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Ten geleide 
Inspiratie zonder bagage 

Inzicht en inspiratie zijn twee trefwoorden die ik enkele weken gele-
den regelmatig op kerstkaarten schreef als wens voor het nieuwe jaar. 
De auteurs in dit nummer getuigen ieder voor zich er van dat ze aan 
bronnen van inzicht en inspiratie hebben gestaan. En wat mij iedere 
keer weer verbaast, is dat er vaak een aantal artikelen tegelijkertijd 
binnenkomen die hetzelfde onderwerp behandelen. 

Zoals deze keer de Tibetaanse geneeskunde. Dirk Bakkes had een 
gesprek met Nel de Jong, de eerste Tibetaanse arts van Nederlandse 
oorsprong die onlangs haar praktijk in Amsterdam heeft opgezet. Bij 
Becht verscheen onlangs een prachtig boek vol illustraties over deze 
holistische geneeswijze en ook op Internet blijkt er het nodige te vin-
den te zijn over de Tibetaanse geneeswijze. 

Tweede 'thema' dat boven kwam drijven bij het redigeren van alle 
kopij blijkt het eigen pad te zijn. Enerzijds beseffen mensen als Ron 
Sinnige, Dun Hogen en Janwillem van de Wetering dat ze in een 'lijn 
van overdracht' staan, anderzijds blijft het een kunst zelf voortdurend 
in het NU te leven. Of, zoals Gesshin Myoko Prabhasa Dharma 
Roshi zei: "We moeten niet denken dat wanneer we de Dharma be-
grijpen, wanneer we iets van het Ware Zelf begrijpen, wanneer we het 
hele universum begrijpen, dat dit de Werkelijkheid is. In Zen noemen 
we dat de deur hebben bereikt. Je kunt door die deuropening de he-
mel inkijken, het paradijs zien, Nirvana, maar je bent nog niet echt 
die Werkelijkheid binnengegaan. Het is niet zo moeilijk om tot aan 
die deur te komen. Maar om de Werkelijkheid binnen te gaan, dat is 
moeilijk, omdat je meestal een paar koffers vol bagage met je mee wilt 
nemen door die deur." 

De redactie wenst daarom iedereen dit jaar veel inspiratie en in-
zicht en weinig bagage! 

Wanda Sluyter 

RECTIFICATIE 

Boeddhisme en psychotherapie 
De bijeenkomst over boeddhis-
me en psychotherapie zal van 3 
t/m 5 maart 2000 worden ge-
houden in bezinningscentrum 
De Tiltenberg te Vogelenzang 
en vond niet reeds in 1999 
plaats. Deze rechtzetting is 
noodzakelijk omdat in de arti-
kelen van Dick Verstegen over 
de FAS en de conferentie over 
zenboeddhisme en dieptepsy-
chologie in Kyoto in het vorige 
nummer (herfst '99) door een 
misverstand ter redactie enkele 
vervelende fouten zijn blijven 
staan. Andere relevante correc-
ties geven wij thans eveneens 
door: dr. Christa Anbeek is geen 
boeddhologe, maar godsdienst-
filosofe. Voorts is de psychiater 
dr. Peter de Groot ten onrechte 
opgevoerd als hoogleraar. 
Voor deze fouten bieden wij de 
lezers onze verontschuldigingen 
aan. 
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Dzogchen, de vo 
Door medewerkers van de 
Stichting Dzogchen Nederland 

Dzogchen geeft onderricht over de staat van zijn 

voorbij de wet van oorzaak en gevolg. Dat lijkt 

op het eerste gezicht haaks te staan op een van de 

meest centrale uitgangspunten van de Boeddha-

dharma.• elke handeling die gebaseerd is op de 

`vergiften, nl. onwetendheid, woede of begeerte, 

veroorzaakt karma. In de visie van Dzogchen 

zijn die vergiften niet meer dan voorbijgaande 

verduisteringen van onze oorspronkelijke staat 

van zijn. Door dit laatste begrip blijkt het bij 

Dzogchen toch wel degelijk om boeddhistisch 

onderricht te gaan. 

Een leer voorbij oorzaak en gevolg 

In het land Urgyan - waarschijnlijk in het huidige 
Pakistan - leefde lang geleden een prinses die zich 
tot non had laten wijden. Op een dag kreeg ze een 
indringend visioen en daarna bleek ze zwanger te 
zijn. Toen haar zoontje was geboren, schaamde ze 
zich zo, dat ze het kindje achterliet in een sintelput. 
Een paar dagen later ging ze kijken en vond het 
kind blozend en wel terug. Ze begreep dat het niet 
om een gewoon kind ging en bracht het kind bij 
haar vader. Die raakte zo op het jongetje gesteld 
dat hij het 'Vreugdevolle Vajra' (Tib. Garab Dor-
je) noemde. 

Reeds op zijn zevende begon Garab Dorje on-
derricht te geven en tot ontsteltenis van de geleer-
de pandits van zijn tijd, onderwees hij een leer 
voorbij oorzaak en gevolg. Hij beriep zich hierbij 

op het Hart Soetra, de samenvatting van de essen-
tie van de Prajnaparamita-soetra's. In het Hart 
Soetra zegt de bodhisattva Avalokiteshvara dat de 
zintuigen en de objecten van de zintuigen leeg van 
aard zijn. En net zoals deze leeg zijn, zijn ook de 
centrale begrippen van de boeddhistische leer leeg. 
Vanuit het gezichtspunt van leegte, zo vervolgt het 
Soetra, 'is er geen karma, geen wet van oorzaak en 
gevolg'. In het Hart Soetra staat uitdrukkelijk dat 
het de Boeddha zelf is die de wijsheid van Avalo-
kiteshvara's woorden prijst. 

Drie Principes 

Garab Dorje - volgens sommige bronnen waar-
schijnlijk geboren rond 184 v. Christus - wordt 
beschouwd als de grondlegger van Dzogchen. De 
essentie van Dzogchen legde hij vast in drie princi- 
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lledige perfectie 
Vajra Dance Mandala door 
Namkhai Norbu Rinpoche. 
Olieschildering door Ans 
Swart (50-65 cm). 
© Namkhai Norbu Rinpoche 
en Shang-Shung Edizioni. 

pes die bekend zijn geworden als 'de drie testa-
menten van Garab Dorje'. Deze principes zijn: 
1. De leraar introduceert de student rechtstreeks 

tot zijn of haar oorspronkelijke, niet-dualisti-
sche staat van bewustzijn. 

2. De student heeft geen enkele twijfel over zijn 
ervaring van de niet-dualistische staat van con-
templatie. 

3. De student kan deze staat van contemplatie in al 
zijn activiteiten integreren tot het moment 
waarop de oorspronkelijke bewustzijnsstaat 
volledig is gerealiseerd. 

Tijdens de directe introductie wordt de oor-
spronkelijk staat overgedragen. Deze staat is 'per-
fect vanaf het begin'. Dzogchen betekent dan ook 
`volledige perfectie'. Omdat bij ieder mens deze 
oorspronkelijke staat aanwezig is, hoeft de directe 
introductie niet plaats te vinden na een proces van 
voorbereidende beoefening, maar kan op ieder 
moment worden gegeven. Deze introductie hoeft 
niet op rituele wijze te worden overgedragen, maar 
kan ook op informele wijze gebeuren. 

Binnen Dzogchen wordt het woord contempla-
tie op een heel eigen wijze gebruikt. Het betekent: 
verblijven in de niet-dualistische staat voorbij de 
grenzen van het conceptuele denken. De geest is 
niet betrokken bij enige vorm van mentale activi-
teit. Dit in tegenstelling tot meditatie: de beoefe-
ning die leidt tot de staat van contemplatie. 

Zelfbevrijding 

Dzogchen is geen geleidelijke, stapsgewijze weg. 
De leraar introduceert direct de oorspronkelijke 

staat. Het hangt van de student af of hij de oor-
spronkelijke staat kan realiseren en integreren. Als 
hij dat niet kan, is het mogelijk om beoefening uit 
de soetra's en tantra's als ondersteuning te gebrui-
ken. 

Het uiteindelijke doel van Dzogchen is zelfbe-
vrij ding. Wat wordt hiermee bedoeld? Neem als 
voorbeeld: boosheid. Je kunt daarmee op verschil-
lende manieren omgaan. Je kunt proberen alle mo-
gelijke aanleidingen tot woede te ontlopen door 
deze uit de weg te gaan. Dat is het gedachtegoed 
van de Theravada-traditie. Binnen de Mahayana-
traditie zul je proberen de woede te bestrijden 
door er positieve denkbeelden tegenover te zetten. 
Je kunt de woede ook transformeren, zoals dat bij-
voorbeeld in het Vajrayana gebeurt. Ook dan is er 
echter nog steeds sprake van dualisme, nl. die van 
woede, en de wijsheid waarin deze woede kan 
worden getransformeerd. Een beoefenaar van 
Dzogchen blokkeert noch transformeert woede, 
maar neemt waar zonder oordelen. De boosheid 
wordt in haar natuurlijke toestand gelaten en lost 
op of bevrijdt zichzelf in de oorspronkelijke staat. 

Bij zelfbevrijding is het belangrijk om het mo-
ment waar te nemen waarop je geest nog niet is be-
gonnen met oordelen. In deze toestand kun je elke 
gedachte of beweging in je geest vergelijken met 
een wolk zo groot als een ei. Deze wordt geleide-
lijk groter, tot hij zo groot is als een berg. Daarna 
wordt de wolk kleiner en kleiner, om tenslotte he-
lemaal te verdwijnen. Zelfbevrijding is de basis van 
Dzogchen. Men zegt wel dat de beoefenaar van 
Dzogchen 'mediteert zonder te mediteren'. 

ChOgyal Namkhai Norbu 

Dzogchen heeft van oudsher binnen alle Tibe-
taans-boeddhistische tradities beoefenaars gekend, 
net zoals binnen de Bon-traditie, de belangrijkste 
traditie in Tibet voordat het boeddhisme tot ont-
wikkeling kwam. Ook tegenwoordig speelt 
Dzogchen een rol in de verschillende Tibetaans- 
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Namkhai Norbu Rinpoche 

Dzogchen 

boeddhistische richtin-
gen, evenals in Bon. 
Soms is Dzogchen onder 
een andere naam bekend, 
zoals Maha Ati of Ati 
Yoga. De huidige Dalai 
Lama  beoefent 
Dzogchen, net als de 
grote Vijfde Dalai Lama. 

