eeumet grote regelmaat. In
wen heen specifieke algemene kenmerken voor bede loop van de jaren heeft zich hier een kleine
paalde perioden zijn aan te wijzen, is de `Gesamtgroep adepten rond hem verzameld; leerlingen die
eindruck' verrassend genoeg dezelfde gebleven!
zich vanuit hun kennis van het boeddhisme, en onHet is die traditionele 'techniek', die ook Andy
der zijn persoonlijke leiding, de kunst van het
Weber in al zijn werk toepast, waarbij ook het
thangka-schilderen willen eigen maken. óén van
kleurengamma volgens aloude overlevering aangezijn begaafdste leerlingen is Marian van der Horst
houden wordt.
uit Nijmegen, over wier werk in dit nummer een
aparte bijdrage is opgenomen.
Onlangs gaf Andy Weber weer een cursus in
Een zaak van Toewijding aan de Leer
Nederland, ditmaal in het Maitreya Instituut aan
"Tibetanen gaan ervan uit dat door het uitbeelden
de Brouwersgracht in Amsterdam. Op een mooie
van een bepaalde boeddha de poort naar bestaanslentedag sprak ik Andy in de gastenkamer van het
werelden op een laag niveau voor je wordt geslograchtenpand. Wat brengt een West-Europeaan
ten, en de poort naar werelden die op een hoger
ertoe om zich zó grondig in te leven in een tekenplan staan zich voor jou opent. Want wanneer je
en schilderkunst, kenmerkend voor het boeddhissteeds meer vertrouwd raakt, meer verwant bent
me en de Vajrayána-traditie.
met wat je uitbeeldt, is op het ogenblik van je dood
de kans heel groot dat zo'n beeltenis aan je gaat
Het eeuwenlange uitbeelden
verschijnen.
Wanneer bijvoorbeeld een Tibetaan heel ziek
Terug in de tijd.Volgens een oud verhaal zou de
was,
bezocht een schilder hem of haar, schilderde
Boeddha eens toestemming hebben gegeven om
dan
bepaalde
boeddhavormen, terwijl een aanwezich door een groepje kunstenaars te laten vereeureeks mantra's uitsprak. Op die
een
zige
monnik
wigen. De schittering die het lichaam van de Boedmanier
werd
de
verdienste
die van de afbeelding
dha uitstraalde was echter zó verblindend, dat het
uitging
aan
de
zieke
toegewijd.
niet mogelijk was om hem rechtstreeks te aanKijk, de grote kracht die zo'n krachtige positieschouwen. De weerspiegeling van de gestalte van
ve
invloed uitoefent, gaat van het geschilderde obde Boeddha in een nabijgelegen vijver doet de
ject
uit. Zo'n getekend of geschilderd object vertegroep kunstenaars dan maar besluiten om van dat
genwoordigt het zogenaamde Nirmanakaya-ka`waterspiegelbeeld' zorgvuldig de juiste afmetingen
rakter*) van de Boeddha. In diepste wezen is mijn
na te tekenen. Die 'gestolde' beeltenis nu vormt de
schilderkunst, die ik me in de loop van de jaren
basis voor het stramien, dat sedertdien in de tekenheb weten eigen te maken, een onderdeel van een
en schilderkunst de perfecte proporties van de
spirituele reis, een zoektocht. Een heel wonderlijk
Boeddha-gestalte weergeeft, en waarnaar Tibeproces, dat begon met bewondering voor die schiltaanse en Nepalese kunstenaars zich nog altijd
derkunst, het ontwikkelen van de liefde voor de
richten.

boeddhistische kunst.
Daarbij wordt vooral de
aandacht gevestigd op
een aantal van de belangrijkste en meest representatieve uitbeeldingen in
die traditie, waarbij nadruk is gelegd op de bijzondere spirituele betekenis van deze religieuze
objecten.
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Het waterspiegelbeeld

"Heruka Chakrasamvara" (Tib.: Korlo Demchog). De vertaling van
de naam luidt: "Wiel van
Gelukzaligheid" en duidt
de tantrische emanatie
aan van de Boeddha,
die de vereniging van
methode en wijsheid of
gelukzaligheid en leegte
belichaamt.
© Andy Weber 1985.

artistieke uitbeeldingen, en het sterk visuele aspect van het
boeddhisme zoals dat
zich met name manifesteert in het Vajrayána-boeddhisme.
Op die spirituele zoektocht, en tijdens de opleiding in Azië, onderging ik vaak grote ontberingen,
meestal doodarm als ik toen was... Een dikwijls
ontmoedigende ervaring. Maar ik zette door, geruggesteund door mijn spiritueel leraar Lama Yeshe en door Lama Geshe Kelsang. Aan die twee
grote leraren heb ik het te danken dat ik in staat
mag worden geacht deze kunst door te geven aan
mannen en vrouwen die dezelfde weg willen volgen als ik heb gedaan.
Wat het doorgeven van die kunst aangaat ben ik
met het lesgeven intussen heel wat selectiever geworden. Hier in Holland bijvoorbeeld geef ik elk
jaar een cursus van hooguit drie of vier weken. Zo
verlang ik van mijn leerlingen dat zij — net zoals ikzelf destijds heb moeten doen — strikt en met volle
concentratie aan het werk gaan. Door bijvoorbeeld
telkens opnieuw dezelfde afbeelding te tekenen,
keer op keer. Wat daarvan de bedoeling is? Wel, na
verloop van tijd zie ik aan hun werk dat de leerling
over de correcte eigenschappen beschikt. Je ziet dat
aan de kwaliteit van zijn of haar werk. Werk dat
volledig toegewijd moet zijn aan de Dharma.
Ja, zo'n opleiding duurt een jaar of vijf om al-

leen al onder leiding
van een leraar jezelf
de grondbeginselen
eigen te kunnen maken. Begrijpelijk dat
dat een enorm doorzettingsvermogen vereist. Het
is dus in diepste wezen een kwestie van toewijding
aan de Leer van de Boeddha. Ik heb al eens gezegd
dat zelfs artistieke talenten, of een groot vermogen
tot creativiteit, eerder een belemmering op die weg
kunnen zijn. Het gaat om bescheidenheid, om eerbied voor wat je gaat uitbeelden, voor dat specifieke religieuze object."
Door een diepe beleving van de dharma is bij
Andy Weber een sterk ontwikkeld vermogen ontstaan voor de weergave van de rijke vormenwereld
van het Vajrayána-boeddhisme. Die werkwijze,
ondersteund door een grote kennis van boeddhistische wijsheid, stelt deze kunstenaar in staat de
uitbeeldingen, afkomstig uit een eeuwenoude aziatische traditie, een zo zuiver mogelijke gestalte te
geven. Het feit dat Andy een Europeaan van afkomst is, heeft hier geen enkele betekenis meer.
Noot
*) Nirmanakaya ("Lichaam van Verandering"): het
aardse lichaam waarin de Boeddha's aan de mens
verschijnen.
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Thangka's schilderen
Door Marian van der Horst

I

n het Nijmeegse boeddhistische centrum voor
studie- en meditatie Jewel Heart, dat onder
leiding staat van de spirituele leraar Gelek
Rinpoche, gaat dit jaar een cursus van acht zaterdagen van start. Daarin worden acht in het boeddhisme belangrijke boeddhafiguren behandeld en
getekend als voorbereiding voor het schilderen van
een thangka.
Een thangka is een schildering op geprepareerde
stof. Thangka's spelen een belangrijke rol in spirituele beoefening, als bijvoorbeeld een visualisatieen meditatie-object. In de uitgebreide iconografie
van het (Tibetaans) boeddhisme zijn een aantal
boeddhafiguren die een meer prominente rol spelen. De vele uiterlijk zo verschillende figuren zijn
een symbolische aanduiding zijn voor de diversiteit van boeddha-kwaliteiten, die ieder voor zich
een effectief uitwerking op de beoefenaars kunnen
hebben.
Wanneer men het pantheon van figuren aandachtig bestudeert, blijken er meerdere uitbeeldingsmethodes te zijn met eigen maten en dimensies, of die figuren nu staan of zitten, zijn, vredig of
toornig zijn. De Tibetaanse kunstenaar sManthan-pa en zijn leerlingen werkten met een verdeling in acht categorieën van dimensies, terwijl de
sGar-bris school en Bu-ston een systeem volgden
van elf categorieën. De inhoud is wel in alle gevallen dezelfde, zegt Loden Sherap Dagyab in zijn
Tibetan Religiuous Art.
Iedere categorie heeft een eigen maataanduiding. Ter voorbereiding op de eigenlijke tekening
is het te doen gebruikelijk om systeem of raster
volgens vaststaande maten en verhoudingen met
hulplijnen aan te brengen. Over deze bases heen
tekent men de figuur die in een van de acht of elf
secties past.
De eerste sectie van het elfvoudige systeem is
die van de nirmanakaya-vormen met 125 kleine

eenheden bij een staande houding. Nirmanakaya
betekent 'gecreëerd lichaam' of 'lichaam van magische transformatie'. Hierin vindt men onopgesmukte goddelijke figuren, zoals Boeddha Sakyamuni die monnikskleren draagt. Deze religieuze
afbeeldingen worden als de hoogste kunstvormen
beschouwd, omdat ze de toeschouwer door hun
kwaliteiten kunnen leiden tot spirituele ontwikkelingen. In deze categorie vindt men ook spirituele
leraren als Tsong Khapa, Karmapa, Marpa of Milarepa. Zij worden beschouwd als volmaakte manifestaties van de Boeddha(-natuur) en zijn derhalve identiek aan de uiterlijk volmaakte boeddhavorm.
In de tweede categorie vindt men de sambhojakaya-vormen met de boeddha's van de vijf families
van Akshobya, Vairocana, Ratna Sambhava, Amitabha en Amogha Siddhi. Samboghakaya betekent
vreugdelichaam. Deze figuren worden afgebeeld
met meerdere haarknotten, zijden gewaden en allerlei soorten ornamenten, zoals een kroon, oorbellen, halskettingen, arm- en enkelbanden en een
ceintuur. Hun maten zijn gelijk aan die in de eerste categorie.
Sectie drie is die van de toornige asketen, zoals
bijvoorbeeld de Heruka's. Men treft hierook
boeddha-figuren aan met meerdere hoofden, armen en benen, zoals Guhya Samaya en Kalacakra.
Sectie vier is die van de bodhisattva's, bijvoorbeeld
Manjushri en Avalokiteshvara. De laatste vier tot
duizendarmig uitgebeeld.
Vrouwelijke boeddha's treffen we aan in sectie
vijf. Hun breedtematen zijn beduidend smaller dan
die van de eerder genoemde figuren. We vinden
hier onder anderen de Witte en de Groene Tara,
maar ook de van oorsprong hindoeïstische Sarasvati.
Dan volgen de twee secties van de toornige vormen van Yama, zoals Yamantaka en Yaksa's, zoals
Acala. Hoe toorniger deze uitgebeeld zijn, hoe
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Thangka's schilderen

SENG.gDONG.MA
toornige vrouwelijke godheid
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korter hun hoogtematen, terwijl de breedtematen
dezelfde blijven. Ook hun attributen en kledij hebben een dreigender en gevaarlijker karakter.
De achtste categorie is die van de toornige demonen. Sectie negen is die van de Sravaka's en
Prateyeka-Boeddha's, ook wel Arhats genoemd.
Zij worden in het boeddhisme beschouwd als missionarissen.
De voorlaatste categorie is die van de dikpala's
en bewakers; de laatste sectie die van de menselijke
vormen.
In 1984 begon ik aan mijn eerste boeddha-tekeningen onder leiding van de westerse thangkaschilder Andy Weber. Mijn concentratievermogen

was slecht, mijn ongeduld groot, mijn onvermogen
bijna onoverkomelijk. Maar mijn liefde en belangstelling voor deze spirituele kunstvorm waren
groot. In 1986 ontmoette ik in België de Tibetaanse meester-schilder Gega Lama. Hij werd de spirituele leider van een acht-jarige opleiding tot thangka-schilder in "Yeunten Ling". Zijn kennis en
vaardigheden waren enorm. Het door hem geschreven boek Principles of Tibetan Art is voor
vele westerse leerlingen hét bruikbare handboek.
Gega Lama heeft mij toestemming verleend om op
mijn beurt de verworven kennis en vaardigheid
door te geven. Hem indachtig zal ik mijn energie
inzetten voor een cursus van acht zaterdagen, verspreid over negen maanden, en beginnend in sep-
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SARASVATI (witte vorm)
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tember. Iedere maand zal aan één van de volgende
boeddha-figuren gewerkt worden:
1. Boeddha Sakyamuni, een Nirmanakaya-vorm
2. Een leraar (Tsong Khapa, Karmapa, of Milarepa)
3. Een Sambhogakaya-vorm, bijv. Vairocana
4. Een bodhisattva, bijv. Manjushri of Chenrezig
5. Een vrouwelijke boeddha, bijv. Groene of witte
Tara
6. Een toornige vorm, bijv. Vajrapani
7. Een beschermer, bijv. Mahakala
8. Een mandala van een bepaalde boeddha