De stichter van de In-
ternational Dzogchen 
Community is Cligyal 
Namkhai Norbu. Hij 
werd in 1938 in Oost-Ti-
bet geboren en maakt 
deel uit van een traditie 
van leraren die tot Garab 
Dorje terugvoert. Cho5-
gyal Namkhai Norbu 
ontving vanaf zijn vroeg-
ste jeugd onderricht en 
inwijdingen van grote le-
raren uit de verschillende 
Tibetaans-boeddhistische 
tradities. Zijn belangrijk-
ste leraar was Rinzin 
Changchub Dorje (1826-1978). In 1960 kwam 
Namkhai Norbu naar het Westen en gedurende de 
periode van 1964 tot in de jaren '90 doceerde hij 
Tibetaanse en Mongoolse taal en literatuur aan de 
Universiteit van Napels. In deze tijd maakte 
Namkhai Norbu een grondige studie van de oor-
sprong van de Tibetaanse cultuur. In 1976 begon 
Namkhai Norbu Dzogchen onderricht te geven, 
eerst in Italië en later in andere landen over de hele 
wereld, waaronder ook Nederland. 

Voorbij oorzaak en gevolg 

Dzogchen-onderricht is onderricht voorbij oorzaak 
en gevolg. Wat betekent dat voor de visie van 
Dzogchen op karma? In Dzogchen worden karma 
en de onwetendheid die daardoor wordt gecreëerd, 
wel vergeleken met een donkere kamer. Wanneer 
we inzicht hebben in onze oorspronkelijke bewust-
zijnsstaat is het alsof een lamp wordt aangestoken 
waardoor de duisternis ogenblikkelijk verdwijnt en 
alles wordt verlicht. Zo kan één moment van con-
templatie alle hindernissen uit de weg ruimen. 

Deze visie heeft ook 
gevolgen voor de beoe-
fening. Zo wordt de zo-
genoemde meditatie van 
de Ngondro binnen het 
Vajrayana-boeddhisme 
gezien als een voorberei-
dende beoefening, waar-
bij een bepaalde hoe-
veelheid mantra's fun-
geert als een 'paspoort' 
voor verdere beoefening. 
Bij Dzogchen daarente-
gen wordt de Ngondro 
beoefend afhankelijk 
van de capaciteit, eigen-
schappen en obstakels 
van de beoefenaar. Zo is 
tellen daarbij niet nood-
zakelijk. Ook kent 
Dzogchen een sterk tot 
de essentie terugge-
brachte vorm van een 
van de beoefeningen van 
de Ngondro, nl. Guru 
Yoga. Bij deze vorm van 

Guru Yoga worden geen mantra's gebruikt. 
Droomyoga wordt binnen Dzogchen eveneens 

op een wat andere wijze beoefend dan binnen het 
Vajrayana. Het gaat bij deze droomyoga niet in de 
eerste plaats om het beheersen van de droomstaat, 
maar de zogeheten beoefening van het heldere licht 
bij het in slaap vallen is primair. De heldere of lu-
cide droomstaat is daar een gevolg van. 

De geest als spiegel 

In Dzogchen wordt de geest vergeleken met de re-
flecties die in een spiegel verschijnen. Deze reflec-
ties komen en gaan, net zoals onze gevoelens en 
gedachten. De eigenschap van de spiegel om te re-
flecteren wordt vergeleken met de natuur van de 
geest. Het is de natuur van de geest om de onop-
houdelijke stroom van reflecties steeds weer te ge-
ven, maar zelf onveranderlijk te blijven. Er wordt 
dus onderscheid gemaakt tussen de geest en de na-
tuur van de geest. Dzogchen-beoefening is erop 
gericht de geest en de natuur van de geest van el-
kaar te scheiden. Op deze wijze wordt ook de be- 
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Dzogchen 

oefening van de Guru Yoga gedaan (zie boven). 
Essentiële Dzogchen beoefeningen zijn: vormen 

van concentratie, `sky-gazing' en het integreren 
van de in- en uitademing met relatief eenvoudige 
vormen van visualisatie. Soms spelen lichaamshou-
dingen daarbij ook een rol. 

Daarnaast is er specifieke Dzogchen-beoefening 
gekoppeld aan een van de stadia na de dood. Ten-
slotte is er ook de 'donkere retraite' voor gevor-
derde beoefenaars. De beoefenaar verblijft hierbij 
gedurende kortere of langere tijd in een volstrekt 
donkere ruimte, waarbij een beoefening wordt ge-
daan die tot volledige realisatie leidt door middel 
van het ontwikkelen van het innerlijke licht. 

Dzogchen Community 

De Nederlandse Dzogchen Community maakt 
deel uit van de International Dzogchen Commu-
nity. Er zijn er twee groepen die regelmatig medi-
tatie-beoefening doen: in Amsterdam en in Gro-
ningen. Naast Dzogchen-beoefening wordt in 
deze groepen ook Vajrayana-beoefening gedaan. 
Tevens wordt Yantra-yoga beoefend. Yantra Yoga 
werd door Guru Padmasambhava, de grondlegger 
van het Tibetaans boeddhisme, overgedragen aan 
Vairocana, de grote vertaler. Bij het woord Yantra 
wordt vaak gedacht aan geometrische vormen, 
maar in het Tibetaans betekent het 'lichaamsbewe-
ging'. Yantra Yoga is een dynamische yogavorm: 
als ze goed worden uitgevoerd leiden de lichaams-
houdingen automatisch tot duidelijk omschreven 
vormen van in- en uitademing. Hoewel sommige 
houdingen lijken op de lichaamshoudingen (asa-
na's) van Hatha Yoga, ligt het accent veel sterker 
op de beweging en minder op de houding. 

In de Nederlandse Dzogchen Community 
wordt ook de Vajra-dans beoefend. De opzet van 
de dans en de danspassen werden door Chëgyal 
Namkhai Norbu in een droom ontvangen. De 
deelnemers dansen op een mandala in de kleuren 
van de vijf elementen. Door het uitvoeren van de 
dans wordt beoogd de staat van contemplatie bin-
nen te gaan en te integreren met de langzame be-
wegingen. Bovendien heeft de dans een harmoni-
serende werking op lichaam, spraak en geest. 

De internationale Dzogchen Community is 
nauw verbonden met het culturele instituut Shang 
Shung, dat door studie en onderwijs de Tibetaanse 
cultuur wil onderzoeken en in stand houden. Sinds 
kort is er een Nederlands ShangShung Instituut, 
dat in de toekomst cursussen over onderwerpen 
zoals Tibetaanse geneeskunde en astrologie wil 
gaan organiseren. 

Literatuur: 
Namkhai Norbu. The crystal and the way of light. 
Penguin Books, London/New York, 1986. 
Namkhai Norbu. The cycle of day and night. Sta-
tion Hill, New York, 1987. 
Namkhai Norbu. Dzogchen, de volmaakte staat 
van zijn. Karnak, Amsterdam, 1994. 
Namkhai Norbu. Droomyoga en het natuurlijke 
licht van de nacht. Altamira, Heemstede, 1997. 
Namkhai Norbu. The supreme source: the funda-
mental Tantra of Dzogchen Semde. Snow Lion, 
1999. 

Voor verdere inlichtingen: 
Stichting Dzogchen Nederland 
Postbus 11119 
1001 GC Amsterdam 
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Tibetaanse geneeskunde 
in Amsterdam-Zuid 

Door Dirk Bakkes 

Nel de Jong.  

Geneeskunde ligt voor de Tibetanen vervat in het begrip harmonie. Alle le-
vende wezens en al wat groeit, is samengesteld uit de vijf kosmische elemen-
ten ruimte, lucht, vuur, aarde en water. En alles, zowel binnen als buiten ons 
lichaam, is uit die vijf elementen samengesteld. Ziekte wordt gezien als een 
uit balans raken van de drie basis-energieën: wind-, gal- en slijmenergie. Die 
energieën komen voort uit emoties en dieperliggende gemoedstoestanden, op 
hun beurt gebaseerd op onwetendheid. Dat geheel houdt de mens gevangen 
in de rondgang van leven en dood, zonder dat hij daar weet van heeft. Deze 
uitgangspunten vormen de fundamenteel psychosomatische interpretatie, 
waaruit de Tibetaanse geneeskunde de mens benadert. 

Fo
to

  ©
 J

an
-P

au
l K

oo
l.  

Driehoog achter, in Amsterdam Oud-Zuid, 
verwacht je allerminst de praktijkruimte 
van een Tibetaans arts. Hoewel het hier 

niet de praktijk van een Tibetaan van afkomst is, 
maar van een rasechte Nederlandse vrouw! Nel de 
Jong heeft zich in een onopvallende Amsterdamse 
straat gevestigd met het Chagpori Centrum voor 
Tibetaanse Geneeswijze. 

`Vanaf 1987 woonde ik zo'n tien jaar in India. 
In 1989 begon ik in Dharamsala, de woonplaats  

van de Dalai Lama in het noordelijk gelegen Hi-
machal Pradesh, als privé- studente van dr. Barry 
Clark met de studie van de geneeskunde volgens 
de Tibetaanse traditie. In 1997 voltooide ik een vijf 
jaar durende heel intensieve opleiding aan het 
Chagpori Tibetan Medical Institute in Darjeeling. 
Om dit onderricht te kunnen volgen was het na-
tuurlijk noodzakelijk om je van begin af aan te be-
kwamen in de Tibetaanse spreek- en schrijftaal.' 

Chagpori, genoemd naar de heuvel waarop het 
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Tibetaanse geneeskunde 

oorspronkelijke centrum werd gebouwd, is de eer-
ste school voor Tibetaanse geneeskunst geweest in 
Tibet. In opdracht van de Vijfde Dalai Lama werd 
de school in 1696 opgericht door Sangye Gyatso. 
Niet alleen was hij dus de oprichter van Chagpori, 
ook heeft Sangye Gyatso de belangrijkste com-
mentaren geschreven op de Gym Shi, de basistek-
sten van de Tibetaanse medicijnleer. Nog altijd 
functioneren die als het standaardwerk voor een 
opleiding in de Tibetaanse geneeskunst. 

`Die school had een grote reputatie tot ver over 
de grenzen van Tibet. De school was een klooster-
school, waarin alleen monniken tot arts konden 
worden opgeleid. In 1959 hebben de Chinezen bij 
de inval in Tibet het instituut volledig verwoest. 
Volgens de Chinezen vormde die school een be-
dreiging vanwege de sterke connectie met het 
boeddhisme. In 1992 heeft dr. Trogawa Rinpoche 
de Chagpori-traditie weer nieuw leven ingeblazen 
en in Darjeeling het Chagpori Tibetan Medical In-
stitute opgericht, waar ik mijn studie voltooide. 
Onder zijn leiding is er inmiddels ook een apo-
theek geopend waar medicijnen op basis van krui-
den vervaardigd worden. Ook zijn er nu enkele 
klinieken. Dr. Trogawa Rinpoche ziet het als zijn 
levenstaak om deze zo specifieke traditie van de 
Tibetaanse geneeskunde, diep geworteld in het 
boeddhisme, te laten voortbestaan. 

Na mijn studie volgde ik de gebruikelijke twee 
jaar praktische training in India en in Amsterdam. 
Met toestemming van dr. Trogawa Rinpoche 
opende ik in januari vorig jaar hier mijn eigen 
praktijk. In Nederland ben ik de eerste en tot dus-
ver enige Nederlandse arts die volgens de traditio-
nele Tibetaanse geneeskunde werkt.' 

Bekend met het Kwartaalblad Boeddhisme, 
vroeg Nel de Jong ons of we ook eens aandacht 
zouden willen besteden aan de niet-westerse ge-
neeskunde volgens een aloude Aziatische traditie, 
die al eeuwen voor de intrede van het boeddhisme 
in India bekend was. Hoezeer die traditie wezen-
lijk afwijkt van die van de westerse, zal hierna wor-
den uiteengezet. En ook hoe de behandelwijzen in 
deze traditie in nauwe relatie staan tot het beste 
wat in de boeddhistische psychologie en filosofie 
naar voren komt. 'Het boeddhisme is bron en ba-
sis van de heden ten dage nog altijd beoefende Ti-
betaanse geneeswijze.' 

De Boeddha 

De boeddhistische medische traditie is het minst 
bekende en meest verwaarloosde systeem van alle 
nog bestaande traditionele geneeskundige syste-
men. Het is, naast de nog oudere ayurvedische tra-
ditie, een medisch systeem dat zich kan verheugen 
op een onafgebroken continuïteit van ruim vijfen-
twintig eeuwen. Bij alle andere systemen ging de 
continuïteit ten onder, doorgaans als gevolg van 
fanatieke veroveraars of van natuurlijke rampen. 

De Boeddha Shakyamuni, de histortische Boed-
dha, zou kennis hebben gehad van de oude ayur-
veda (de geschriften die betrekking hebben op 
ayus = leven, vitaliteit, gezondheid, lang leven). 
Een in oorsprong traditioneel en op de natuur ge-
baseerd systeem dat zich in de vroegste stadia gro-
tendeels baseerde op het gebruik van water, krui-
den, mineralen en mierenzuur ter bestrijding van 
ziekten. De Indiase geneeskunde was gegrondvest 
op de diagnose van lichaamssappen (dosa). Ge-
zondheid werd in stand gehouden door de juiste 
balans van de drie vitale lichaamssappen wind, gal 
en slijm, waaraan bloed als vierde werd toege-
voegd. 

In het klassieke boeddhistische geschrift Vi-
naya, onderdeel van de Pali-canon, is sprake van 
de arts en chirurg Jivaka Komárabhacca, die de 
zorg had voor de gezondheid van de Boeddha en 
ondermeer koning Bimbisára zou hebben genezen. 
De Vinaya noemt ook medische voorschriften die 
de Boeddha adviseerde bij het bestrijden van ziek-
ten bij monniken. Dankzij de geniale organisatie-
vermogens van de boeddhisten werden toentertijd 
al ziekenhuizen opgezet voor zowel mensen als 
dieren. Keizer Ashoka zorgde later voor de ver-
breiding van deze ziekenhuizen door heel India 
heen. 

De belangrijkste ayurvedische teksten uit die 
periode tonen succcesrijke geneeskundige hande-
lingen aan. Daarbij werd onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds magisch-religieuze behandelingen, 
en anderzijds rationele therapieën gebaseerd op het 
onderling verband tussen geobserveerde feiten. 
Eind vorige eeuw werden in een pilaar van het Sa-
mye-klooster in Tibet manuscripten ontdekt die 
een reeks medische traktaten uit de vierde eeuw 
bevatten. In Tibet werd in de eeuwen daarop het 
belangrijke boeddhistische medische geschrift Gyu 
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Tibetaanse geneeskunde 

Shi samengesteld, dat de reeks onderdelen, behan-
deld in de vroegére ayurvedische geschriften in 
belang overtrof. De Gyu Shi zou de vertaling zijn 
van een verloren gegaan Sanskriet geschrift dat ook 
zaken zou hebben bevat als de polsdiagnose. 

Het oorspronkelijke onderricht in de genees-
kunde wordt in Tibet meestal toegeschreven aan 
de Boeddha Shakyamuni, van wie wordt gezegd 
dat hij de wortels van die toen al eeuwenoude tra-
ditie onderwees als manifestatie van de Medicijn-
Boeddha. Dat onderricht is bewaard gebleven in 
de Vier Tantras, een in oorsprong Sanskriet werk, 
waarschijnlijk uit de vierde eeuw. In Tibet wordt 
dit geschrift voluit genaamd: De Vier Geheime 
Mondelinge Tantra's over de Acht Takken van de 
Nectaressentie. De in de achtste eeuw levende Ti-
betaanse hofarts Yuthog Yontan Gonpo de Oude-
re voegde een reeks verklaringen aan die tekst toe, 
benevens achttien supplementen. Zijn naamgenoot 
De Jongere redigeerde de Vier Tantra's in de 12e 
eeuw zodanig, dat de acht takken van geneeskun-
de helder tot hun recht kwamen. 

Lichaam, waarin begrepen de fysiologie, anato-
mie, embryologie, farmacologie, enz., 
Pediatrie, 
Gynaecologie, 
Storingen, samenhangend met kwade invloeden, 
Storingen, teweeggebracht door wonden, ver-
oorzaakt door voorwerpen, 
Toxicologie, 
Geriatrie, 
Vruchtbaarheid en voortplanting. 

Ontstaan van ziekten 

Onze westerse mechanistische opvatting over het 
leven reduceert de mens min of meer tot een ma-
chine. Daartegenover staat de boeddhistische 
zienswijze, die de mens ziet als een geheel van 
geest en lichaam. In de boeddhistische geneeskun-
de is sprake van een geïntegreerde benadering van 
de gezondheidszorg. 

Volgens de boeddhistische leer is alles in het 
universum in een voortdurende toestand van ver-
andering. Alle verschijnselen worden beschouwd 
als niet-blijvend. 'Ongeacht het optreden van vol-
maakte wezens blijft het een feit en een harde 
noodzaak dat al wat ontstaat, van voorbijgaande  

aard is,' aldus de Boeddha. Juist dat impermanen-
te karakter van alles om ons heen ligt aan de wor-
tel van alle lijden. Uitroeiing van dat lijden bete-
kent zich bevrijden uit de bestaanscyclus. Door 
juiste kennis en beoefening van de Dharma wordt 
die bevrijding uiteindelijk bereikt. 

Alle fysieke verschijnselen — van micro- of 
macrokosmische aard — worden gevormd door vijf 
kosmo-fysische energieën: aarde, water, vuur, 
lucht, ruimte. Ook het lichaam, deels van fysische 
aard, is samengesteld uit die vijf basale energieën. 
Verstoring van die orde brengt het uit balans raken 
van deze energieën teweeg. De vijf kosmo-fysische 
elementen zijn niet statisch, maar dynamisch van 
aard en manifesteren zich door hun inherente 
energetische functies. 

Alle vijf elementen zijn verantwoordelijk voor 
de vorming van een enkele celwand. De aarde oe-
fent evenwel een grotere invloed uit bij de tot-
standkoming van spierweefsels, beenderen en 
reukvermogen. Water is verantwoordelijk voor de 
vorming van bloed, lichaamsvochten en smaakver-
mogen, vuur voor lichaamstemperaturen, kwaliteit 
van de huid en gezichtsvermogen, lucht voor 
ademhaling en tastzin. De ruimte tenslotte is voor 
beweging en groei. 

Wanneer de dood intreedt, verliezen deze ener-
gieën de inherente krachten en verdwijnen geleide-
lijk. Aarde wordt opgenomen door water en het 
gezichtsvermogen vertroebelt. Water wordt ver-
volgens door vuur opgenomen en daardoor dr-
ogen lichaamsholten op. Vuur wordt door lucht 
opgenomen en de lichaamswarmte gaat verloren. 
Tenslotte wordt lucht in ruimte opgenomen en de 
ademhaling stopt. 

Het geest-lichaamcomplex moet idealiter in een 
dynamisch evenwicht blijven. De heelkunde bin-
nen deze traditie stelt dat dit evenwicht (homeo-
stasis) wordt bereikt en tevens gehandhaafd. Het 
lichaam verkeert dan in een toestand van gezond-
heid, vrij van psycho-fysiologische verstoringen. 
Als het evenwicht tussen de verschillende ener-
gieën is verstoord, is er sprake van een slechte ge-
zondheid. 

Een gezond lichaam verkeert dus in een delicaat 
dynamisch evenwicht. Een onevenwichtig dieet, 
verkeerde mentale, emotionele en fysieke gedra-
gingen, klimatologische en kwaadaardige invloe-
den kunnen het homeostatisch evenwicht gemak- 
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kelijk verstoren. Die vier factoren zijn de voor-
naamste oorzaken van stoornissen. In feite kan het 
merendeel van onze gezondheidsproblemen direct 
dan wel indirect worden toegeschreven aan een ge-
brek aan juiste voeding en verkeerde gedragingen, 
zich overeten, te veel drinken, spanning enz. 

`Traditioneel worden de diagnostische technie-
ken onderscheiden in de visuele methode, pols-
diagnose en de ondervraging. De visuele methode 
is die van het onderzoek naar de conditie van de li- 

Het in 1696 in opdracht van de Vijfde Dalai Lama 
opgerichte Chagpori Centrum nabij Lhasa werd door 
de Chinezen in 1959 verwoest. 

chaamsdelen, de tong van de patiënt, de ogen en de 
urine. Het is de polsdiagnose die het mogelijk 
maakt om de niet-zichtbare toestand van de pa-
tiënt te onderzoeken. 

Dan stelt de geneeskundige vragen over voe-
ding, gedrag, symptomen die respectievelijk ver-
sterkend ofwel kenmerkend zijn voor een bepaal-
de verstoring. Voorbeelden: sterke thee of koffie, 
veel praten, gapen, enz. 