Zij die belangstelling hebben voor deze spirituele
kunstvorm, kunnen nadere inlichtingen inwinnen
bij Marian van der Horst: tel. 024-3785841.
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Phoenix 3mpori
Ikeddhisiisehe mniek
beelden - wierook - video's

Video's:
f57,50
Tibetan Medicine 29 min.f 57,50 - Nepal: Lands of the Gods
Tantra of Gyoto 52 min.f 57,50 - Heart of Tibet/ portret Dalai Lama 60min. f 57,50
Arising from Flames/Overcoming Anger Through Patient/ Dalai Lama 55min.f57,50
The four Noble Truths/Dalai Lama 4 videos 360 min.f 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.f57,50
Self Healing een Tantrische beoefening op video /Lama Gangchen Rinpoche f 50,Muziek:
Luxe cd box met zes cd's : Chants Chakya Masters - Reciting Manjusri - Receiting
21 verses of Tara - The Heart Sutra - Mantra Avalokitesvara - Padma-sambhava
mantra. Met Tibetaanse Tekst - live recording in India en Nepal -f 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 f 79,50
Opera music of Tibet cd f39,95 - 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 ƒ22,50
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 f6,00 / Boven f50,- f 9,50. Boven f100-f 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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De benadering van
het oneindige
De kleurrijke wereld van een Leidse boeddhiste
Door Dirk Bakkes

"Mijn belangstelling voor het boeddhisme kan op
drie onderling sterk met elkaar verweven manieren worden gekarakteriseerd: artistiek, filosofisch
en op de praktijk gericht".
Aldus Lidie Bossen, die als kunstenares werkt met
olieverf en acryl, en verder ook lino's en etsen
maakt. En dat alles op een heel eigen wijze, vaak
vol symboliek geput uit de vormenrijke traditie
van het Vajrayána-boeddhisme.

"Mijn eigen beleving van het boeddhisme'

Het meest in het oog springende aspect van Lidie's
werk is die zo nauwe verbondenheid met het Vajrayána-boeddhisme. Een verbondenheid die vooral in haar artistieke werk tot uiting komt door gebruik te maken van vormentaal en symboliek, kenmerkend voor het boeddhisme van de Diamantweg. Het is die picturale expressie, die Lidie op
originele manier verwerkt zonder slaafse nabootsing van de thangka-kunst. (In het voor u liggende
nummer van het Kwartaalblad wordt het een en
ander over die thangka-kunst verteld in de artikelen over het werk van Andy Weber, en van diens
leerlinge Marian van der Horst.)
Lidie's kunstwerken zijn die van een westers
kunstenares. Deels 'abstract', met duidelijk Europese kenmerken. En toch... Vooral het onmiddel-

lijk in het oog springende kleurengamma speelt in
Lidie's werk een cruciale rol, ingegeven door de
betekenis die elk van die kleuren in zich bergt. En
als je dan goed op de hoogte bent van wat die
kunst vanuit haar beleving van het Vajrayánaboeddhisme probeert uit te beelden, opent zich
een heel nieuw universum, waarin het niet meer
gaat om de picturale afbeelding zelf, maar om een
weg naar de diepten van de menselijke geest.
Het vermogen tot experimenteren
en combineren

Na aanvankelijk landschappelijke abstracties te
hebben gemaakt, voeren in het werk van Lidie
vooral wiskundige onderwerpen de boventoon
met uitbeeldingen als de 'vierde dimensie', 'nietmogelijke' figuren, `fractalen' enz. Vaak worden
die dan uitgevoerd in combinatie met motieven uit
boeddhistische kunst. Uitingswijzen met de bedoeling "iets van het oneindige te benaderen", zoals Lidie benadrukt.
Na een doctoraalstudie sociologie, nam zij, vanuit haar interesse voor de cultuur van Indonesië,
les bij de Javaanse kunstenaar Raden Suwondo Sudewo in Delft, bij wie zij Javaans batik leerde. Via
Lidie's interesse in experimenten — na lectuur over
vierde dimensie — hield zij zich vooral bezig met
die 'onmogelijke' figuren, cirkellimieten, fractalen.... Een ware experimenteerdrift "tot in het oneindige" maakte zich van haar meester. De daaropvolgende ontwikkeling: combinaties van die experimenten met motieven uit de Aziatische kunst.
Dan neemt Lidie het besluit om beroepsmatig
te gaan werken, en volgt lessen bij Ars. Vanaf 1985
heeft Lidie regelmatig haar werk geëxposeerd in en

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 4

- NR 4 ZOMER 1999
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"Bevrijding". Acryl op papier.
Lidie Bossen.

"Lemniscaat". (Bekroning) Acryl op papier.
Lidie Bossen.

rond Leiden en Den Haag, in het NINT te Amsterdam, de Technische Universiteit in Eindhoven
en in Delft, en in het Centrum voor Wiskunde en
Informatica in Amsterdam. Ook maakte Lidie drie
sierbestratingsontwerpen voor Amsterdam en Leiden.
In 1995 werd zij geattendeerd op de betekenis
van de Tibetaanse leermeester Sogyal Rinpoche.
Zij besloot boeddhistisch onderricht bij Rigpa te
gaan volgen, het unieke netwerk van centra en
groepen leerlingen die het onderricht van de Boeddha, onder begeleiding van Sogyal Rinpochee.
Daarna is zij nog een tijd lang in Oegstgeest actief
geweest bij een werkgroep 'geëngageerd boeddhisme'. Momenteel bezoekt Lidie regelmatig meditatie-avonden bij de Zengroep Suiren-ji in Leiden.

oïstische kunstvormen. Wat met name die boeddhistische kunstuitingen aangaat, troffen haar
vooral de gedetailleerd uitgewerkte mandala's in
het Vajrayána. Daarnaast ook de pogingen die in
de Zenkunst worden gedaan om de meest essentiële kenmerken van datgene wat wordt uitgebeeld,
tot een zo perfect mogelijke uitdrukking te brengen. Lidie verdiepte zich in het bijzonder in de
dharma door haar artistieke werk in vormen en
kleuren. Een "non-conceptuele manier om tot een
diep contact te komen".
"Mijn ervaringen en realisaties brachten me in
aanraking met de boeddhistische wijsheid in velerlei vorm, en met verhalen over ervaringen met het
energie- en bewustzijnsveld dat we allen met elkaar gemeen hebben. Bepaalde boeken daarover —
van uiteenlopende schrijvers als Lama Govinda,
Alexandra David-Neel, Sri Ramana Maharshi,
Tarthang Tulku, Walpola Rahula, Suzuki Roshi,
Ayya Khema en Sogyal Rinpoche — spraken me
heel erg aan. Lezen inspireert, maar toch is het
vruchtbaarder om de daad bij het woord te voegen
en de dharma óók te beoefenen".
Practisch gesproken is het volgens Lidie maar al

'Waar het om gaat is beoefening
van de Dharma'

In haar jeugd al koesterde zij belangstelling voor
Indië. Als student opende zich voor haar de wereld
van oosterse filosofieën. Daarnaast intrigeerden
Lidie vooral boeddhistische, hindoeïstische en ta-
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"Knoop". Geluksteken met
de wereld erin. Acryl op
doek. (1) Lidie Bossen.

te gewoon om - vanaf het
leven van alledag tot en
met dat op politiek vlak te worden geconfronteerd met het onvermogen je ervan te weerhouden
de oorzaak van lijden te zijn. "Alsof we geen invloed hebben op de dingen! We volgen teveel de
weg 'buitenom', gericht als we zijn op uiterlijk
waarneembare verschijnselen en op relatief korte
termijnen. Het boeddhisme biedt alternatieven,
zoals de weg 'binnendoor', een stabiel geworteld
zijn in onze natuurlijke diepe vrede, of het openstaan voor alles wat zich voordoet en daarbij ego-

klang&stille
Gespecialiseerd postorderbedrijf
voor meditatie
en boeddhistische artikelen

ia

centrische motivatie en
valkuilen van hoop en
vrees loslaten; — beter
nog: alle vooropgezette
ideeën laten varen. Dat is de voor mij althans meest
zinvolle manier van leven".
Ter ere van het bezoek van Z.H. de Dalai Lama
aan ons land op 16 en 17 oktober, wordt in de
Centrale Bibliotheek van Den Haag op het Spui 68
een tentoonstelling van het werk van Lidie Bossen
georganiseerd. Die duurt van 4 oktober tot 1 november. Open: maandag tot vrijdag van 10 tot 21
uur, zaterdags van 11 tot 17 uur.

Schilderijen geïnspireerd
op Boeddhisme

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 foetonstijl 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

"De drie juwelen". Acryl op doek 100 x 60 cm.
Lidie Bossen

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

Oude Rijn 63e - 2312 HC Leiden
telefoon 071-5124223

klang&stille, Hauptstr. 17, D-74189 Weinsberg, Duitsland
Tel.: 0049 7134 23448 - Fax: 0049 7134 23461
E-mail: gassho@klang-stille.com

"Het geeft weer eens een andere kijk"
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De lotus en de roos
Door Anneke Smelik

N

ledige wasdom gekomen hua het succesvolle
maniteit'. De lotus is een
boek De verborgen
bloem die haar wortels heeft
bloei. Over de psyin de modder. Zoals de doorchologische achtergronden
nen van de roos voor pijn en
van spiritualiteit (1997) heeft
lijden staan, zo staat de modHan de Wit weer een boek
Han F. de Wit
der voor lijden en onwetendgeschreven dat alle ingrediënheid. De lotus kan daar boten in zich draagt om een sucvenuit groeien, maar haar zuices te worden. De lotus en de
verheid en schoonheid blijven
roos. Boeddhisme in dialoog
geworteld inde modder.
met psychologie, godsdienst en
Boeddhism e in dialoog
Boeddhisme en westerse
ethiek is een prettig leesbaar
met psy chologie,
tradities hebben dus een verboek met heldere uiteenzetgodsdiens t en ethiek
rassend vergelijkbare symbotingen over de boeddhistische
liek wat betreft de te verweleer, geschreven door iemand
zenlijken humaniteit, maar ze
die in de westerse cultuur is
Kok Agora / Pelckmans
opgegroeid. De Wit beoogt
bewandelen heel verschillende
een dialoog op te zetten tuspaden om die menslievendsen de levende tradities van het boeddhisme en
heid te cultiveren. Een dialoog kan daarom de trachristelijke en humanistische tradities uit het wesdities wederzijds verrijken.
ten.
Zoals gewoonlijk bij hem staat de psychologie
In het eerste hoofdstuk beschrijft de Wit de gehierin centraal: en het is juist de combinatie van
schiedenis van het boeddhisme aan de hand van
spiritualiteit en psychologie die het boek voor veel
ontmoetingen met het westen. Dit levert een intelezers aantrekkelijk zal maken. Volgens de auteur
ressante invalshoek op, omdat op deze manier de
gaat het in het leven om de vraag hoe we onze
westerse vooronderstellingen aan het licht komen.
geest zo kunnen cultiveren dat we op een humane
De eerste dialogen rond 1700 tussen missionariswijze om kunnen gaan met het menselijk bestaan.
sen en boeddhisten leidden al snel tot conflictsituDe beelden die de Wit voor een bloeiende humaaties, omdat christenen (net zoals de andere moniteit gebruikt komt uit de natuur: de lotus en de
notheïstische godsdiensten) uitgaan van een absoroos. De roos is in de westerse cultuur een symlute waarheidsclaim: de eigen religie is de enige
bool van liefde, toewijding en zuiverheid van hart.
verwoording van de Waarheid. Boeddhisten hebJe zou kunnen zeggen dat de roos symbool staat
ben daarentegen een veel pragmatischer benadevoor humaniteit. Een roos cultiveren verloopt niet
ring tot de waarheid. Of geesten (om een voorzonder moeite: het leven gaat nu eenmaal niet
beeld te noemen) nu wel of niet bestaan is niet van
`over rozen'. Geen roos zonder doornen, en zo
wezenlijk belang; het is veel belangrijker wat het
brengt het cultiveren van menslievendheid ook lijgeloof in het bestaan of niet bestaan van geesten
den met zich mee. De lotus is in de oosterse culmet de menselijke geest en levenswijze doet. Alles
tuur het symbool van Verlichting; in de woorden
wat mensen helpt om respect te hebben voor het
van de Wit is het de 'onvoorwaardelijke en tot volleven en hun humaniteit doet ontwikkelen, is door