De polsdiagnose berust op de onthulling van tot 
op heden vrijwel geheel verwaarloosde potenties. 
De kwalen en de sterke kosmo-fysische energeti-
sche invloeden zijn via de pols voelbaar. Dit wordt 
in praktijk gebracht door de druk van de wijs-, de 
middel- en de ringvinger, die respectievelijk een 
lichte, een steviger en een heel stevige druk uitoe-
fenen. Op grond daarvan kan de arts onderschei-
den welke lichamelijke kwalen de patiënt heeft. 
Het lichaam beschikt over het vermogen om in 
sterke mate energetische boodschappen op te van-
gen die in relatie staan tot de onmiddellijke omge-
ving. 

Therapie 

`Dat het delicate evenwicht als gevolg van dieet, 
gedrag, klimaat of boosaardige invloeden kan wor-
den verstoord, betekent dat behandeling van kwa-
len juiste eetgewoonten en juiste gedragingswijzen 
vereisen. Als dat niet voldoende blijkt te zijn, kan 
worden gewerkt met natuurlijke kruiden. De wij-
ze waarop die kruiden worden toegediend, loopt 
uiteen van simpele tot poeder verwerkte kruiden 
tot verhoogde potentie in de vorm van pillen. An-
dere methoden variëren van zachtaardige, via meer 
drastische methoden, tot chirurgische ingrepen. 

Wat het dieet aangaat zijn talrijke voorschriften 
in deze traditie voorhanden. Gedragsuitingen be-
helzen ondermeer juist gebruik van lichaam, 
spraak en geest. Beroepen die emotioneel bezien 
stoornissen opwekken of ronduit gevaren met zich 
meebrengen, worden sterk afgeraden. Regulier ge-
drag is niet alleen gunstig voor het leven nu, maar 
ook voor het toekomstige leven. 

Ook klimatologische invloeden zijn van be-
lang. Het lichaamsgedrag dient zich dan ook aan te 
passen aan de seizoensinvloeden. Gedragsvoor-
schriften als voldoende eten en drinken als je hon-
ger en dorst hebt, maar ook natuurlijke neigingen 
als geeuwen, niezen, zich ontlasten enz. moeten 
niet worden onderdrukt, maar hun natuurlijke 
loop krijgen. 

De farmacologie heeft zich in de Tibetaanse tra-
ditie in de loop der tijden ontwikkeld tot een uit-
gebreid systeem. Invloeden van aarde, water, vuur 
en lucht, en relaties tot verschillende smaken zijn 
omstandig vastgelegd. Ook massages, hete of kou-
de compressen, therapieën zoals minerale baden, 
stoombaden, maar ook drastischer methoden als 
adersectie, therapie met behulp van gouden naal-
den, verhitting van kleine lichaamsoppervlakken 
enz. Chirurgie wordt sterk ontraden, en alleen toe-
gepast wanneer het echt niet anders kan. 

* * * 

Samenvattend kun je zeggen dat de belangrijkste 
kenmerken van deze medische traditie typisch 'ho-
listisch' van aard zijn. 'Zoals ik al eerder zei, is de 
Tibetaanse geneeskunst onlosmakelijk verbonden 
met het boeddhisme. In het boeddhisme gaat men 
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MAITREYA 
INSTITUUT 

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

Een overzicht van de cursussen: 
I I tlm 13 februari 

Alex Berzin: 'Building a healthy 
relation with the spiritual 
teacher' 

25 t/m 27 februari 
Sander Tideman: 
Meditatiecursus 

I 0 t/m 12 maart 
Sandra Tideman: 
Yoga en meditatie 

17 t/m 20 maart 
Andy Weber: 
'Drawing the lineage guru's' 

24 t/m 26 maart 
'Zijnsoriëntatie' 

advertentie 

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

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

Open: 
maandag t/m donderdag 
van 12.00 - 20.30 
vrijdag van 12.00 - 17.30 
zaterdag van 10.00 - 17.30 

Maitreya Amsterdam is een 
meditatie- en studiecentrum en is 
zowel bedoeld voor mensen die 
willen kennismaken met het 
boeddhisme alsook voor mensen die 
verder willen studeren en/of 
mediteren. 
Het centrum biedt van 12.00 -
18.00 uur de mogelijkheid (o.v.) tot 
'stille meditatie'. 
Het centrum heeft een residentiële 
non, Ven. Kaye Miner die het 
spirituele programma coordineert en 
begeleidt Met vragen van 
persoonlijke aard, (die niet 
beantwoord kunnen worden tijdens 
haar lessen) kunt u bij haar op 
afspraak terecht 

De aktiviteiten in het centrum: 
Essence of Tibetan Buddhism 
Lam Rim Study Group 
Practical Buddhism for daily life 
Introduction to Tibetan Buddhist 
Meditation 
Guided Buddhist Meditation 
Nyung Na 
LECTURE: 
Death and Dying in the Tib. Tradition 
(Ven. Kaye Miner) 25/2 
Yoga 
Dharma Drama 
Mantrarollen maken 
Tara en Guru puja's 
Vanaf april lezingen van 
Geshe Sonam Gyaltsen 

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

Voor een grote collectie boeken 
over boeddhisme, Tibetaanse taal, 
kunstboeken, geneeskunde, 
Feng Shui, kinderboeken enz. 
Tevens boeken op bestelling. 

Ook voor boeddhabeelden, 
wierook, gebedsvlaggen, 
offerschalen, thangka's en 
veel meer. 
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er vanuit dat alle levende wezens en alles wat 
groeit, is samengesteld uit de vijf kosmische ele-
menten. En die elementen in ons lichaam worden 
sterk beïnvloed door de elementen daarbuiten, 
waarbij ik noem voedsel, het weer, het seizoen 
enz.' 

En dat vormt nu juist het fundament van de Ti-
betaanse geneeskunst, waaruit blijkt dat dit een ho-
listisch systeem bij uitstek is. Zo omvat de wind-
energie alles wat beweegt in ons lichaam: zintuig-
lijke functies, ademhaling, spijsvertering, motoriek, 
bloedcirculatie. Daarbij horen ook alle geestelijke 
activiteiten, spanningen en zorgen. 

De gal-energie zorgt voor de warmteregulatie, 
leverfunctie, bloedcirculatie, vertering van voedsel, 
reguleert de huiskleur, zorgt voor zelfvertrouwen 
en vastberadenheid en is verantwoordelijk voor 
het gezichtsvermogen. De slijm-energie tenslotte 
reguleert de koude energie, de vochthuishouding, 
het hormoon- en lymfesysteem, zorgt voor stabi-
liteit in de gewrichten en een deel van de spijsver-
tering, en het onderscheid in verschillende smaken. 

Die drie energieën komen voort uit allerhande 
emoties en dieper liggende onwetendheid. En dat 
geheel houdt ons vast in de kringloop van leven en 
dood. 

Behandeling van de patiënt is primair gericht op 
herstel van het verstoorde evenwicht van de drie 
genoemde basisenergieën. Zo kan een voedingsad-
vies het matigen of afraden van bepaalde soorten 
voedingsmiddelen inhouden, en het gedragsadvies 
warme kleding, het vermijden van vochtige ruim-
ten en scherpe geuren. Ook wordt vaak aangera-
den medicinale kruiden op basis van samengestel-
de kruiden te gebruiken. Aanvullende therapieën 
zijn massage en drukpuntbehandeling, maar ook 
meditatie. 

Kwalen zijn zeker niet uitsluitend fysiek, maar 
ook van kosmo-fysische aard. De theorieën van de 
hierboven omschreven groepen kwalen of ziekten 
zijn gegrondvest op een grondige boeddhistische 
psychologie en kosmologie, en niet op magie en 
hekserij zoals een aantal onjuist geïnformeerde cri-
tici hebben beweerd. Dat daarmee een essentieel 
onderscheid met de westerse geneeskunst is aange-
duid, mag duidelijk zijn. Interessant is dat in toe-
nemende mate vanuit de westerse geneeskunst, die 
op vele gebieden van onschatbare waarde is geble-
ken, internationale congressen over 'oosterse' ge- 

neeswijzen worden bezocht. Wat erop duidt dat 
een oude traditie als die van de Tibetaanse genees-
kunde in samenhang met elementen uit het boed-
dhisme langzaamaan au sérieux genomen wordt.' 

Het Chagpori Tibetan Health Center is sinds kort 
gevestigd op het adres: 
Binnenkant 45 (sous), 1011 BP Amsterdam. 
Voor afspraken of nadere informatie: 
tel. 020-6720227/fax -020-679660. 
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Tibetaans-medische 

Romio Shrestha, in 1959 in Nepal geboren, 
heeft een vrijwel geheel verloren gegane 
collectie Tibetaanse thangka's opnieuw ge-

schilderd. Het onderwerp van deze serie eeuwen-
oude thangka's vormen een aantal boeddhistische 
medische tantra's die tot doel hadden Tibetaanse 
artsen behulpzaam te zijn bij hun onderzoek naar 
allerlei ziekten en kwalen en de genezing daarvan. 

Op vijfjarige leeftijd werd Romio Shesthra door 
Tibetaanse monniken herkend als de reïncarnatie 
van een vermaarde Tibetaanse schilder die in zijn 
vorig leven op tragische wijze om het leven kwam. 
Shesthra is thans zelf een vermaard schilder met 
een internationale reputatie. 

Voor het schilderen van de collectie thangka's 
stond hem een groep van niet minder dan zeventig 
studenten terzijde. Naar aanleiding van deze schit-
terend uitgevoerde collectie is een fraai boek sa-
mengesteld. Daarin zijn de minutieus geschilderde 
thangka's zowel in hun geheel als in talloze details, 
in kleur weergegeven. Met zijn ruim 250 afbeel-
dingen is dit een oogstrelende uitgave geworden. 

Meer dan alleen maar een kijkboek verschaft De 
Tibetaanse kunst van het genezen vooral ook toe-
gang tot een geneeskundig systeem dat teruggaat 
tot de oeroude Indiase ayurvedische en ook sjama-
nistische tradities. 

`Ik ben ervan overtuigd dat dit boek, met re-
producties uit de boeddhistische medische tantra's 
[...] van immens nut zal zijn voor mensen die een 
serieuze studie maken van de Tibetaanse genees-
kunst. Bovendien biedt het de belangstellende le-
zer de mogelijkheid om kennis te nemen van dit 
waardevolle, maar soms verwaarloosde aspect van 
het Tibetaanse culturele erfgoed', zo zegt de Dalai 
Lama in het Ten Geleide. Hij karakteriseert de Ti-
betaanse geneeskunst als 'een van de prachtigste 

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 5 - NR 2 WINTER 2000 



thangka's 

nalatenschappen van de Tibetaanse boeddhistische 
beschaving. Een systeem dat in belangrijke mate 
kan bijdragen aan de instandhouding van een ge-
zonde geest en een gezond lichaam'. 