De lotus
en de roos
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het boeddhisme in zich opgenomen. Voor de missionarissen duidde deze rijkdom aan geesten en andere wezens nu juist op het heidense en primitieve
karakter van het boeddhisme.
Een ander voorbeeld is ontstaan door de eerste
vertalingen van boeddhistische teksten in het westen, die in het teken stonden van de toen heersende pessimistische levensvisie, in de trant van 'het
leven is een tranendal en de mens wordt gedreven
door haat en hebzucht' (Schopenhauer, Von Hartmann, Spengler). Zo werd het nirvana begrepen als
`uitdoving van begeerte'; als een vorm van 'versterving'; een zwartgallige visie die tot op de dag van
vandaag het westerse beeld van het boeddhisme
bepaalt. Maar, zo stelt Han de Wit, het uitdoven
van begeerte staat in het boeddhisme juist voor iets
heel anders, namelijk voor het uitdoven van een
egocentrisch gevoelsleven en een egoïstische levenshouding. Dát is wat deze wereld tot een tranendal maakt. Het is het loskomen van dit egocentrisme dat levensvreugde opwekt. Hieraan verwant
is een ander fundamenteel misverstand. Het westen draagt individualisme hoog in het vaandel.
Hoewel het christendom uitgaat van het ideaal van
altruïstische naastenliefde, is toch het idee dat egocentrisme en het daarmee samenhangende eigenbelang een wezenlijk deel uitmaken van de mens.
Deze visie leidt ertoe dat enerzijds oosterse meditatie gezien wordt als iets individualistisch, als welbegrepen eigenbelang, terwijl aan de andere kant
de boeddhistische opvatting van egoloosheid begrepen wordt als een gebrek aan respect voor het
individu. Terwijl in de boeddhistische meditatie de
positieve, individuele kwaliteiten van mensen juist
tot bloei komen doordat mensen zich bevrijden
van hun egocentrische oriëntatie.
De Wit behandelt verder de kernbegrippen uit de
verschillende boeddhistische stromingen, en haalt
en passant menig westers vooroordeel onderuit
zonder daarbij het christendom aan te vallen. Het
boeddhisme is een non-theïstische, antropocentrische religie: een religie zonder god en op de mens
gericht. Fijntjes laat de Wit zien hoe 'God' de bron
is van enorm veel lijden, om te vervolgen met een
boeddhistische zienswijze waarin het godsbegrip
een metafoor is voor het beste in de mens: volmaakte wijsheid en inzicht, liefde en mededogen.
Voor de boeddhisten is de verlichting een mense-

lijke mogelijkheid; dit wordt de boeddha-natuur
genoemd. Als deze spirituele mogelijkheid ontkend wordt (door deze bijvoorbeeld op 'God' te
projecteren), betekent dit dat de mens zijn of haar
humaniteit niet kan ontwikkelen. In de visie van
boeddhisten is dat bijzonder tragisch.
De mensgerichtheid van het boeddhisme betekent
niet dat het een egocentrische traditie is. Naast het
radicale loslaten van een godsidee, stelt het boeddhisme ook nog eens dat het `ik-idee' dat mensen
koesteren een illusie is. De Wit legt uit dat het ego
niet een geestelijke entiteit is, maar een geestelijke
activiteit. Het is namelijk een mentale beweging
die een ik, of beter gezegd een illusie van het ik, in
het leven roept en in stand houdt. Het geloof dat
mensen aan hun 'ik' hechten, is de oorzaak van
hun egocentrisme. In de boeddhistische opvatting
is het ego een kracht die werkzaam is als levensangst. Dit leidt tot spirituele blindheid. Het ego
houdt de menselijkheid, de boeddha-natuur, in gijzeling. Zelfverlossing komt dan ook niet tot stand
door tussenkomst van een goddelijke genade, maar
door een oefening van de geest waarin de mens
zich van haar of zijn egocentrisme bevrijdt, van
haar of zijn kleine kijkje. Het bijzondere van het
boeddhisme is dat het een zeer rijke traditie kent
met vele oefeningen om de geest te trainen. Deze
knowhow, zoals de Wit het wat lelijk uitdrukt,
wordt van leraar op leerling overgedragen. Daarmee is het boeddhisme vooral een levende traditie
in plaats van iets dat je uit boekjes op kunt doen.
Psychologie is een westerse wetenschap met een
basis in de empirie: in onderzoek dat zich richt op
een waar te nemen object. In de boeddhistische
tradities bestaat een uitgebreid scala aan ideeën die
betrekking hebben op hetzelfde gebied als waar de
westerse psychologie over gaat. De boeddhistische
theorieën zijn gebaseerd op systematische introspectie, iets dat in de westerse wetenschap niet aanvaard wordt als basis voor empirisch onderzoek.
Toch stelt de Wit dat het boeddhisme een empirische religie is, onmdat het niet gebaseerd is op geloof maar op ervaring. In het boeddhisme verwijst
het empirische naar de personlijke ervaring van
denken, voelen, bewust zijn, verlangen, enzovoort.
De Wit constateert dan ook dat er een kloof is tussen de boeddhistische en westerse psychologie,
maar dat die kloof overbrugbaar is door de grond-
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slag en concepten van beiden opnieuw te onderzoeken.
De Wit gaat vrij gedetaileerd in op de boeddhistische opvattingen over geest, bewustzijn en ervaring, zoals neergelegd in de vierde eeuw in de Abhidharma, het systematisch overzicht van boeddhistische kernbegrippen. Vooral zijn uiteenzetting over het ego en egoloosheid is boeiend. In
cognitieve zin verwerpt de boeddhistische traditie
zowel het idee dat er een 'ik' bestaat temidden van
de wereld van verschijnselen, als het idee dat het ik
er buiten zou bestaan. Het ik is als subject niet in
de ervaring te vinden, dat wil zeggen dat een op
zichzelf bestaande en zichzelf blijvende entiteit
geen basis heeft in onze ervaring. Het is alleen te
vinden als inhoud van een gedachte waarin het
concept 'ik' voorkomt. Wanneer we nu die gedachte aanzien voor werkelijkheid, dan ontstaat
het geloof in een 'ik'. Het ik bestaat dus als een illusie, en voorzover een illusie bestaat, bestaat het
ik.Onze geest schept zelf een ego, een ik-besef.
Deze cognitie, of beter gezegd, cognitieve verwarring, heeft een gevoelsmatige kant. Volgens het
boeddhisme is het ego een gevoelsmatige reactie op
onze ervaringen; en wel een reactie van angst.
Angst voor controleverlies, voor het onvooirspelbare, voor geweld, voor de dood. Het verschijnen
van ego is een utitdrukking van levensangst en
doodsangst, en dat is ten diepste angst voor het lijden. In de traditionele boeddhistische opvatting
kent het ego drie basisemoties om die angst beheersbaar te maken: hebzucht, agressie en onwetendheid. Deze strategieën om het ego te redeen
bieden niet meer dan een illusie van veiligheid.
In de boeddhistische visie blokkeert het ego de
weg naar geluk. Geluk ontstaat door ons te bevrijden van ons zelfbeeld, van ons ego. Zoals de Wit
zegt: "we kunnen er zijn, zonder 'ik' te zijn". De
egoloze geest is een geest die niet vasthoudt aan de
illusie van ego, maar die zich identificeert met de
wens om alle levende wezens gelukkig te zien. Egoloosheid brengt het hart van de humaniteit tot
bloei. Hebzucht wordt getransformeerd tot het
streven naar welzijn, agressie tot het beschermen
van het welzijn, en onwetendheid tot onpartijdige
betrokkenheid. Niet het 'ik', maar de mensheid
waar wij zelf ook deel van uitmaken, vormt dan de
basis voor onze emoties en ons handelen.
De heel verschillende opvatting van het ego in

de westerse en boeddhistische psychologie hebben
consequenties voor de praktijk van de psychotherapie. De Wit maakt een onderscheid tussen neurotisch lijden en existentieel lijden. Het neurotische
lijden kan verholpen of tenminste verzacht worden
door psychotherapie, het existentiële lijden kan
opgeheven worden door spirituele methoden. Het
is zaak om deze goed gescheiden te houden, zodat
men kan bepalen waar de cliënt het meeste baat bij
heeft. Psychotherapie maakt in de eerste plaats onhanteerbaar lijden hanteerbaar, waar vervolgens de
boeddhistische beoefening op kan voortbouwen.
Hoewel beoefening van spirituele discipline het
neurotische lijden wegneemt waarop het existentiële lijden gebaseerd was, betekent dit niet dat spirituele disciplines direct op het neurotisch lijden
invloed hebben.
Volgens de Wit is dit een grote misvatting:
boeddhistische beoefening heeft hooguit indirect
invloed op neurotisch lijden. Hij stelt dat deze veel
gemaakte fout het gevaar met zich mee brengt dat
spirituele disciplines geadviseerd worden aan mensen die zwaar neurotisch lijden. Niet alleen zal de
spirituele beoefening geen vruchten afwerpen,
maar de neurotische problematiek wordt niet opgelost, en kan zich zelfs verdiepen. De omgekeerde situatie komt ook voor: existentieel lijden wordt
aangezien voor neurotisch lijden. Men gaat dan op
zoek naar een psychotherapeut, terwijl eigenlijk
een spirituele mentor nodig is. Een ander gevolg
van de misvatting dat boeddhistische beoefening
psychotherapeutische waarde zou hebben, leidt tot
de reductie van meditatie tot een techniek, om bijvoorbeeld stress te reduceren of om zich te ontspannen. De Wit pleit er dan ook voor om het
werkterrein van psychotherapie en boeddhistische
discipline goed gescheiden te houden.
In het laatste hoofdstuk gaat de Wit in op de praktijk van het boeddhisme. Deze berust op twee pijlers: de motivatie om de lotus van verlichting tot
bloei te brengen en op de beoefening en discipline
om dat te verwezenlijken. De Wit beschrijft de
meditatiemethoden binnen de verschillende boeddhistische stromingen, omdat het een praktijk is
die in de westerse cultuur niet is ontwikkeld. Doel
van de meditatie is om onszelf te bevrijden uit 'de
bevangenheid in de wereld waarin we denken te
leven'. Meditatie is een geestelijke discipline die ge-
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richt is op het temmen van de geest, wat leidt tot
vredigheid en stabiliteit. Rust is echter niet het doel
op zich, laat staan dat meditatie zou leiden tot een
vlucht weg van onszelf, maar om 'het onverhuld
zien van de werkelijkheid zoals zij is'. Meditatie is
een oefening om de illusie van het 'ik' onder ogen
te zien en de egocentrische levenshouding af te legen. Dit leidt tot een helderheid van geest en tot
een positieve emotionele staat. Vanuit die transformatie van onszelf komen we tot een warme betrokkenheid bij de wereld: de roos van humaniteit
komt tot bloei.
Een heel andere praktijk is die van de ethiek.
Het gaat hier om een niet-formele vorm van beoefening die betrekking heeft op de dagelijkse levenssituatie. In de westerse cultuur gaat het in de
ethiek om een tweestrijd tussen het kwade en het
goede, ofwel tussen de egocentrische driften en het
geweten. Dat geweten is verbonden met Gods wil,
waaraan de mens moet gehoorzamen. Ook in de
humanistische opvatting vinden we die tweedeling
terug in het dualisme tussen de rede, het menselijke verstand, en de emotie, de menselijke hartstochten. De Wit laat zien dat deze tweedeling de
mens in zichzelf verdeelt en tegen zichzelf opzet.
Volgens hem ontstaat al te gemakkelijk een vicieuze cirkel doordat mensen deze strijd wel moeten
verliezen. Zo kan een pijnlijk gevoel van onmacht
en moedeloosheid ontstaan. Bovendien is inde
loop van deze eeuw het besef ontstaan dat ethische
begrippenkaders en gedragsregels relatief en niet
absoluut zijn. Dit besef van relativiteit heeft in de
westerse cultuur geleid tot een zeker moreel defaitisme.
In het boeddhisme gaat het om een veel fundamentelere wortel dan de strijd tussen goed en
kwaad. Het gaat volgens de Wit om een gevoel,
namelijk het universele en transculturele verlangen
om het leed in de wereld te verzachten en te komen tot welzijn en geluk van alle levende wezens.
Dit verlangen vormt het fundament van elke
ethiek en steekt bij ieder mens bij tijd en wijle de
kop op. Dit betekent niet dat de mens in wezen
goed is. De discussie of de mens in wezen goed of
slecht is, is typisch westers. Het boeddhisme verwerpt het idee dat er zoiets als 'in wezen' bestaat,
en houdt zich daarom buiten die discussie. Het
universele, menselijke verlangen is niet gebaseerd
op de rede, niet op Gods wil, noch op het morele

oordeel dat het een goed verlangen is. Dit verlangen is een ervaring: het leeft in ons. Het is een
koesterende kracht die eigen is aan elk levend wezen, zowel mensen als dieren. Mensen kunnen dit
verlangen bewust cultiveren, maar dieren niet. De
Wit gebruikt voor dit verlangen de term 'fundamentele menselijkheid'. Het vormt de basis van levensvreugde en levenskracht van het menselijke
bestaan.
Het is voor de meesten van ons moeilijk om
vanuit de diepste wens van algemeen geluk en
voorspoed te leven, omdat dit verlangen overschaduwd wordt door de angst voor het lijden. Zoals
we eerder hebben gezien, ligt het ego ten grondslag
aan dat lijden. De boeddhistische ethiek is er dan
ook op gericht om die momenten te cultiveren
waarop we bevrijd zijn van de egocentrische optiek. De boeddhistische ethiek geeft aanwijzingen
in de vorm van praktische suggesties op het vlak
van het spreken en het handelen. Hierbij draait het
om inzicht en mededogen, ofwel een heldere geest
en een warm hart. Want dat is de kern van de
praktijk van het boeddhisme: een oefening die de
lotus van verlichting en de roos van humaniteit tot
bloei brengt.
Han de Wit heeft een boeiend boek geschreven dat
op een aansprekende manier westerse levensvragen
van deze tijd beantwoordt vanuit de boeddhistische traditie. De nadruk op psychologie is typisch
westers, maar daarin zal het boek vast aan een behoefte bij de lezers voldoen. Wanneer het boek
herdrukken mag beleven, dan kan de uitgever er
wellicht een aantal foutjes uit halen: zo wordt er in
het ene hoofdstuk van de vijf wereldgodsdiensten
gesproken en in het andere van de zes wereldreligies, en ergens in de tekst staat 'leiden' waar 'lijden'
bedoeld wordt...Deze slordigheidjes nemen niet
weg dat het boek in zijn opzet geslaagd is: de dialoog tussen westerse en oosterse visies is met veel
begrip en respect voor de verschillen en overeenkomsten in gang gezet. De lotus en de roos zijn allebei schitterende bloemen, en Han de Wit zet
overtuigend neer hoe, waarom en waartoe we deze
bloemen moeten cultiveren.
Han de Wit, De lotus en de roos. Boeddhisme in dialoog
met psychologie, godsdienst en ethiek. Kampen: Kok
Agora; Kapellen: Pelckmans, 1998.
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Tijdschriften
De Klankschaal
April 1999, nr.9
Uitgave van Stichting Leven in
Aandacht

Onder de titel The Practice of
Peace gaf Thich Nhat Hanh in
1991 in Berkeley (VS) een indrukwekkende lezing naar aanleiding van het uitbreken van de
Golf-oorlog. Hij ging in op het
ontstaan van de oorlog, de verstrekkende gevolgen ervan en op
de verantwoordelijkheid die wij
allen hiervoor dragen.
(Hieruit twee fragmenten.)
"De wortels van oorlog liggen
in de basis van ons bewustzijn.
Door de manier waarop wij ons
dagelijks leven leiden, zaaien we
oorlog in de diepste laag van ons
bewustzijn. In plaats daarvan
moeten we zaadjes van vrede in
onszelf leren planten.
Ik zou de Golf-oorlog willen
beschrijven als de manifestatie
van een zaadje uit ons collectieve bewustzijn. Er zijn nog veel
meer van dat soort zaden en ze
kunnen elk moment naar boven
komen en de deur openduwen,
omdat er zoveel geweld, haat,
angst en begeerte in onze maatschappij leeftt. Dat is de erfenis
waar de mensheid op dit moment mee zit. Hoe kunnen we
voorkomen dat er weer zoiets
gebeurt als de oorlog in Irak?
Daartoe moeten we het probleem bij de basis aanpakken en
voor onze kelder zorgen. Het is
niet voldoende als we alleen
voor onze huiskamer zorgen.
Om een transformatie van onze
kelder — onze collectieve kelder

Lotusblkter
Zeitschrift fur Buddhismus

— te bewerkstelligen, moeten we
ons oefenen om in aandacht te
leven."
"Daarom moeten we oefenen.
We moeten leren in aandacht te
leven zodat we de dingen helderder kunnen gaan zien., Bewuste aandacht helpt ons niet
alleen in contact te komen met
wat verfrissend en helend is, het
stelt ons ook in staat om diepgaand naar de dingen te kijken.
Zoals je diepgaand naar een
mandarijn of naar een kind kunt
kijken, zo kun je diepgaand naar
de ziel van een soldaat die uit de
oorlog is teruggekeerd, kijken.
Als je psycholoog bent, of filmregisseur, schrijver of componist, vredesactivist of milieuactivist, probeer dan alsjeblieft diepgaand naar de ziel van een teruggekeerde soldaat te kijken
om te zien hoeveel leed de oorlog veroorzaakt heeft — niet alleen bij die ene mens maar bij
elk mens op aarde. Als je heel
aandachtig kijkt zul je in staat
zijn om de dingen die je dan ziet
op een reusachtig scherm te
projecteren, zodat het hele land
ze kan zien en ervan kan leren.
Als je de waarheid omtrent de
oorlog in Irak eenmaal gezien
hebt, denk ik niet dat je ooit nog
eens aan zo'n oorlog begint. Je
moet de wonden die zijn toegebracht gaan zien en je moet er
diepgaand naar kijken om te beseffen hoe diep ze zijn. Hoe kun
je dan nog over een overwinning spreken? Een overwinning
voor wie?"
DB
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Om de 'grote namen' die hun
plaats in de geschiedenis van het
boeddhisme hebben en voor
ons nog steeds van betekenis
zijn, daar gaat het in dit nummer
om. Altijd al hebben mensen inspiratie opgedaan bij levensbeschrijvingen die grote indruk
maken. Zij oriënteren ons op de
eigen weg, zijn voorbeelden
voor menselijke grootte en aanmoediging voor moeilijke tijden. Zulke voorbeelden vind je
binnen profaan als spiritueel bereik. Zij moedigen aan door hun
innerlijke strijd en hun geestelijke rijping. De boeddhistische
traditie maakt daarop geen uitzondering.
De tijdspanne waar het hier om
gaat omvat circa 2500 jaar, beginnend met het moment waarop 'het rad van de leer in gang
gezet wordt' en eindigt in deze
eeuw. Zowel practiserende en
onderricht gevende persoonlijkheden uit heel verschillende tradities en landen van herkomst
komen aan bod.
Uit de begintijd van het boeddhisme worden beelden geschetst van Sariputta, Moggallana, Ananda en Kassapa. Een
vooraanstaand protagonist van
het Mahayana-boeddhisme is de
door legenden omgeven Nagarjuna (2e eeuw). Bij Hui-neng (7e
eeuw), de zesde patriarch van
ch'an gaat de blik van India naar
China. Met Tibet zijn in dit
nummer vier namen verbonden;
allereerst Padmasambhava (8e
eeuw) die de leer van de Boed-
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dha naar Tibet bracht. Milarepa
(11e eeuw) is de belichaming
van de boeddhistische yogi,
Atisha (11e eeuw) en Tsongkhapa (14e eeuw) waren verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling in de landen rond de
Himalaya. Met Dogen Zenji
(13e eeuw) leren we een van de
centrale figuren van het Japanse
boeddhisme kennen. Aj ahn
Man (1870-1949) tenslotte werd
al bij zijn leven in Thailand als
een arhant beschouwd, een in
het westen nog weinig bekende
Theravada-monnik.
De redactie geeft toe dat er helaas geen bijdragen over belangwekkende vrouwen in het
boeddhisme binnengekomen
zijn. Zij stelt zich echter voor
aan dit thema opnieuw aandacht te schenken. Meer echter
nog maakt een uitspraak van de
Boeddha zelf duidelijk: "Wie
mij ziet, ziet de leer; wie de leer
ziet, ziet mij." Zo beschouwd
zijn ook vereerde boeddhistische persoonlijkheden uiteindelijk slechts een spiegel van de
universele en bevrijdende werkelijkheid die in hen tot uidrukking komt. En daarop komt het
aan, aldus Alfred Weil in de redactionele inleiding.
DB
Trycicle
The Buddhist Review
Spring 1999, jrg. 8, nr. 3
P.O. Box 2077, Marion OH 43306, tel.
+1 800-873-9871
http://www.tricycle.com

Dit nummer opent met een artikel van David Chadwick vol
anecdotes over Shunryu Suzuki,
de Zenleraar die Zen voor het
westen begrijpelijk heeft ge-

maakt met boeken als Zen
Mind, Beginner's Mind. Vraagt
een leerling: "Ik luister nu al jaren naar uw lezingen die ik
prachtig en inspirerend vind, en
toch heb ik het gevoel dat ik nog
duizend jaar naar uw lezingen
kan luisteren zonder grip te krijgen op waar het nu echt om
gaat. Kunt u alstublieft Boeddhisme terugbrengen tot één zin
die de kern uitdrukt?" Iedereen
lacht en niemand van de aanwezigen verwacht dat Suzuki op
zo'n rare vraag ingaat, maar Suzuki kijkt de vraagsteller aan en
antwoordt "alles verandert ".
Volgende vraag graag. De dharma-uitleg (van Tsoknyi Rinpoche) gaat dit keer over het oplossen van verwarring. Dit kan
door een besef van de eenheid
van leegte en compassie: "Compassie zonder een begrip van
leegte verwordt gemakkelijk tot
egoïstische gehechtheid, terwijl
leegte zonder compassie ook
egoïstisch, eenzijdig en beperkt
kan worden". Een artikel over
`juiste spraak', of sammavacha,
belicht deze derde trede van het
Achtvoudige Pad in de praktijk
van alledag: wat is juiste spraak
in de politiek, in het huwelijk,
op het werk? Belangrijk is de intentie waarmee we proberen om
negativiteit uit ons hart uit te
bannen door de waarheid te vertellen, niet hard of wreed te
spreken, niet zinloos te spreken,
en niet te roddelen. Het geheim
van 'juiste spraak' ?: goed luisteren! Verder in dit nummer een
interview met Robert Aitken
Roshi, het hoofd van de Amerikaanse Zen; en artikelen over
o.a. de vraag in hoeverre boeddhistische goden echt of onecht
zijn; over de symboliek van de
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lotus; en - heel Amerikaans over de waarde van fitness voor
AS
je meditatiepraktijk.
Shambhala Sun
March 1999, jrg. 7, nr. 4
1345 Spruce St., Boulder CO 803024886, USA, tel. +1-902-422-8404
http://www.shambhalasun.com

Ook hier een artikel over Shunryu Suzuki van David Chadwick naar aanleiding van zijn
pas verschenen boek Crooked
Cucumber: The Life and ZenTeaching of Shunryu Suzuki.
Pema Chollidrolin heeft in dit
nummer een lang en openhartig
gesprek met de zwart-Amerikaanse schrijfster Alice Walker
(o.a. van De Kleur Paars) over
de kracht van de `tonglen' meditatie. 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 donker gevoel in en een koel, licht
en helder gevoel uit; 3) werk
met een persoonlijk situatie; met
je eigen gevoelens of voor iemand 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 ontwikkelen. Het slechte naar binnen; het
goede naar buiten! Verder nog
een mooi essay van Roshi Bernard Glassman over de dood
van zijn vrouw, en artikelen
over uitstervende culturen, over
kindsoldaten en over de verkoop van wapens in een postAS
nucleaire wereld.
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door Jaques den Boer