Aan de hand van de vaak zeer gedetaileerde af-
beeldingen, en op grond van zijn kennis van de Ti-
betaanse geneeskunde, heeft Ian A. Baker een in-
leidende tekst geschreven die bedoeld is om de le-
zer toegang te verschaffen tot een geneeskundig 
systeem dat eeuwenlang in Centraal Azië en in In-
dia een grote rol speelde en nog steeds speelt. Ba-
ker verbleef ruim vijftien jaar in India en Nepal. 
Daar werkte hij nauw samen met Tibetaanse la-
ma's, yogi's en artsen. Door zijn publicaties over 
kunst in het gebied van de Himalaya's kan hij 
worden beschouwd als terzakekundig. 

Met zijn toelichtingen op de thangka's en de de-
tailafbeeldingen biedt deze uitgave niet alleen een 
goed uitgangspunt om de essentie van het boed-
dhistische systeem van genezing voor een breder 
publiek toegankelijk te maken, maar is het vooral 
ook door de picturale uitbeelding van deze bijzon-
dere traditie meteen een van de meest waardevolle 
publicaties over de Tibetaanse cultuur. 

Ter illustratie van het frappante onderscheid 
met de westerse geneeskundige traditie schrijft Ba-
ker o.a. dat in alle fasen van het genezingsproces 

Tibetaanse artsen er de nadruk op leggen dat het 
opkomen van ziekte door persoonlijk gedrag be-
paald wordt, door onwetendheid, hebzucht en 
agressie, en door het vasthouden aan het ego en 
aan spirituele zelfingenomenheid. Voorts dat de 
essentie van een zinvol gedrag gebaseerd is op de 
innerlijke erkenning van de onderlinge afhanke-
lijkheid van alle leven, en door het inzicht dat ware 
genezing pas begint als onze handelingen voortko-
men uit generositeit, creativiteit en innerlijke heel-
heid. De paradox van de genezing die het boed-
dhisme biedt is dat wanneer we waarlijk heelheid 
naar lichaam, gevoel en geest nastreven, we vastbe-
raden moeten ontstijgen aan ons eigen lijden en dat 
van anderen moeten aanvaarden. Tibetaanse artsen 
gaan ervan uit dat als we leven ten behoeve van alle 
wezens, tijdelijke ziekten voor een groot deel zelf-
corrigerend zijn. 

De Dalai Lama: 'Als alle levende wezens willen 
we allemaal graag gelukkig zijn en lijden vermij-
den. Ons verlangen naar gezondheid, naar een vol-
ledig lichamelijk en geestelijk welzijn drukt dit al 
uit: iedereen wil immers gezond zijn en niemand 
wil ziek zijn. Dientengevolge is gezondheid geen 
zaak van uitsluitend persoonlijk belang, maar een 
universele zaak waarin we allemaal een zekere ver-
antwoordelijkheid dragen. Daarom is de ideale 
dokter diegene, die gezond medisch inzicht paart 
aan wijsheid en mededogen.' 

DB 

Ian A.Baker, De Tibetaanse kunst van het gene-
zen. Schilderingen door Romio Shrestha. Ten 
Geleide door de Dalai Lama. Woord vooraf van 
Deepak Chopra. 
Becht, Haarlem, 1999. ISBN 90-230-1024-8. 
f 69,90. 
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Als insecten snellend naar de vlam 
`Eens verbleef de Boeddha nabij Savatthi in de tuin van 
Anatthapindika, gelegen in het kleine bos van Jeta. Bij die 
gelegenheid zat de Boeddha op een zeer donkere nacht in de 
open lucht, terwijl de olielampen brandden. En talrijke 
gevleugelde insecten vlogen in het rond en vielen in die 
olielampen, hun ongeluk én hun vernietiging tegemoet. 
De Boeddha keek naar die grote zwermen gevleugelde 
insecten die daar rondvlogen en in de olielampen vielen. 
En de Boeddha, de betekenis hiervan doorvorsend, uitte bij 
die gelegenheid de volgende diepgaande gedachten: 

"Zij snellen voort en gaan te ver voorbij aan de kern, als 
gevolg waarvan zij zichzelf steeds maar opnieuw in de boeien 
slaan. Zó geobsedeerd zijn sommige mensen door wat zij 
zien en wat zij horen. Net  zoals deze insecten vliegen ook zij 
rechtstreeks de vlammen in."' 

Een tekst afkomstig uit Udana, 6,9. 

Dit is nu een prachtig voorbeeld van de Boed-
dha die elke gebeurtenis welke zich ook 

voordoet, gebruikt als gelegenheid tot lering. En 
zijn opmerkingen kunnen zoals gewoonlijk op 
verschillende niveaus worden gebruikt. 

Onweerstaanbaar worden insecten in de don-
kere nacht aangetrokken tot het licht van de lam-
pen. Maar in hun drang om het licht te naderen 
gaan ze te ver, en vliegen dan hun ondergang tege-
moet. Zo ook worden mensen aangetrokken door 
het genot van de zinnen, door wat wordt gehoord 
en gezien, terwijl zij zich de gevaren die daarmee 
gepaard gaan niet realiseren. Als we er te dichtbij 
komen - wanneer we er ons te veel aan vastklam-
pen - staan we al lijdend in brand. De zinnen 
brengen ons nog wel genietingen, zoals in het ge-
val van het insect dat rond de vlam cirkelt, maar al-
leen wanneer de juiste afstand in acht wordt geno-
men. Dit vermogen van 'terughoudendheid' of 
`afstand houden' als men door de zinnen bezeten 
is, is iets dat kan worden beoefend door de  

praktijk van het mediteren met volle aandacht. 
Maar het vuur kan ook worden gebruikt als 

symbool van wijsheid. Zo worden wij op natuur-
lijke wijze aangetrokken door het licht van de 
waarheid, tot de uitspraken van de Boeddha bij-
voorbeeld, maar we moeten er toch voor waken 
niet te ver te gaan. Door ons te veel te hechten aan 
zienswijzen, zelfs al zijn die juist, kunnen die ook 
leiden tot kwaad en tot versterking van gebonden-
heid. In de tekst staat het woordje s'àra, te vertalen 
als 'punt', wat hart, essentie, de kern van iets, bete-
kenen kan. De subtiele gedachte die hier schijnt te 
worden uitgesproken, is dat voortvliegen of voort-
rennen nooit zal onthullen wat essentieel is. De 
kern kan nooit halsoverkop worden bereikt. Wat 
nodig is, is het tot rust komen van de geest door 
meditatie en het vermogen om zelfs wijsheid in het 
juiste perspectief te zien. 

A. Olendzki 
In: Insight, herfst 1999 
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Zenbegeleider Ron Sinnige: 

"Zazen is geen vlucht 
uit de realiteit, maar 

de confrontatie ermee." 
door Paul Bataille* 

Ron Sinnige (33) zoekt naar de essentie van zen-
training. Voor minder doet hij het niet. Hij 
schrikt er niet voor terug tijdens door hem geor-
ganiseerde zendagen bewegende zitters met een 
ferme klap op de vloer te wijzen op hun gebrek-
kige concentratie. Of om voor zuchtende en steu-
nende zitters praatjes te houden met bloedige 
verhalen over monniken die in hun streven naar 
verlichting armen of benen opofferden. En hij is 
wars van al te veel gepsychologiseer over wat de 
ervaringen van zitters tijdens het zitten zouden 
kunnen betekenen. Na een lange zoektocht in 
Nederland en Europa vond hij in Japan eindelijk 
het soort training dat hem aansprak. "Want ik 
ben zenleraren tegengekomen die, hoe waardevol 
het ook is wat ze doen, wat mij betreft de essentie 
net missen." aldus Ron. 

In 1995 richtte hij Zen onder de Dom op. Niet 
om te laten zien hoe het dan wél moet, maar 
gewoon omdat hij samen met andere gemoti-

veerde mensen wilde zitten. Inmiddels traint hij in 
Utrecht op twee tot drie avonden in de week met 
groepjes beginners en gevorderden. Ook organi-
seert hij regelmatig sesshins (meerdaagse intensie-
ve zentrainingen) met Ton Lathouwers en lezin-
gen met Jeff Shore. 

Wat al dat zitten Ron vooral heeft opgeleverd, 
is dat hij ontdekt heeft dat bier drinken en vrijen 
de leukste dingen zijn om te doen, zegt hij lachend 
op het eind van ons gesprek. Voor sommige zen-
adepten misschien schokkend, voor aardig wat ge-
wone mensen misschien een open deur. Maar voor 
Ron bijzonder. Want twee jaar na zijn kennisma-
king met zen en yoga, in het begin van zijn stu- F^ 
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1 
Zazen is geen vlucht 

'Elke dag is een goede dag'. 
(Uit: Zen Word Zen Calligraphy, Shambala 1990, p.98.) 

dententijd - die vele anderen voornamelijk aan bier 
drinken en vrijen wijdden -, legde hij zichzelf een 
fanatieke discipline op. 

`Ik had een sterke ervaring gehad en die wilde 
ik vasthouden en uitbouwen, vooral via heel extre-
me zintuiglijke aandacht voor wat ik aan het doen 
was. Ik weigerde te praten tijdens het eten, at wei-
nig en legde mezelf een strak levensritme op. Er 
kwam wel eens een vriend op bezoek, maar die 
moest om tien uur de deur uit omdat ik om vijf 
uur opstond om eerst twee uur te trainen." 

Lomp en eigenwijs 

Tussen '85 en '89 deed hij een aantal sesshins van 
een week of een maand en trainde wekelijks in 
groepen. Maar hij vond er zelden wat hij zocht: 
`Misschien ook omdat ik op zoek was naar de bes-
te zenmeester en het zwaarste regime van de we-
reld. Pas in Japan vond ik de radicaliteit die ik wil-
de. Toen ik in '89 voor het eerst zeven weken in 
een Japans klooster meedraaide, dacht ik: dit komt 
aardig in de buurt. Ik had het loodzwaar, vond het 
vreselijk. Ik kende de kloostermanieren niet en 
vond mezelf lomp, eigenwijs en onbehouwen. 
Maar ik zat op de goede weg. En toen ik twee jaar 

later de oprijlaan van het Tofukuji-klooster in Ky-
oto opkwam, wist ik: hier kan ik mijn bagage neer-
leggen, letterlijk en figuurlijk.' 