Voetnoot
Aandacht
De Nederlandse bhikkhu
Olanda antwoordde eens op de
vraag wat voor hem de belangrijkste les van de Boeddha was:
`Alles bewtist doen.' Het is de
boeddhistische levensleer, uitgedrukt in drie woorden. De
monnik woonde toen al vele jaren in een kluizenarij op Sri
Lanka. Hij was doordrenkt van
de Theravada-leer. Toch is zijn
korte les dezelfde als die van de
Vietnamese zenleraar Thich
Nhát Hanh. Diens boodschap
kun je ook in drie woorden samenvatten: leven in aandacht.
Zo piepklein verpakt is de les
maar kort. De les leren en in
praktijk brengen vergt al gauw
een heel mensenleven. Hoe doe
je dat?
De kleine Vietnamese monnik is
een grootmeester in het onderwijzen van dit lesje. Hij drukt
zich zo eenvoudig uit dat zijn
woorden soms bijna naïef aandoen. Het ontstaan en de gevolgen van de Golfoorlog in 1991
bespreekt hij in termen van
`zaadjes planten'. Maar vergis je
niet: Thich Nhát Hanh is allesbehalve een zacht ei. Wat hij
zegt, raakt de kern van alle geweld en oorlogen, ook die in
Kosovo, ook de vreselijke, jarenlange oorlog in Vietnam

waar hijzelf middenin heeft gezeten. Hij weet waarover hij
spreekt. Hij kent de beestachtigheid van de oorlog, de angst, het
verdriet, de levenslange trauma's
van veel overlevenden, zowel
militairen als burgers, mannen,
vrouwen, kinderen. Maar hij
kent ook de oorzaken ervan in
de mens. Want een oorlog is
geen natuurramp. Het is een
ramp die door mensen is veroorzaakt. En dat mensen zoiets
teweegbrengen, ligt ten diepste
aan de geest van de mensen. Hij
kent het lijden en de oorzaken
van het lijden, en de manier om
de oorzaken weg te nemen, zoals de Boeddha die heeft aanbevolen. In zijn lezing over de
Golfoorlog, waarvan een fragment is afgedrukt in het tijdschrift De Klankschaal van april
jl., zegt hij:
`We moeten leren in aandacht te
leven zodat we de dingen helderder kunnen gaan zien. Bewuste aandacht helpt ons niet
alleen in contact te komen met
wat verfrissend en helend is, het
stelt ons ook in staat om diepgaand naar de dingen te kijken.
Zoals je diepgaand naar een
mandarijn of naar een kind kunt
kijken, zo kun je ook diepgaand
naar de ziel van een soldaat die
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uit de oorlog is teruggekeerd,
kijken.' Dan zie je, zegt Thich
Nhát Hanh, hoeveel leed de
oorlog veroorzaakt, niet alleen
bij die ene man, maar bij ieder
mens op aarde. De wortels van
de oorlog liggen in de zaadjes
van gewelddadigheid in de onderste laag van ons bewustzijn.
Die zaadjes moeten we niet uitzaaien. In plaats daarvan moeten
we zaadjes van vrede planten, in
onszelf en daarmee in het collectieve bewustzijn van de mensheid.
En alweer is de vraag: hoe doe je
dat? Thich Nhát Hanh is een
zenleraar die vindt dat alle belangrijke ideeën van het Mahayana-boeddhisme al verborgen liggen in de 'bron'-sutra's
van het Theravada, de oudste
overgeleverde teksten die waarschijnlijk de leringen van de
Boeddha het nauwkeurigst
weergeven. Hij heeft o.a. het Sutra over de volkomen bewuste
ademhaling, in het Pali Anapanasati Sutra, vertaald en uitgelegd op een heel simpele, praktische en uitermate inspirerende
manier. In nog geen zeventig
pagina's maakt hij van de 2500
jaar oude tekst een handleiding
voor alledaags gedrag, die je iedereen als leidraad vanaf het jaar
2000 zou toewensen.
De Klankschaal is een uitgave
van de Stichting Leven in Aandacht, postbus 10989, 1001 EZ
Amsterdam. Het boekje van
Thich Nhát Hanh, Adem is bewustzijn (Anapanasati Soetra), is
verkrijgbaar door overmaking
van f.24,50 (incl. porto) op postgiro 679 8253 t.n.v. de stichting
Vrede Leven in Amsterdam.

ZOMER 1999

IN MEMORIAM
GESSHIN VIYOKO PRABHASA DHARMA ZENJI

I

n de vroege ochtend van 24 mei
1999 is in haar huis in Los Angeles Roshi Gesshin Myoko
Prabhasa Dharma gestorven. Op 26
mei volgde een ceremonie waarbij
het lichaam in de kist werd gelegd
en op 29 mei werd er een begrafenis
ceremonie gehouden in Chua Vietnam, de Vietnamese Buddhistische
tempel in Los Angeles. Deze beide ceremoniën
werden geleid door Zen Meester Thich Man Giac,
de 44ste patriarch in de Vietnamese Rinzai Zen
lijn. Onmiddellijk na de begrafenis ceremonie
volgde de crematie die werd ingeleid door soetra
recitatie.

Al in 1983 had Prabhasa Dharma
Roshi het International Zen Institute of America opgericht. Met
name in Duitsland en in Nederland
groeide haar aantal leerlingen zo
snel, dat er al spoedig de behoefte
was ook hier Internationale Zen Instituten op te richten.
Om kort en bondig haar leven
en werk te beschrijven, kunnen we het beste naar
één van haar calligrafiën verwijzen: Endless Giving. Zelfs gedurende de laatste jaren, die al getekend werden door haar ziekte, hield zij nooit op
de Dharma te onderwijzen. Haar sterfbed was
voor degenen die bij haar waren één grote teisho.

Prabhasa Dharma Roshi werd in 1931 in Frankfurt
geboren en leefde sinds 1957 in California,
U.S.A.Van 1967 tot 1982 was zij in Zen training bij
Roshi Joshu Kyozan Sasaki, die haar in 1968 tot
unsui (Zen non) wijdde en in 1972 tot Osho (Zen
leraar en priester). Gesponsord door Professor
Nishitani, verbleef zij in 1973/1974 in Japan. In
Kyoto beoefende ze Zen in Tenryu-ji bij Roshi
Takashi Hirata en zij kreeg er calligrafie lessen van
de wereldberoemde Morita Shiriyu.
In april 1985 kreeg zij de Dharma Mind Seal
transmissie van Zen Meester Thich Man Giac en
daarmee werd zij de 45ste matriarch in de Vinitarucci lijn.

De vruchten van Prabhasa Dharma's werk zijn
kleurrijk: in Amerika, Nederland, Duitsland en
Spanje ontstond een grote internationale sangha
met meer dan veertig zen groepen; twaalf leerlingen werden tot Zen leraar benoemd en één van
haar leerlingen werd Dharma opvolgster - de 46ste
matriarch.
In Nederland werd in 1996 het International
Zen Center Noorder Poort opgericht.
Zo zullen de betekenissen van Prabhasa Dharma's namen zich ook door haar leerlingen verwerkelijken: Gesshin (maan hart) Myoko (wonderbaarlijk licht) Prabhasa Dharma (stralende Dharma)
Dharma Udaka Kanromon
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Stroomopwaarts — een interreligieuze vrouwen zomerschool
Thema:
"Vrouwen, religie en levenskracht in Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme, Islam en
Jodendom" van 8 tot 13 augustus in Driebergen.
Het ontdekken van levensgevende krachten die vrouwen in staat stelt zich te ontplooien in onze
religies, het uitwisselen van ervaringen, het verbeteren van wederzijds begrip, het zoeken van
strategieën om de kracht van vrouwen over te dragen in onze geloofsgemeenschappen.
`Keynote' spreeksters:
Ria Kloppenborg (boeddhisme)
Aditya Visakha (hindoeïsme)
Karima Imtiaz (islam)
Judith Frischman (jodendom)
Vrouwen van alle religies die geïnteresseerd zijn in de dialoog, worden uitgenodigd.
Voor meer informatie:
Heinrichs, postbus 19, 3970 AA Driebergen.
Tel.: 0343-512241/fax: 0343-517503/e-mail: informatie@kerkenwereld.nl

ZENKLUIZEN in de EIFEL
ZEN-Verzend Brigit van Raaij
Heerbaan 89, NL-6566 EE Millingen a/d Rijn
Tel.: o(o31)48143178o of 0481432095; Fax: 0481431862

ZEN

Europees zenkwartaalschrift voor theorie en praktijk
open voor alle zenscholen en richtingen
sedert 1980
Een greep uit de themanummers van 1992 tot 1997:
Zenwegen; Kritiek; Bodhisattva; Mimi Maréchal; Oorlog en vrede; Koan; Kinderen; Zen over gezondheid; Kunst; Heeft de computer boeddhanatuur? Zen: Ademklank; Literatuur...
Prijs jaarabonnement: Hfl 39,5o / 790 BF

.KW.ARTAA.LBLA D .60 EDD 1-1- 1S kt E

2 proefnummers: Hfl to,00 / zoo BF

j.A.A.RC;A.NG
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Mijn kliktocht bracht me naar een vrij nieuwe
(maart 1999 ontwikkelde) site getiteld Digital
Dharma, die vermeldt dat de makers van de site
ook videotapes vervaardigen die dan via kabeltv
uitgezonden worden. Een site als een plaatje met
informatie over leraren, een catalogus en geluidsfragmenten. Dit laatste bevat complete lezingen(!)
van Geshe Michael Roach die met Real Audio helemaal te beluisteren zijn.
Adres: http://www.digitaldharma.org/

Webring

Voor wie pas onlangs een aansluiting op Internet
heeft maar ook voor regelmatige surfers, lijkt het
World Wide Web één grote vergaarbak met sites
waarin nauwelijks enige ordening of regelmaat te
ontdekken valt. Weliswaar zijn er allerlei zoekmachines waaraan je je informatievraag kunt stellen,
maar goede vertrekpunten zijn nog steeds schaars.
Gelukkig zijn er inmiddels enkele particuliere initiatieven ontstaan, waardoor je via de bomen nog
een mooi bos kunt ontdekken. Een van de meest bekende is dat van de webring.
Het principe is eenvoudig:
je bouwt de eerste schakel
van een ketting en vraagt
onderaan je pagina door
middel van een icoon of er
iemand is die de volgende schakel wil vormen. En
zo rijgen de schakels zich aaneen. De ketting die
`boeddhisme' heet die aldus aan het ontstaan is,
wordt iedere dag een stukje langer en mooier. Op
dit moment hangen er al 279 schakels aan.
De webring zelf heeft als adres:
http://scribers.midwest.net/billw/dharmaring/
en is opgezet door de Amerikaan Bill Wilson.
Onderaan die pagina heb je de mogelijkheid om
voor een willekeurige volgende site te kiezen, een
selectie te zien van de vijf volgende sites of een
complete lijst (Adres:
http://ww-w.webring.org/cgibin/webring?ring=dharma&list). Op die manier
kom je de meest verrassende 'schakels' tegen.

De volgende schakel bracht me naar een site die
eenvoudigweg Buddhism heette. Hij wordt onderhouden door Alan Khoo uit Singapore. De site bestaat uit een uiteenzetting van de grondbeginselen
van het boeddhisme, een uitleg over de verschillende boeddha's en boddhisattva's, een weergave
van de bekendste soetra's en nog veel meer.
Adres: http://web.singnet.com.sg/—alankhoo/Buddhism.htm
Het Stanford Center for Buddhist Studies bewijst
dat je in de Verenigde Staten kunt afstuderen in de
boeddhistische wetenschappen. Het complete doctoraalprogramma en een lijst van afgestudeerden is
dan ook op zijn site te vinden. Wat moet het geweldig zijn om colleges te kunnen volgen in " Religion in Japan", "Buddhist Yoga", "Religious Lives
of South Asian Women" of " Sex and Gender in
East Asian Religions "!
Adres:
http://www.stanford.edu/group/scbs/SCBS/
De site die adverteert met de leus "for those who
want to meditate but must work" zal de vele bezige bijen onder de lezers aanspreken. De maker Rizwan Virk - wil zelf " zen mengen met business
en spiritualiteit" en doet daarover in drie essays
zijn visie uit de doeken.
Adres: http://www.zenentrepreneur.com/
De Stupa Information Page vertelt tenslotte alles
wat je ooit al over stoepa's had willen weten. Boeken over stoepa's, plaatjes over stoepa's, centra
waar stoepa's staan en zelfs hoe je zelf een stoepa
moet bouwen.
Adres: http://www.stupa.org.nz/
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Boeken