Hij was er binnengekomen op voorspraak van 
Jeff Shore van de FAS-Society, hoogleraar aan de 
boeddhistische Hanazono Universiteit in Kyoto, 
die er zelf ook trainde. Maar later, toen hij er drie 
maanden aaneengesloten verbleef, merkte Ron dat 
hij te veel heimwee naar gezelligheid en vooral 
naar zijn dochter had, om langer in Japan te blij-
ven. 'De striktheid van de training, de dokusan 
(persoonlijk onderhoud) met zenmeester Fukushi-
ma en de koantraining spraken me enorm aan, 
maar tegelijkertijd was het een vreselijke tijd.' 

Goede instelling 

Al ging en gaat Ron geregeld voor enige tijd naar 
Japan, een kloostercarrière was voor hem niet weg-
gelegd. Maar elders had hij geen blijvend bevredi-
gende zengroep gevonden. Waar mankeerde het 
dan aan? 

`Soms wordt zen gepresenteerd als middel om 
iets te bereiken, verkocht als product. Dat je van 
zen rustiger wordt, beter tegenslagen aankan en 
zo, tja, dat is mooi meegenomen, als het al zo is. 
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Maar daar gaat het niet om. En het gaat ook niet 
om lekker zitten en op die manier ontspannen ra-
ken. Wie lekker wil zitten, heeft wat mij betreft 
niet de goede instelling om tot de kern te komen.' 

`Waar gaat het dan wél om?' 
`Om het realiseren van jezelf, precies zoals je 

bent. Of je nou ontspannen of gespannen bent, of 
je nou lekker zit of bijna doodgaat van de pijn. Het 
gaat om de vraag wat er aan de basis van jezelf ligt.' 

Ron is kritisch over de zenleraren die hij op zijn 
queeste tegenkwam: le moet het zelf uitzoeken, 
het zelf in iemand zien. Niemand anders kan je 
vertellen wie een goede leraar voor je is en wie niet. 
Ik ken er weinig aan wie ik mijn `zenziel' zou toe-
vertrouwen. 

Soms vond ik dat een leraar wat te mechanisch 
bezig was of meende ik te merken dat hij toch wel 
erg graag had dat mensen tegen hem opkeken. 
Zenleraren matigen zich soms van alles aan. Van de 
zenleraren die ik heel goed ken, zou ik bijna alleen 
voor Jeff Shore en voor Fukushima Roshi mijn 
hand in het vuur durven steken als het om zeere-
alisatie gaat. 

Daar komt bij dat Ron voor sommigen een wat 
fanatieke inslag heeft. "Ik streef in elk geval wel 
een ideaal na voor wat betreft zentraining. En 
daarin is Japan toch een ijkpunt voor mij. Ik be-
doel: als je na een sesshin van vier dagen het gevoel 
hebt dat je graag nog een paar dagen door zou 
gaan, is dat volgens mij precies de reden waarom 
die inspanning nog niet ver genoeg gaat. Als je in 
Japan een maand in het klooster hebt gezeten, wil 
je niks liever dan naar huis gaan, naar je vrouw en 
je kind en uitjanken. Dat hoeft niet per se, maar het 
merendeel van de Europese zen is vakantie. Zazen 
moet een bepaalde mate van confrontatie hebben, 
het moet geen comfortabele vlucht zijn uit de har-
de dagelijkse realiteit. Het gaat er juist om die re-
aliteit te zien voor wat hij is." 

Kappen nou! 

Niet voor niets wil hij nog wel eens ingrijpen als 
zitters naar zijn mening onvoldoende blijk geven 
van inzet. "Ik hecht aan stilzitten. Tja, als iemand 
vreselijk pijn heeft en hij wil dat niet verdragen -
want dat is soms meer een kwestie van willen dan 
van kunnen - en hij verlegt zijn been... Vooruit dan 
maar. Ik zou dat zelf niet zo snel doen en doorzit- 

ten tot ik bijna flauw val. Maar mensen moeten 
niet aan hun kont gaan zitten krabben, of hun 
schouders gaan rollen of zich gaan zitten uitrek-
ken. Dat vind ik niet goed. Dan denk ik: kappen 
nou! Niet alleen omdat je anderen dan individueel 
hindert- hun concentratie is natuurlijk hun eigen 
pakkie an. Maar vooral omdat je er de messcherpe 
spanning van het gezamenlijke zitten mee ver-
stoort. En het betekent ook dat je zelf niet serieus 
bezig bent. Waarom kom je dan? 

Natuurlijk moet je mensen respecteren en moet 
hun motivatie uit henzelf komen. Maar ik heb er 
geen problemen mee ze daarbij een beetje te sti-
muleren. Dat kan heel adequaat zijn. En ik zit dan 
heus geen zenmeestertje te spelen. Ik matig me er 
niks mee aan. 

Het is in Japan ook niet de zenmeester die soms 
vermanend optreedt, maar degene die de verant-
woordelijkheid heeft over de zendo. Ik geef toe: ik 
heb een radicale achtergrond, ik ben wel eens wat 
te ver gegaan in wat ik zei tijdens een Zendag. Ik 
vind de goede manieren nog wel.' 

Exotische troep 

De zuiverheid van zitten binnen een zazen-groep 
of tijdens een sesshin heeft volgens Ron weinig te 
maken met de rituelen: 'Welke rituelen je wel en 
niet volgt, heeft vooral met smaak te maken. Ik 
ben er een voorstander van om zo weinig mogelijk 
exotische troep binnen te halen. Als iemand met 
een zwarte jurk komt trainen of een Japanse of 
Sanskriet naam draagt, dan denk ik: doe effe nor-
maal. Wat voegt dat toe? 

Soetra's reciteren vind ik wel oké, maar al te 
veel kopiëren van de vormen uit het Oosten vind 
ik niet zinvol. Het is nogal arbitrair waar je de 
scheiding legt. Wij buigen wel na het zitten en 
voor en na de kinhin, maar verder is er nauwelijks 
ceremonieel.' 

`Ik denk wel dat het goed is dat je duidelijke af-
spraken maakt over de rituelen, dan voelt iedereen 
zich het prettigst. Zo lang je die afspraken maar 
geen lading meegeeft van: zo moet het en niet an-
ders. Daar komt bij: het heeft wel wat als dat naak-
te zitten niet al te zeer gedragen wordt door toneel, 
door ceremonieel met buigen, bewegingen, altaar, 
soetra's en wierook. Ik zou trouwens niet weten 
hoe je het ceremonieel op een Europese manier 
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Zazen is geen vlucht 

moet doen en ik wil het niet exact van het Japanse 
kopiëren. 

Ik leg ook niet op alle slakken zout, ik ben echt 
niet de hele tijd bezig met hoe mensen zich in de 
zendo gedragen. Het gaat om de intensiteit van het 
zitten, om de gerichtheid. Ik zeg alleen wat van 
dingen die ik echt storend vind. Bijvoorbeeld als 
mensen hele kletsgesprekken gaan voeren tijdens 
het eten, of meteen na het zitten volledig uitzakken 
tegen de muur. Ik erger me er niet zozeer aan, 
maar wil wel iemand op een gebrek aan bewustzijn 
attenderen.' 

Zonder pretenties 

Ron is in '95 niet met Zen onder de Dom begon-
nen omdat hij mensen van alles mee wil geven of 
ze tot wat dan ook wil bekeren. 'Nee, ik ben ermee 
begonnen omdat zentraining mijn hart gestolen 
heeft en ik niks liever doe dan met een groepje 
mensen samen zitten. Maar op onze eerste intro-
ductiemiddag kwamen gelijk vijftig man af. Die 
wilden we niet wegsturen en we maakten twee 
groepen. Toen kreeg ik de smaak wel te pakken. Ik 
merkte dat ik best wat kon vertellen en vragen van 
mensen kon beantwoorden, al had ik me daar in 
eerste instantie helemaal niet op ingesteld. 

En ik wilde een zengroep neerzetten die niet te 
veel kostte, die geen pretenties had en waar men 
vooral gewoon maar ging zitten. Ik ben er niet heel 
bewust mee bezig hoe ik beginners enthousiast 
kan maken. Ik ben er gewoon, ik vertel wat ik 
denk dat relevant is en dat is het. Ik denk nog 
steeds dat ik eigenlijk niets bijzonders te bieden 
heb. Ik weet ook niet wat voor stijl ik heb. Heb ik 
eigenlijk wel een stijl?' 

Feedback op zijn leiderschap van Zen onder de 
Dom heeft hij niet echt georganiseerd. 'Ik ben blij 
dat Jeff Shore een vriend van me is. Met hem praat 
ik wel eens over hoe ik het doe. En met mijn 
vrouw, zij is ook een goed klankbord. Zij haalt de 
spatjes er wel af en is niet zo snel onder de indruk. 
En ik hoef gelukkig niks op te houden, ik preten-
deer niet een zenleraar of een leider te zijn. Ik kan 
geen zenrealisatie autoriseren. Ik zeg wat ik te zeg-
gen heb van waar ik op dat moment sta, zonder 
opsmuk. En dat gaat me steeds beter af. 

Je zou kunnen zeggen dat ik maar wat doe, ja.  

Ik ben van mezelf ook niet zo gevoelig. Maar ik 
voel wel de verantwoordelijkheid om zuiver te 
zijn, om niet te mystificeren. En ik geef ook aan 
waar het voor mij stopt, ik zeg het als ik niet weet 
wat ik met iemands vraag aan moet. En als het 
niets met zen te maken heeft, ga ik er vaak niet echt 
op in. Tegelijkertijd probeer ik mensen niet met 
een kluitje in het riet te sturen. Maar als je mocht 
denken dat ik 's nachts wakker lig van wat ik tij-
dens de bijeenkomsten gezegd en gedaan heb: dat 
is absoluut niet zo.' 

Het midden 

Ron leidt Zen onder de Dom naast een bijna 
fulltime baan. Hij heeft wel een tijdje gedacht er 
een deel van zijn brood mee te verdienen, maar dat 
bleek hem niet te liggen. 'Ik wil zen niet zo bren-
gen dat zoveel mogelijk mensen er iets in zien', 
zegt hij. Zeker nu hij midden in een verhuizing zit 
en binnenkort opnieuw vader wordt, vindt hij het 
soms wel erg veel allemaal. 'Maar stoppen met Zen 
onder de Dom, nee. Ergens is het mijn leven, ik 
zou er niet zo maar mee op kunnen houden.' 