Me{ een ~woord van de 11alaria~ •••••

Bhante Y. Wimala

Lessen van de lotus
Ankh Hermes 1997, f 34.50,
ISBN 90-202-8175-5

Bhante Wimala, een boeddhistische monnik uit Sri Lanka, heeft
de wereld over gereisd en overschreed vele raciale, religieuze
en culturele grenzen. In dit boek
geeft hij op zeer toegankelijke
manier de oude boeddhistische
filosofie weer. Telkens koppelt
hij elke onderwijzing aan praktische oefeningen, wat het boek
heel bruikbaar maakt. Het is een
leesbaar boek door de mild-humoristische toon en Wimala's
warme betrokkenheid bij de
mensheid. Zijn enthousiasme
om net te worden als de lotus is
aanstekelijk: wie wil geen prachtige bloem vormen die boven de
modder uitgroeit waar zij in geworteld is? Mij trof niet alleen
de liefde die uit het boek sprak,
maar ook de wijsheid om de eigen vergankeijkheid onder ogen
te zien, zoals uit de volgende
anecdote blijkt. Ooit zat hij in

een vol vliegtuig dat plotseling
een stuk naar beneden viel wegens een motorstoring. Mensen
raakten in paniek, maar Wimala
ontspande zich, glimlachte zichzelf toe en voelde zich vredig.
De piloot kreeg het toestel onder controle en kon veilig landen. Een Amerikaan die naast
hem had gezeten zei tegen Wimala: "'Bent u gek of kan het u
niet schelen dat u doodgaat?
Waarom zat u te glimlachen
toen het vliegtuig hoogte verloor? Ik dacht dat we allemaal
dood zouden gaan. Neem me
niet kwalijk, maar u gedroeg
zich ontzettend onnozel. U
maakte zich totaal niet druk om
wat er aan de hand was. Zeg
eens, is dat de manier waarop
jullie monniken zich in een levensbedreigende situatie behoren te gedragen?' Ik glimlachte
weer en keek hem vrolijk aan.
Hij was nog steeds ongedurig en
van streek. Ik zei: 'Kijk, het was
niet mijn bedoeling om het incident met een lachje af te doen of
het mogelijke gevaar te negeren.
Maar op dat moment dacht ik
dat ik blij en vredig wilde sterven, als ik dan toch doodging.'
Ik voegde eraan toe: 'Weet u, als
het toestel zou zijn neergestort
waren we waarschijnlijk allebei
gestorven. Ik zou blij en vredig
gestorven zijn en u zou boos en
bang gestorven zijn; ik zou gestorven zijn met een glimlach en
u zou gillend gestorven zijn.'"
Wimala voegt er bescheiden aan
toe dat hij hoopt dat zijn leven
nooit trillend van angst zal eindigen. Een inspirerende hoop
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die je weer met spoed naar je
meditatiekussen stuurt.
AS
Taoïsme
J.C.Cooper

Licht op Taoïsme

Servire, 1997 derde druk
ISBN 90-6325-544-6, f 29,50/BF 590

Beknopt overzicht, rijk aan informatie over een 'kosmische
religie', een traditie die in oorsprong 'volkomen vrij van dogma's of systematische codes
voor gedrag en onderricht' is.
"Tao is meer dan de weg. Het is
de weg en degene die de weg
gaat. Het is de eeuwige weg,
waarlangs alle wezens en dingen
gaan; maar geen enkel bestaand
wezen heeft deze weg gemaakt,
want het is het bestaan zelf; het
is alles en niets, de oorzaak en
het gevolg van alles. Alle dingen
ontstaan uit Tao, voegen zich
naar Tao en keren tenslotte tot
Tao terug'.
DB
Deng Ming-Dao

Iedere dag Tao. Leven in
balans en harmonie
Ankh-Hermes, 1997
ISBN 90-202-8141-0, f 37,50

Als we er ons van bewust zijn
dat Tao er altijd en overal is, kan
elk moment in het leven een fascinerend en verrijkend avontuur
worden. Uit dit door de eeuwen
heen complexe en wijdvertakte
systeem biedt Deng Min-Dao
de lezer enkele honderden beschouwingen. In vijftien groepen zijn die beschouwingen ondergebracht: natuur, stilte, boeken, strategie, beweging, vaar-
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digheid, ambacht, gedrag, matiging, devotie, volharding, onderricht, zelf, vereenvoudiging,
en vereniging.
Iedere dag Tao "spoort ieder
van ons aan zijn plaats in de wereld te begrijpen, onszelf te aanvaarden en met betrekking tot
elk van onze reizen te werken
met wie we zijn. En wat het belangrijkste is, Tao houdt altijd
vast aan dit uiterst cruciale punt:
waar je je ook moge bevinden
op je pad, het dient altijd een
doel. Alle onderzoek en handelen begint bij jou".
DB
Eva Wong

Taoïsme. Geschiedenis, filosofie en beoefening van een Chinese spirituele traditie
Ankh-Hermes, 1999
ISBN 90-202-8173-9, f 49,50

Een overzichtelijke en informatieve 'reisgids' door het spirituele landschap van een van de
oudste nog levende religieuze en
wijsgerige tradities uit China.
Eva Wong biedt in veertien
hoofdstukken een breed panorama van meer dan vijfentwintig
eeuwen transformaties. Begin-

eigen formulering van de leer
van de Boeddha eigen te maken.
Daarbij zouden dan de meditatieve praktijken aangepast kunnen worden aan de behoeften en
karakteristieken van de WesterDB
se mens.

nend met de sjamanistische oorsprong van het taoisme, doorloopt zij de periode van de klassieke teksten zoals de Tao-te
Ching en de Chuang-tzu, de
mystiek, de alchemie, de synthese met boeddhisme en confucianisme, magie, divinatie, ceremonieën, innerlijke transformatie,
juist handelen, meditatieve beoefeningen, lichamelijke ontwikkeling en reinigingsriten.
Een helder overzicht van een
traditie die voor westerlingen
een schat aan wetenswaardigheden bevat, maar ook van grote
waarde is voor de levensweg van
DB
de mens in deze tijd.

Henk Coeleman

Zen voor leken

Elmar, 1999
ISBN 90-389-0841-5, f 29,50

Een leidraad die ervan uitgaat
dat de lezer die hanteert met als
doel zelfstandig zazen, de bij
zen behorende meditatiepraktijk, zonder hulp van een leraar
te beoefenen. Er is een breed
opgezette inleiding in het boeddhisme opgenomen, die uitmondt in een aantal specifieke
zen-scholen. Vandaaruit belicht
de auteur uitvoerig zazen, en
hoe dit toe te passen. Coelman
doet dit door een hele reeks beoefeningen, aangevuld met illustraties, te beschrijven. Een uitvoerige woordenlijst verheldert
de betekenis van veel vreemdtaDB
lige begrippen.

Lama Angarika Govinda

Westers Boeddhisme
De visionaire nalatenschap van de grote
middelaar tussen Oost en West
Asoka, 1998
ISBN 90-5670-017-0

Een bundeling van zeven essays
die wel eens worden beschouwd
als het geestelijk testament van
Lama Govinda. Gebleken is dat
het boeddhisme in de geschiedenis telkens opnieuw een vaak
geheel nieuwe synthese tot
stand weet te brengen met locale tradities. Vandaag de dag zien
we dat dit proces zich opnieuw
herhaalt in culturen die door het
Westen worden gedomineerd.
Hoe zou bijvoorbeeld het meditatieve aspect van een westerse
vorm van boeddhisme eruit
kunnen zien? En hoe kan deze
de spirituele erfernis van het
Westen verrijken? Lama Govinda toont aan dat het niet mogelijk is om religieuze gebruiken,
ontstaan in oudere en vreemde
culturen, zonder meer na te
bootsen. Het Westen dient zich
tot taak te stellen om zich een
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MAITREYA
INSTITUUT
Een Tibetaans boeddhistisch studie en meditatiecentrum

Ernst

Een overzicht van de cursussen:
10 t/m 12 september

Het Maitreya Instituut
organiseert sinds 1976 cursussen

Heemhoeveweg 2
8166 HA Ernst
Tel: 0578 - 661450
Fax: 0578 - 66 185 I

8 t/m 1 0 oktober ( e.v. )

over het Tibetaans boeddhisme

binnen de Gelugpaschool, waar ook
de Dalai Lama toebehoort Centraal

E- mail: maitreya@wxs.nl
Web: http://home.wxs.n1/-maitreya
Winkel open tijdens cursussen of na
telefonische afspraak

Madhyamakavatara

24 t/m 26 september

staan daarbij de weekendcursussen

De voorbereidende

o.Lv. Geshe Sonam Gyaltsen, een

beoefeningen

2 oktober

Tibetaanse lama. De lezingen

Lezing over sterven

worden in het nederlands vertaald en

8 t/m 10 oktober

afgewisseld met meditaties. Ook
organiseren wij retraites, puja's, yoga,

Feng Shui cursus

kinder- en meditatieweekenden. Het

22 t/m 24 oktober ( e.v. )

instituut ligt in een rustige, bosrijke
omgeving.

30 en 31 oktober

Geest en mentale factoren
"Love and compassion"
Lama Kirti Tsenshab
Rinpochee

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

Open dag!
5 september
van 10.00 tot 17.00 uur
Met voorproefjes van alle
programmaonderdelen
Iedereen is van harte welkom

Maitreya Boekhandel
Brouwersgracht J59
1015 GG Amsterdam
Tel: 020 - 620 6272
Open: di t/m za van 10.00 -17.30 uur

Maitreya Amsterdam is zowel

De aktiviteiten in het centrum:

bedoeld voor mensen die weinig

Elke dag begeleide en stille

weten van het boeddhisme en er

meditatie

kennis mee willen maken, als voor

Lezingencyclus door

mensen die al eerder met het

Geshe Sonam Gyaltsen

boeddhisme in aanraking zijn
gekomen. Er is de mogelijkheid om

en gevorderden

op elk moment van de dag te

Cursus Tibetaanse taal

mediteren af vragen te stellen aan

Yoga

Meditatiecursussen voor beginners

de Engelse non die in het centrum

Gurupuja's en Tarapuja's

woonachtig is. Twee keer in de
maand geeft de vaste leraar van het

Nyung Na retraites
Groene Tara retraites

Maitreya Instituut in Emst, Geshe

Boventoonzingen

Sonam Gyaltsen, een lezing.

Filmavonden

Venerable Diana Carroll zal hierop
aansluitend cursussen en meditaties

Thangka-tekencursussen

verzorgen.

Boeken over boeddhisme,
Tibetaanse taal en geneeskunde

Boeddhistische artikelen:
van Boeddhabeelden tot

Overige boeken op bestelling, van

wierook, van gebedsvlaggen

Feng shui tot kinderboeken

tot thangka's
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Agenda

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.

Sluitingsdata kopij: herfst 8 september, winter 8 december, lente 8 maart, zomer 8 juni.
Agendaredactie:
Dirk Bakkes, lemstukken 82, 9407 KN Assen.
Tel 0592-347387. E-mail• dirk.bakkes@hetnet.nl

Advayavada Infocenter - Amsterdam
Postbus 10502, 1001 EM Amsterdam
tfx 020-6269602, advaya@euronet.n1
www.euronet.nl/—advaya/index.htm
Info over het Advayavada-boeddhisme.
Maandelijkse bijeenkomsten:
Amsterdam, Prinsengracht 409E.
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 Nederland
Stephensonstraat 13, 2561 XP Den
Haag. Tel 070-3600605/fax 0703600213/e-mail:
buddhayana@buddhayana.nl/internet
site:http//www.buddhayana.nl.
Overzicht van andelijke activiteiten op
aanvraag.
Boeddhayana Wihara
Stephensonstraat 13, 2561 XP Den
Haag. Tel 070-3600605/fax 0703600213/e-mail:
boeddhayana@buddhayana.nl
Meditatie iedere ma 19.30-21.30 u, iedere do 19-20 u. Retraites: vanaf sep elke
maand weekend of dag.
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; Studiedagen 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,
Prafri aparamita 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
Ghantapa 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.

Buddhavihara Vipassana
Meditatiecentrum
St.Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM
Amsterdam. Te1.020-626.4984, fax 020420.7205, e-mail: gotama@xs4all.nl
Wekelijkse meditatie: ma 18-20 u, wo
7.30-8/8-8.30 u; do. 9.30-11.30 u/1819.30 u.
Centrum voor Shin-Boeddhisme
Shintempel Jijoki, Pretoriastraat 68, B2600 Antwerpen-Berchem.
Inl (00-32)-03-218.7363/fax 03281.6333/e-mail yuho@glo.be.
Rooster der bijeenkomsten zie `Ek(5'
juni '99 nr 81.

Boeddhistisch Studie- en Meditatiecentrum
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 0519297.714.

Centrum Ekayana (Stichting Ching
Chueh Buddhist Association Netherlands (CCBA)
Soestdijksekade 960, 2574 EL Den
Haag, tel
Centrum Ekayana verzorgt instructies
in de Boeddha-Dharma en in
inzichtsmeditatie, en geeft beperkt aantal
publicaties uit. Info Bhiksuni Ratana telefax 0117.492.271.

Boeddhistische Unie Nederland
(B.U.N.)
Secretariaat: Postbus 17286, 1001 JG
Amsterdam
Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland, met werkgroepen
o.g.v. public relations, onderwijs, geestelijke gezondheidszorg en geëngageerd
boeddhisme. Enkele malen per jaar
Nieuwsbrief, 2x per jaar algemene
ledenvergadering, lx per jaar kennismakingsbijeenkomst met cultureel
programma. Uitgave van boekje: Voor
het omgaan met sterven en dood. Info email: LeoGiesen@compuserve.com
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/email: 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.
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Z.H. de 14e Dalai Lama in Congresgebouw, Den Haag
Bezoek aan Nederland 16 en 17
oktober.
Programma: za 16 okt 9.30-16 u Boeddhistisch onderricht: 'De zeven punten
gedachtentraining (lo djong), een tekst
van de Kadampa-meester Chekhawa. Zo
17 okt 9.30-11.30 u: Initiatie: Dje vang
in de Kadampa meditatieboeddha Mitrugpa. 15-17 u: Openbare lezing: 'Ethiek
in het volgende millennium'.
Nadere informatie: Stichting Bezoek
Dalai Lama 1999, Postbus 10047, 1001
EA Amsterdam. Tel 020-3309940/fax
020-3309941/http://www.visit99.com
Dhamma Conferentieoord
Jan Frankensingel 26, 8431 AH Oosterwolde
Tel 0516-441848/fax 0516-441419/email: dhammasewaka@buddhayana.nl
Maandelijks retraites en cursussen:
programma op aanvraag.
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Ehipassiko
Veneburen 23, 8423 VH Makkinga
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Agenda
Tel 0516-441848/fax 0516-4414191email: ehipassiko@buddhayana.nl
Kinder-Dhammaschool: vanaf sep iedere za 14 u.
Filosofie Oost-West
Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven. Voor
uitgebreide info Hans Bosse 040211.3344/Joke Koppius 0571-273.761
Cursus: "Filosofische en Religieuze stromingen binnen het Boeddhisme": in
Vergader- en Zalencentrum
`Vredenburg 19', Utrecht 10-16.30 u. 24
april 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 boeddhistische visies,
Dr..C.W.Anbeek; 29 mei Spiritualiteit in
het dagelijkse leven: Bevrijdende communicatie: N.Tydeman; 11 september
Spiritualiteit in het dagelijkse leven:De
psychologie van het boeddhisme
dr.H.F.dc Wit. 9 oktober Brugfiguren
tussen Japan en het Westen: Mens zijn
7..onaf het standpunt van de sunyatta.
I Iet denken over God, mens en de wereld bij den zeedenkers 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.ZUrcher.
Gemeenschap van Boeddhistische
Contemplatieven
Voor Dharma-activiteiten elders en op
avonden en voor inlichtingen: Postbus
9141, 3506 DC Utrecht.
Meditatieavonden, regelmatig in Den
Haag info Nanette 070-323.0214; Maastricht info Ingeborg 043-325.8504;
Utrecht info Ayse 030-262.5972; 4daagse retraite met eerw. Hakuun: De
Tiltenberg. Aanmelding 0252-517044;
meditatie-zaterdagen olv eerw.
Hakuun: Maastricht, Cellebroederskapel, op 25 sep, 30 okt, 27 nov. Info 0433258504; Utrecht, Kanaalstraat op 16
okt, 6 nov, 4 dec. Info 030-2625972; Den
Haag, Witte de Withstraat op 18 sep en
20 nov. Info 070-3230214.
INEB-Nederland International Network of Engaged Buddhists
Hans van Willenswaard, Postbus 11514,
1001 GM Amsterdam. Tel 020625.8294/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.n1/-jewelheart.n1
Gelek Rinpoche: 29 apr + 2 mei
lezing+workshop 'De vier edele waarheden; 30
apr en 1 mei lezing+workshop 'Werken
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: wekelijks vr 2021u (niet in juli/aug)
Yoga: 2-wekelijks vrij 6.30-730u.
Thangka tekenen: 2-wekelijks wo 2022u.
Meditatie-cursus: 2-wekelijks wo 202130u
Doorgaande inscholings- en
lamrimgroepen: wekelijks
Kanzeon Sangha Nederland
Tel 073-6427009/e-mail:
scoppens@worldonline.n1
De Tiltenberg, Vogelenzang: Sesshin
met Genpo Merzel Roshi van 28 aug-5
sep. Amsterdam: 020-6276493 olv Nico
Tydeman. Wekelijkse zazen bijeenkomsten: ma-zo 8-9 u, di 20-22 u. 7 sep speciale avond met Genpo Roshi 20-22 u. 9
sep: Wat is Zen? 20-22 u.
Introductiecursus: vanaf do 16 sep 18.3020 u. Vervolg Introductiecursus: vanaf
do 16 sep 20.15-22 u. Zazenweekend:
2526 sep za van 15-21 u en zo van 10-17
u. Alleen-zitten-weekend: 30-31 okt 1017 u. Cursus Veranderd Perspectief door
ziekte/pijn/verlies): start 22 sep 10.3012.30 Eddy Stap en Ronald Jansen. Vier
lezingen Boeddhisme-leer en levenswijze: 4 -25 okt 20-22 u Maurice Knegtel.
Enschede: olv Toon Fugers 0742434551 ma 20-22.30 u. Den Haag: olv
Kees v.d.B unt 070-3504601. Ma 1920.45 en 21-22.45 u, wo 9.30-11.15 u,
19-20.45 u en 21-22.45 u, vrij 9.30-11.15.
Den Bosch: olv Stefan Coppens 0736427009: di 20.30-22 u en do: 20.30-22 u.
Hoorn: olv Dirk Beemster 0229-217855.
Ma 20-22 u, di 6.30-8.30 u, wo 6.30-8 u,
do: 19-21.15 u , vrij 6.30-8.30 u. Rotterdam: info 078-6317606 olv Meindert
van de Heuvel. Wekelijkse zazen bijeenkomsten: ma 18.15-20 en 20.15-22 u. 6
sep speciale avond met Genpo Roshi
19.30 u. Open avond: 16 sep 19.30 u. Introductie cursus: vanaf do 23 sep 19.3021 u. Apeldoorn: olv Christian Kruyff
055-5417251, di: 20.30-22.15 en vrij 910.45 u.
Karma Kagyu Centra voor Diamantweg-Boeddhisme
Spirituele leiding van de 17de Karmapa
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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.Petersstraat 21, info 050-5774582. Meditatie
elkd di 20-22 u. Bezoek lama Ole Nydahl 13 okt; openbare lezing 20 u.
Lama Gangchen International Global
Peace Association
L.G.I.G.P.A., Bazuinstraat 24, 5802 JV
Venray. Te1.0478-587.3241-475504.303;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 Te1.0(032)2380.5486, of Jan Keet, Ten Hovestraat
93, 2582 RK Den Haag 0(031)70355.2191.
Zenbijeenkomsten: België: Antwerpen,
Markgravelei 103, (vr) Orpha Verschaeren 03-237.3718; Brugge, Domeindreef
10 (3e wo v.d.mnd) Cecile Dheedene
050-318.332; Izegem, Roeselaerestr.293
(le di v.d.mnd) Fernanda Desloovere
051-227.604; Leuven, Univers.parochie,
Gr.Begijnhof 16 (di) Geert Mortier 016259.879; Lommel, Lesmortel 31, Mai
Mannaerts 011-542.222, Lo-Reninge,
Markt 11, Paula Van Robaeys 058288.204; Noord Limburg, Joy Michielsplein, Ackal (ma & wo) Robert Kinable
011-648.048/Marcel Schuurmans 011646.358; Schoten, Voorschotenlaan 29
(zo) Rogel Dias 03-6442496; Temse,
Fonteinstr.9 (do) Rita Aubroeck 03771.0123;
Nederland: Breda, Nieuwe Bosschstr.4a
(vr) Harrie de Kroon 076-521.7003; Son
en Breugel, Leeuwstr.2, (do) Jo Hoeks
0499-173.546; Steenwijk, ma info Marion Hellegers 0561-441.477; Utrecht,
info Hans Verburgh 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.nett-maitreya/home.ht
ml
Geshe Sonam Gyaltsen: Yamantaka
Meditatie 16-17/7; Yamantaka Commentaar 18-24/7; Voorbereidende oefeningen 17-19/9; De geest en mentale factoren 15-17/10 & 26-28/11
Maitreya Amsterdam
Boeddhistisch meditatie- en studiecentrum
Brouwersgracht 157-159, 1015 GG Amsterdam. Tel. 020-428.0842/fax 020428.2788.
Begeleide meditatie: ma t/m vr 17.30-
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18.30 u; stille meditatie: ma t/m vr 21.1522 u; inloopochtend: ma 10-12 u
Groningen, Postbus 1322, 9701 BH, diverse aktiviteiten info 050-526.8058/
3136167
Nederlandse Zen Stichting
Banstraat 36, 1017 KA Amsterdam. Tel.
020-6734847/6923731/6644219.
verbonden met Association Zen Internationale, gesticht door zenmeester Taisen Deshimaru, biedt gelegenheid zazden (zenmeditatie) volgens oude Japanse
traditie te beoefenen. Info Ada HenkusKocken 020-673.4847.
Zazen beoefening: Centrum de Roos,
Vondelstraat 35-37, 1054 GJ
Amsterdam, ma: van 8-9.30 u; woe:
17.45-19.30 u; vrij: 17.45-19.30 u.
Nyingma Centrum
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam.
Te1.020-620.5207.
Amsterdam Boeddhisme inleiding: elke
wo 19.45-21.45 u olv Joleen Vries; Boeddhisme vervolgcursus: elke do 19.4521.45 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 & Lennis:
elke vrij 19.30-21.30 u olv Meindert Gijzen; vanaf 9 apr 10 lessen elke vrij 19.3021.30 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 hanteren - 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, lx/2 weken do 19.30-21.30 u met Joleen Vries,
020-620.5207, Columbusstraat 131';
Groningen lx per 2 weken ma 20-22 u
Kerklaan 31, Yvonne Engelman 020620.5207; 's-Hertogenbosch wo 19.4521.45 u in De Poort, Luybenstraat 48-50
olv Charaka Jurgens; Leiden do. 9.4511.45 en 19.45-21.45 u, Sterrewacht 8 olv
Wil van der Hulst 071-513.1192; Nijmegen 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, email: Kanromon@euronet.nl.
Juli 1-4 Work-practice weekend: Dharma Udaka Kanromon; 8-11 Zen-Weekend: Dharma Udaka Kanromon; 18-25
Mindfull Awareness Course: Dharma
Udaka Kanromon; 1-8 7-day retreat; 1318 Study Retreat (`The Awakening of
Faith'): Dharma Udaka Kanromon; 2229 7-day retreat: Dharma Udaka Kanromon. September 10-12 Introductie
weekend: Dharma Udaka Kanromon;
15 Start Zencursus: Dharma Udaka
Kanromon; 24-26 Zen weekend: Jishin
Hendriks. October 4-8 Werkweek; 9
Zitdag: Dharma Udaka Kanromon; 1924 Zen Retraite: Dharma Udaka Kanromon; November 12-14 Zen Zang weekend: Ineke van Doorn en Dharma Udaka Kanromon; 18-21 Zen weekend:
Dharma Udaka Kanromon. December
5-12 Rohatsu: Dharma Udaka
Kanromon; 18 zitdag: Dharma Udaka
Kanromon; 26 Kerstviering; 28 tot 2 januari 2000: Nieuwsjaars Zen Retraite:
Dharma Udaka Kanromon.
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.nl
Wekelijkse zen-bijeenkomsten (ook voor
beginners): Amsterdam ma 20-21.30 u
Maurits Kavi Dienske 20-679.9126; ma
19.30-21.30 u Phil Nana van Velzen
020-6934578; Boekel ma en di 19.3021.30 u Antje Priti Vermeulen 0492321.530; Delft vr 19-20.30 u Jishin
Hendriks 071-582.0939; Heerenveen za.
9-11 u Cees Paula de Wit 0513-620.268;
Krimpen a/d IJssel vrij 19-22 u Janny
Mudita de Wolf 0180-517.649; Leiden,
(Kapel Verbum Dei) di 20-22 u Jishin
Hendriks 071-582.0939; Neede do 1920.30 u Jishin Hendriks, id. Ron Bender
0545-294.931; Zwolle (Dominicanenklooster) di 20-22 u Ben Rata
Oosterman 038-454.0135. Intensieve
zen-ochtenden: Leiden 2-maandelijks za
8-12 u Jishin Hendriks 071-582.0939.
Rigpacentru m
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.
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Info in International Meditation Centres
van Sayagyi U Ba Khin Memorial Trust
bij de stichting.
School voor Comparatieve Filosofie
Georges Bogaerts, Mispelstraat 126, B9100 Sint-Niklaas. Informatieve over
alle programma's: (03)776.1488/fax
(03)776.8628/e-mail:
georges.bogaerts@skynet.be
Soto Zen Centrum `Sufren-F
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.n1/—zenzee/ruiren/
Stichting Sakya Thegchen Ling/Tibetaans Boeddhistisch Instituut
Mevr. E.v.d.Wiel, Laan van
Meerdervoort 200A, 2517 BJ Den Haag
070.360.6649, of Leen van der Meij, Zuidersingel 55, 2651 AG Berkel en Rodenrijs 010.511.4232.
Shambhala Nederland
Tibetaans Boeddhistische Meditatie en
Studie Centra opgericht door ChOgyam
Trungpa Rinpoche, geleid door Sakyong
Mipham Rinpoche. le Jacob van Kampenstraat 4, 1072 BE Amsterdam. Tel.
020-679.4753. e-mail:
shamadam@xs4all.nl.
Amsterdam, Zitmeditatie elke ma en di
17.30-19 u, wo 19-22 u; meditatieinstructie en begeleiding elke wo 20-22
u;Shambhala Training introduktie weekend De magie van het dagelijks leven
26-28 feb; Leiden, Geversstraat 48, 2343
AB Oegstgeest 071-541.0928 Lida Hospers zitmeditatie en med.-instructie wo
9-11 u, do 20-22 u; Grote overzichtscursus Boeddhisme olv Han de Wit 20 u
wekelijks; Groningen, Vismarkt 36-A
050-314.2701 (Titia 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 telaanmelding; Rotterdam, Museumpark 3
(zaal Remonstrantse kerk t.o. Museum
Boymans van Beuningen) info/opgave
meditatie-instructie Alex.Mispelblo m
010-418.1387)/Gerard Spoelstra 010418.4915/e-mail: g.m.spoelstra@wxs.nl),
Zitmeditatie elke di 20-21.30 u;
Zutphen, De Psychologie van het boeddhisme, studie-weekend met Han de
Wit, psycholoog en meditatie-leraar 810 oktober, in Therapeuticum 'De Rozenhof", Paulus Potterstraat 12e, info:
Leo Giesen of Louise Kleinherenbrink
0575-527665, e-mail: LeoGiesen@compuserve.com
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Agenda
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 072540.1707; Amsterdam vr 18-22 u, ma
19-21u, di 7.30-12 u, elke morgen 7.308.30 zit/loop meditatie, info Marjolijn
van Leeuwen 020-427.9261; Haarlem
elke 14 dg 19.30-21.30 u info Carolien
Balt 023-531.6680/Elly de Jong 023526.1741; 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-)
info Noud de Haas 024-344.4953/Tom
Westerman 024-322.1976; 17 ti info
Thich Trong Tri 0294-254.393; Nijmegen 24 jul, 28 aug., 23 okt, 20 nov 13.3016.30 u, info Noud de Haas 0243444953/Tom Westerman 024-3221976;
Radewijk (gem. Hardenberg)di 2021.30 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 Hemel 010-426.5973; Tilburg eens per 3 weken ma 19.30-22 u
info Rob de Groof 013-5051269;
Utrecht elke 2e zo in de maand 12-16
u, info Bart Hoeve 030-271.2035/Jopi
Floor 030-271.5561; Winschoten (en
Nieuwe Pekela) za 9-10 u en do 18.3019.30 u (beginners), 20-21 u (gevorderden), info Hannah Althuizen 0597645.108; Zaltbommel (Heerewaarden)
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; Zutphen elke laatste zo
v.d. maand, info Margriet Versteeg
0575-530843.
België: Antwerpen, Van Schoonbekestr.
39: lx per mnd do 19.30-21.30 u, Dag
van bewuste aandacht 5 sep, 3 okt, 7
nov 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 02-361.1337 Leuven, info
Lut Peeters 016-609.634; Olen, Oevelseweg 47, elke do 19.30-21.30 u, info Jan
en Hilke Verheyen 014-223.587.
Duitsland, Zenkluizen in de Eifel, info
0049.6559.467/fax 0049.6559.1342 Judith
Bossert/Adelheid Meutes-Wilsing. Intersein-Zentrum fiir Leben in Achtsamkeit Haus Maitreya, Unterkashof 2 1/3,
D-94545 Hohenau. Info 0049.8558920.252.
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Stichting Mandala Boeddhistisch Centrum
Shingon-school, Japans Vajrayanaboeddhisme, 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 045571.1555, Amsterdam, Centrum Phoenix, StJacobsstr.9-11 info Anneke
Leeuw info 020-676.2588.
Stroomopwaarts - interreligieuze
vrouwen zomerschool
Thema: "Vrouwen, religie en
levenskracht in Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme, Islam en Jodendom"
8-13 aug, Driebergen. Sprekers" Ria
Kloppenborg, Aditya Visakha, Karima
Imtiaz, Judith Frischman. Info: Martina Heinrichs, postbus 19, 3970 AA
Driebergen. Tel. 0343-512241/fax
0343/517503/e-mail: informatie@kerkenwereld.nl
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 Praagman 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 030271.0725/Beatrijs van de Lisdonk 030695.6765; Venlo, Jacques Peeters 077354.6763; Antwerpen/Gent Michel
Trefois 09-282.6443.
Tibetaans Instituut Karma Sonam
Gyamtso Ling
Kruispadstraat 33, B-2900 Schoten.
Te1.00.32.03.685.09/fax 03.685.0991;email: tibinst@skynet.be; homepage:
http://users.skynet.be/sky72508. Stadia
tot aan de verlichting door Lama Karta
13 tot 16 mei; Chenrezig door Lama
Zeupa 22 en 23 mei; Shinee door Lama
Tashi Nyima 12 en 13 juni; Yoga voor
beginners door Lama Karta 19 en 20
juni; Karling Shidro 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 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, Geleid bezoek 28 mei;
Tibetaanse les 3 juni; Tibetaanse yoga 5
juni; Geleid bezoek 27 juni
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De Dalai Lama in België: Leven, sterven 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, ChSteau du Fond
l'Evèque, 4 promenade Saint Jean l'Agneau; Een ethiek voor het volgende millennium 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)14546.782.
Stichting Trezza di Tezza
Nieuwbrug 18, 3311 EH Dordrecht.
Info 010-414.7457 (19-20 u), of 078614.1179 (vrij/za).
Vipassana-meditatie
Meditatie wekelijks: Amsterdam, `Buddhavihara', St. Pieterspoortsteeg 29. Info
Jotika Hermsen 020-6264984. Elke ma
18-20 u u, wo 7.30-8 en 8-8.30 u, do
9.30-11.30 u, beginners 18-19.30 u; Amsterdam-Noord, `Buddhavihara', Papaverweg 7b en c info Eerw. Mettavihari
020-636.3104; Bilthoven, Hoflaan 24.
Info Anne Post 030-2292978 ma 19.4521.15 u ; Dedemsvaart, Adelaarsweg
69. Info Emiel Smulders 0523-612821
elke di 20-22 u; Eindhoven, info Hans
Vermeulen 040-244.5804; Groningen,
Kamerlingh Onnesstraat 7, info Karina
Krol 050-5775562 of 050-5276051. Activiteiten: meditatie-ochtenden 19/9,
17/10, 14/11, 14/23; dharma-discussie
4/10, 1/11, 6/12; meditatie-retraite 28
aug-5 sep; vanaf 7/9 introductiecursus;
meditatiedag v. ouderen 26/9; introductiecursus liefdevolle vriendelijkheid vanaf 5/10; meditatie-weekeind 30/31.10;
meditatiedag 28/11; millennium-retraite
27-31/12; elke do 19.30-21.30 u meditatieavond; Hertogenbosch elke wo
19.30-21.30 u meditatie. Info Laura
Wetzer 073-614.6341; Hilversum retraite olv Eerw. Mettavihari/Frits Koster
20-29 okt, info Sietske Boersma, Ripolinstr 3, 1222 HN H'sum; Leiden, Faljerilstraat 8 di 19.30-21.30 u info Nel 071515.4862; Maastricht, Hoekweg 15,
Meerssen, elke di 19.30-21.30 u info
Marjan Bouhuijs 043-3644180; Rolde
retraite olv Johan Tinge 3 tot 12 jan
2000, info Ank Schravendeel, osterveld
14, 9451 GX Rolde; Rotterdam, OostWest Centrum, Mariniersweg 9: elke ma
20.45-22.30 u meditatiedag. Info Coby
van Herk 010-4129656; Kapel 'Familiekerk', Nootdorpstraat wo 19.45-22 u, 8-
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9 okt meditatie-weekend in Centrum
`Djoj' info Martin de Lange 010511.5448; retraite olv Christina Feldman,
opgave: Coby van Herk, Essenweg 30,
3062 NT Rotterdam; retraite olv Christopher Titmuss 2 t/m 5 sep, info Coby
van Herk; Tilburg, Poststraat 7-A, elke
le en 3e do 19.30-22 u meditatie, cursus
meditatie start okt of nov, info Jan Robben 013-455.3107/Koen Kwaaitaal 013580.0425; Utrecht, Werfkelder, Oudegracht 334 elke di 20-22 u, info Henk
030-252.0435 of Henk van Voorst 0302520435; Zwolle, Tannananda', Hoefslagmate 44, 038-465.6653: elke ma. wo
en do yoga-meditatie 19.30-22 u.; meditatie elke za 9.30-16 u 18/9, 23/10, 20/1;
weekendretraite 15-17 okt in
Zencentrum 'Noorder Poort', Wapserveen (Dr); Van Zwaanenburghstr 90,
Zwolle elke do meditatie, info Gina
Moesker 038-4600171.
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 okt8 nov;
België Heusden-Zolder 27 jul-7 aug, 24
dec-4 jan; Lommel 17-28 mrt, 5-16 mei.
Vipassana - Sayagyi U Ba Khin Stichting
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen.
Tel. 024-377.1935.
Vipassana-meditatie, weekendcursus:
Zuidlaren 20-22 aug. Tijdige opgave nodig. Wekelijkse groepsmeditaties: o.a. in
Utrecht en Nijmegen. Info cursussen in
International Meditation Centres van