Hij kijkt tegelijk blij en verdrietig, denkt even 
na en zegt dan: 'Je moet zentraining niet te centraal 
stellen, dat is niet gezond, dan werkt het niet meer. 
Je moet ook gewoon leven. Maar je moet het an-
derzijds wel serieus nemen. Het is goed dat die 
spanning er is, dat je daar elke keer opnieuw weer 
een midden in moet vinden.' Hij is in ieder geval 
blij met de inspiratie die hij opdoet in de groepen. 
`Alleen maar met vijven op een zoldertje zitten is 
het ook niet. Er ontstaat dynamiek en energie 
doordat je steeds met nieuwe groepen begint. Het 
geeft voldoening om mensen in te leiden in zen.' 

Om jezelf lachen 

`Maar evengoed vind ik het nog steeds vaak 
moeilijk om tot de wortel, tot de kern te komen', 
vervolgt hij. 'Ik heb mezelf wel eens voor de gek 
gehouden door te denken: ik heb zo veel koans 
doorgeworsteld, ik ben er dan misschien nog niet 
helemaal, maar toch een aardig eind. Dat is uitein-
delijk onzin. Je kunt jezelf niet afmeten langs een 
schaal. Dat is ook wel prettig: als je dat niet doet, 
wordt je een stuk bescheidener en je kunt meer re-
lativeren en om jezelf lachen. 
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Natuurlijk heb ik een bepaal-
de diepte in mijn praktijk. Maar 
ik heb niet het fundament dat 
mensen als Jeff Shore en Ton 
Lathouwers hebben. Als ik Ton 
hoor praten met dat gemak en 
die overtuiging, dan weet ik: ik 
heb nog een lange weg te gaan. 
Het is goed dat die mensen er 
zijn. Daardoor kom je met bei-
de benen op de grond. Tja, en 
verlichting is een moerassig be-
grip. Volgens mij streeft ieder 
mens ieder moment van de dag 
naar religieuze vervulling, op 
wat voor manier dan ook. Of hij 
het nou weet of niet.' 

*Paul Bataille is zelfstandig 
tekstschrijver en traint sinds on-
geveer anderhalf jaar bij Zen 
onder de Dom. 

Zelfportret van 
Hakui op 

eenenzeventigjarige 
leeftijd. 

Illustratie pag. 19: 
uk "de os en zijn hoeder'.  van 
H.M.E. Lassafe. Penseeltekening 
van Tatsuhiko Yokoo. 
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De leegte waar niets meer van belang is 

Janwillem 
van de 
Wetering 
voltooit na 
25 jaar 
zentrilogie 
door Marc Brookhuis 

Na een windstilte van ruim een kwart 
eeuw heeft Janwillem van de Wetering 
zijn `zentrilogie' afgerond met het laatste 

deel: Afterzen in het Engels en Reine Lehre in het 
Duits. Uitgeverij Asoka komt binnenkort met de 
Nederlandse uitgave, die de al geruime tijd in de 
Verenigde Staten wonende auteur zelf voor zijn 
rekening neemt. 

Met een totaal van drie miljoen verkochte 
boeken, is Janwillem van de Wetering één van 
Nederlands meest succesvolle schrijvers. Van de 
Wetering (1931, Rotterdam) is in Nederland 
vooral bekend van Grijpstra en de Gier, de serie 
over een Amsterdams rechercheursduo. 

Minder bekend zijn de boeken die hij schreef 
naar aanleiding van zijn ervaringen met het zen-
boeddhisme: De Lege Spiegel (1971) en Het Da-
gende Niets (1973). Beide boeken zijn in Neder-
land nauwelijks verkocht. In de Verenigde staten  

werd The Empty Mirror, en in mindere mate in 
Duitsland met de titel Reine Lehre, echter een 
bestseller. Inmiddels zijn er één miljoen boeken 
van verkocht. 

Afterzen is vooral een terugblik op een leven 
met zenboeddhisme. Van de Wetering woont aan 
de Amerikaanse Oostkust, nabij de plaats van de 
zen-nederzetting die hij beschreef in Het Dagende 
Niets. De zengemeenschap is uiteengevallen als 
gevolg van misstanden en mismanagement en de 
leerlingen zijn op zichzelf aangewezen. Van de 
Wetering heeft geen behoefte meer aan een goeroe. 
Hij is inmiddels een gevorderde leerling en heeft 
meerdere koans opgelost. Een koan is een vraag 
die de leerling, op weg naar verlichting, dient op te 
lossen. Een onlogisch raadsel als: Wat is het geluid 
van één klappende hand? Ik draai de lamp uit, 
waar is het licht gebleven? Koans gaan het re-
denerende verstand te boven en lijken slechts be-
doeld om de leerling tot waanzin te drijven. De 
leerling kan proberen een intelligent antwoord te 
geven maar hij kan het net zo goed niet doen, de 
meester zal hem wegsturen. Het juiste antwoord 
dient als vanzelf, tijdens meditatie, op te borrelen. 

Van de Wetering beschrijft zijn worsteling met 
koans. De rare gedachtesprongen, de toneelstukjes 
die hij opvoert om de zenmeester te overtuigen dat 
hij toch echt het juiste antwoord weet, en ook de 
teleurstelling wanneer hij na de oplossing van een 
koan een stapje dichterbij verlichting denkt te zijn 
gekomen, maar toch weer niets bereikt lijkt te 
hebben. Van de Wetering schendt de 
"ongeschreven" regels: hij geeft de antwoorden op 
koans, althans zijn antwoorden. Daarmee is hij 
niet de enige. Hoewel "officieel" verboden, zijn er 
talloze boeken over koans verschenen. The sound 
of one hand, 281 koans and their answers werd bij-
voorbeeld al in 1916 geschreven door een zen-
meester, en verguisd door vele andere zenmeesters. 
Van de Wetering laat zien hoe een koan je nooit 
meer met rust laat en hoe de antwoorden, in de 
meest opmerkelijke situaties, opeens praktisch van 
nut blijken te zijn. 

KWARTAALBLAD BOEDDHISME JAARGANG 5 - NR 2 WINTER 2000 



Van de Wetering is geen zweverig man die de 
wijsheid in pacht denkt te hebben en de lezer 
probeert te bekeren. Hij staat vol in het leven en 
laat de lezer, op relativerende en humoristische 
wijze, kennis nemen van zijn nimmer aflatende 
spirituele zoektocht. 

Of het nu Japan, de Verenigde Staten of Neder-
land betreft, overal vindt Van de Wetering aan-
knopingspunten om zijn zoektocht een actief ver-
volg te geven. Ook in Amsterdam, waar Van de 
Wetering na terugkomst uit Japan een zendo in-
richt, ergens achteraf op de hoogste verdieping van 
een warenhuis. Tibetaanse zenmeesters leiden de 
ceremonie waarna Van de Wetering hen rondleidt 
door Amsterdam waar ze gretig kennis nemen van 
het bestaan van de Amsterdamse Wallen. 

`Besteedt geen aandacht aan waarden, wees 
slechts. En als je, terwijl je bent, de neiging voelt 
om iets te doen, geef dan alles wat je hebt. Zomaar, 
zonder reden,' aldus Van de Wetering in Afterzen. 

Boeken: 
De Lege Spiegel, De Driehoek, 1971 
Het Dagende Niets, De Driehoek, 1973 
Afterzen, St.Martin's Press, 1999; Reine Lehre, 
Rowohlt Verlag, 1999 

In Afterzen is Van de Wetering opmerkelijk kri-
tisch, zonder echter negatief te zijn. Hij behandelt 
wantoestanden in sektes en verhaalt over het falen 
van zijn eigen zenmeester in de VS. Hij beschrijft 
de huidige trend in het boeddhisme waarin iedere 
zichzelf respecterende zenmeester zijn eigen 
blanke discipel moet hebben. Immers, Maitreya, 
de toekomstige boeddha, is een blanke man 
afkomstig uit de westerse wereld. Ook Van de 
Wetering ontmoet Maitreya, Bobbie-San: een man 
met een hoog IQ, door zestig zen meesters als ver-
licht bevonden. Bobbie-San voelt zich echter niet 
verlicht, heeft het monnikenleven vaarwel gezegd 
en is op zoek naar aardse liefde. Een zoektocht die 
tot mislukken gedoemd lijkt te zijn. 

Het is typerend voor de wereld die Van de We-
tering beschrijft. Een wereld die onthechting na-
streeft maar in veel aspecten aards blijft. Zenmon-
niken spelen egospelletjes, scheppen op over het 
aantal opgeloste koans of de satori's die ze beleefd 
hebben. Zenmeesters zijn weliswaar verlicht maar 
zeker niet volmaakt. Ze blijken menselijk in al hun 
zwakheden. Sommigen gaan zich te buiten aan al-
cohol, anderen gaan ten onder aan eenzaamheid en 
plegen zelfmoord. Niets blijkt heilig. 

Is dat erg? 
Nee. 
Niets is erg. 
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Afterzen 

Wat aan Afterzen vooraf ging 

De Lege Spiegel en Het Dagende Niets 
In De Lege Spiegel beschrijft Van de Wetering 
zijn verblijf in een boeddhistische tempel in 
Kyoto, de mystieke hoofdstad van Japan. Van 
de Wetering hoopt er antwoord te vinden op 
de grote vraag naar de zin van het leven. Een 
vraag, gevoed tijdens de Tweede Wereldoorlog 
toen joodse schoolgenootjes werden opgepakt 
en afgevoerd naar concentratiekampen. Van de 
Wetering wordt aangenomen als leerling van 
een zenmeester en leert dat leven weliswaar li-
jden is, maar dat het lijden beëindigd kan wor-
den. 

Lijden wordt veroorzaakt door de wens, het 
willen hebben en het willen zijn. De wens kan 
gebroken worden door het bewandelen van 
het Achtvoudige Pad. Dan kan inzicht worden 
verkregen. Om tot inzicht te komen dient de 
mens bewust te worden, onder andere van de 
vele rollen die hij speelt. Elke rol is weer een 
ander masker, onbewust gevormd door om-
standigheden en aanleg. In meditatie vallen de 
rollen weg. 