Sakyagyi U Ba Khin Memorial Trust bij
de stichting.
Zen in Han Fortmann Centrum
René Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen 024-361.9010
Introductiecursessen zazen olv Chris
Smoorenburg info dit adres. Zazen-bijeenkomsten: (zie onder `Zengroep Oshida')
Zen op de Tiltenberg
Zilkerduinwcg 375, 2114 AM Vogelenzang. Tel. 0252-517.044/fax 0252524.896.
Zen sesshin olv Sokun Tsushimoto Re)sIn en Rients Ritskes ma 5 juli 12 u tot zo
11 juli 11 u, voertaal Engels; Seminar en
retraite F.A.S.Society: Spiritual GuidanQe: the zen approach. its possibilities and
limits di 20 juli 20 u tot vrij 23 juli 18.30
u; retraite vrij 23 juli 20 u tot zo 25 juli
18.30 u; sesshin olv Ton Lathouwers 2226 sept; sesshin olv Eerw. Hakuun Barnhard 1-5 okt; workshop olv Henrik
Karlsson 22-24 okt.
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 024365.1668; do 17.15-17.45 u olv Chris
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Smoorenburg & Leon Claessen; Dagkapel Dominicuskerk,
Pr.Molkenboerstr.7, Nijmegen ma 1718 u olv Wim den Biesen 024-641.2984,
wo 17-18 u olv Henk Hesselman 024323.2843, do 19.390-21.30 u Kanzeon
Sangha olv Frans Kampshoff 024358.1507; Studentenkerk, Erasmusln. 15,
Nijmegen 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 00496559.467.
Weekend-sesshin 3-5 sep, 1-3 okt, 5-7
nov, 3-5 dec; Weekend van bewuste
aandacht 27-29 aug, 24-26 sep, 29-31
okt, 26-28 nov; Zomersesshin 23 jul-1
aug; Zentraining Intensief
Minimaal 3 mnd ttot 1 okt.
Zenkring `Zendo'
Elten/Emmerich (D)
Elke ma en vrij avond. Info 0316541.326 Zr Baps Voskuilen, Koningshof
14, 6915 TX Lobith
Zentrum
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, Inmoetingscentrum Siloam info 0032-89-755.613.
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BOEKWINKEL

gespecialiseerd in Tibetaans boeddhisme

Boeddhistische boeken:
• Sutra's, tantra's en meditatie
•
Commentaren, biografieën
• Hedendaagse schrijvers
• Kunst en geschiedenis
• Psychologie
Artikelen voor meditatie:
• Meditatiekussens en meditatiematten
• Wierook
• Klankschalen
Boeddhistische artikelen:
• Thanka's, gebedsvlaggen,
Boeddha-beelden, sierraden
Openingstijden:
di. t/m vrij. 12.00-18.00 uur
zaterdag 12.00-17.00 uur
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam
tel. 020- 6205207 - fax 020-6227143

Nyingma

IlSg..7AN AIO P.O.IEr.‘";
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Steun de Tibetaanse cultuur

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

Giro 66.22.895

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

Centrum

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