`De lege spiegel, zei hij, 'als je dat werkelijk 
zou begrijpen, zou je hier niets meer te zoeken 
hebben.' (De Lege Spiegel) 

Van de Wetering mediteert veel: zes, acht 
tot twaalf uur per dag. En tijdens Rohatsu, de 
eerste week van december, voorafgaand aan de 
dag waarop de Boeddha het inzicht verkreeg, 
zelfs 15 uur. Daarmee is hij er nog Met. Van de 
Wetering ontvangt zijn eerste koan, de belang-
rijkste begrijpt hij; het is de gesloten opening, 
het begin van de verlichting. Echter, welk 
antwoord Van de Wetering tijdens het onder-
houd met de meester ook geeft, het resultaat 
blijft hetzelfde: de meester schudt zijn hoofd, 
klingelt zijn bel en de leerling mag weer 
vertrekken. Het drijft Van de Wetering tot 
wanhoop. Hij sluit zich op in een kamer om er  

pas uit te komen als hij zijn koan heeft 
opgelost. Al na enkele uren staat Van de We-
tering weer buiten, diep teleurgesteld en ont-
daan. Hij pakt zijn spullen en verlaat, na een 
verblijf van anderhalf jaar, gedesillusioneerd 
het klooster zonder zijn koan te hebben 
opgelost. 

In Het Dagende Niets, tien jaar later, vertrekt 
Van de Wetering opnieuw naar een zen-
nederzetting, ditmaal in het noordoosten van 
de VS. De nederzetting is opgezet door een 
voormalig leerling, inmiddels zenmeester, van 
de tempel in Kyoto. Van de Wetering komt in 
een totaal andere wereld, nauwelijks vergelijk-
baar met zijn eerdere ervaring in Japan. De 
nederzetting is nog lang niet zo gevestigd als de 
tempelgemeenschap in Kyoto. Alle eindjes 
moeten aanelkaar worden geknoopt om de 
gemeenschap overeind te houden en dat lukt 
lang niet altijd even goed. Van de Wetering be-
gint opnieuw aan de koan-worsteling. Aan-
vankelijk zonder succes, maar dan opeens lost 
hij zijn eerste koan op, enkel door te zwijgen. 
Hij hoopt op satori: de onbeschrijflijke erva-
ring die een leerling volgens de boeken zal 
meemaken nadat een koan is opgelost. Ver-
lichting blijft uit maar het blijkt slechts het be-
gin. De deur naar verlichting is op een kier 
gezet. 

Bij het oversteken van een rivier ziet de 
monnik een lijk langs drijven. Het is zijn eigen 
lijk. De monnik vervalt in een razernij van 
verdriet. Er is niets meer van hem overge-
bleven. Alles wat hij ooit geweest is, ooit 
geleerd heeft, ooit bezeten heeft, drijft daar 
voorbij, stil en levenloos, in de trage bruine 
stroom van de brede rivier. 

Het is het eerste moment van zijn bevrijd-
ing.' (Het Dagende Niets) 
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door Jaques den Boer 

Voetnoot 
Boeddhistisch? 
Falun Gong is de naam van een 
Chinese geestelijke beweging 
die het afgelopen jaar geregeld 
in het nieuws kwam omdat de 
autoriteiten in Peking jacht ma-
ken op aanhangers van deze 
groepering. Vaak wordt de Fa-
lun Gong in verband gebracht 
met het boeddhisme. Is dat te-
recht? 

De beweging werd in 1992 
gesticht door Li Hongzhi, een 
man van tegen de vijftig die 
sinds 1996 in New York woont. 
Hij onderwijst een eigen sys-
teem voorlichamelijke en geeste-
lijke ontwikkeling. Het is geba-
seerd op een traditionele Chine-
se methode met dezelfde doel-
stelling, bekend als Qi Gong. Qi 
(spreek uit: tsjie) is de universe-
le levensenergie en Gong 
(spreek uit met een zachte k aan 
het begin) is de verfijnde energie 
die voornamelijk met behulp 
van eenvoudige lichaamsoefe-
ningen wordt aangekweekt. 
Miljoenen Chinezen doen dage-
lijks zulke oefeningen. 

Li Hongzhi concentreert 
zich op een serie van vijf elegan-
te, langzame oefeningen. Zij zijn 
goed voor mensen van alle leef-
tijden en schenken gezondheid, 
vreugde en vrede in het leven, 
zegt hij. In zijn theorie staat het 
drieluik waarheid-compassie- 
verdraagzaamheid  centraal. 
Slechte gewoonten, zoals woe-
de, onrust, jaloezie, de begeerte 
naar persoonlijk voordeel en 
vooral de gehechtheid aan aller-
lei dingen, moeten worden afge-
leerd. Het geestelijke doel is, ho- 

gere niveaus van inzicht in de 
werkelijkheid van het univer-
sum te bereiken. 

De beoefenaar richt zich op 
de ontwikkeling van een Falun, 
een 'wiel van de wet', in de on-
derbuik, een handbreedte onder 
de navel. Als een intelligente, 
draaiende bundel van substantie 
met een hoge energie absorbeert 
de Falun automatisch energie uit 
het heelal en zuivert het lichaam. 
Het wetswiel is het universum 
in miniatuur. Het taoïstische 
yin-yang en het dharma-wiel 
van de Boeddha worden erin 
weerspiegeld. 

Hier komt het boeddhisme te 
voorschijn. De leer van Li 
Hongzhi wordt ook wel Falun 
Fofu genoemd, dat wil zeggen 
de Falun van Boeddha's Wet. 
Hoe zit dat? In zijn beginners-
boek China Falun Gong (de 
Engelse uitgave van 1999) 
schrijft hij: 'I hereby solemnly 
clarify that Falun Gong is Qi-
gong of the Buddha School. It is 
a righteous, great cultivation 
way, and has to do with Bud-
dhism. Qigong of the Buddha 
School is Qigong of the Buddha 
School, while Buddhism is Bud-
dhism. Although they have the 
same goal of cultivation, they 
take different paths.' 

In zijn hoofdwerk, Zhuan 
Falun (Het draaien van het 
wetswiel), uit 1994 legt hij er de 
nadruk op dat de leer (dharma) 
van de historische Boeddha, Sa-
kyamuni, maar een piepklein 
deel omvat van de Fa, de wet 
van de Boeddha. Sakyamuni 
heeft gezegd dat er 84.000 ma- 

nieren van geestelijke ontwikke-
ling zijn, en Falun Gong is een 
van de methoden uit deze enor-
me Boeddha-school. Allemaal 
streven ze naar Kai Gong, het 
ontwaken van wijsheid en ver-
lichting, waardoor men de 
waarheid van het heelal leert 
kennen en tegelijk bovennatuur-
lijke krachten verwerft. 

Falun Gong is uitdrukkelijk 
geen sekte van ingewijden die 
tot een zekere geheimhouding 
zijn verplicht of een religie met 
dwingende voorschriften voor 
de gelovigen. Evenmin heeft de 
beweging politieke aspiraties. 
Zij is een losse verzameling van 
individuen en groepjes. De bij-
eenkomsten staan open voor ie-
dereen en zijn gratis. Leermid-
delen kunnen kosteloos van het 
internet worden gehaald 
(http://www.falundafa.org). 

Dat het Chinese regime een 
intensieve campagne tegen aan-
hangers van de Falun Gong 
heeft ontketend, zal zijn oor-
zaak wel hebben in de vrees dat 
er een ongrijpbare massabewe-
ging groeit die zich kan ontwik-
kelen tot een invloedrijke tegen-
kracht binnen de op niets ont-
ziende materiële vooruitgang 
gebrande officiële instanties, en 
misschien zelfs binnen het leger. 
De leer van Li Hongzhi heeft 
volgens de autoriteiten in China 
2 miljoen aanhangers, volgens 
anderen echter wel 100 miljoen. 

Duidelijk is dat de Falun 
Gong beslist geen boeddhisme 
is in onze betekenis van het 
woord. 
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Gesshin Prabhasa Dharma (L) en Udaka Jun Hogen 

Zó een meester: 
Gesshin 

Prabhasa Dharma 
door Udaka Jiun Hogen 

In het vorige nummer van dit blad werd melding gemaakt van het 

overlijden van de zenmeester Gesshin Prabhasa Dharma uit de 

Verenigde Staten, die de laatste jaren steeds 's zomers haar intrek 

nam in het International Zen Center Noorder Poort in 

Wapserveen, Drenthe. Korte tijd naar haar overlijden werd 

bekend, dat Udaka Kanromon onder de nieuwe naam Jiun Hogen 

haar opvolger is geworden. Jiun Hogen heeft, op grond van de 

jarenlange band met Gesshin Prabhasa Dharma, op ons verzoek 

een artikel geschreven, waarin zij een boeiend beeld schetst van 

deze bijzondere vrouw. 
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0  p 24 mei 1999 overleed mijn meester, 
Gesshin Myoko Prabhasa Dharma Ros-
hi, op 68-jarige leeftijd. Zo aanwezig ze 

altijd was in het leven, zo onopvallend gleed ze 
weg uit het leven, met een hele zachte en rustige 
uitadem waarop gewoon geen inadem meer volg-
de. De laatste twee weken voor haar dood waren 
een viering van het leven op een manier waarop ze 
het altijd had gedaan zolang ik haar kende; samen 
met anderen intens de zeelucht inademen, naar 
muziek luisteren, naar de maan kijken, bloemen 
zien, maar vooral 't de ander naar de zin maken. 
Zoals altijd hield ze alles nauwlettend in de gaten 
en hielp ons te leren geven, eindeloos te geven. 

Ik ontmoette haar, toen nog Gesshin Myoko 
Osho, voor het eerst in oktober 1982 in de Kos-
mos in Amsterdam. Ik was zo geraakt door haar 
verschijning, dat ik een maand later in Oostenrijk 
mijn eerste zenretraite (dai-sesshin) bij haar deed. 
Dit was het begin van mijn zeer intensieve zeetrai-
ning als haar leerling. We hebben elkaar door en 
door leren kennen en vanuit dit bijna 17 jarig sa-
menzijn zal ik proberen een beeld te schetsen van 
deze vrouw, die niet alleen uitblonk als zeemees-
ter, maar ook een veelzijdige kunstenares was. Zij 
schilderde, kalligrafeerde, dichtte en spreidde gro-
te creativiteit ten toon bij alles wat op haar weg 
kwam. Welke ruimte ze ook binnenstapte, ze had 
altijd ideeën over hoe het beter ingericht, aange-
kleed en georganiseerd kon worden. En als dit 
werd uitgevoerd, was iedereen in verwondering en 
vol met bewondering. 

Het was heel moeilijk om uit de honderden 
teisho's die Roshi in de loop van de jaren heeft ge-
geven, een keuze te maken. Het zijn allemaal ju-
weeltjes en daarom werd haar vaak gevraagd een  

boek samen te stellen. Maar Roshi was heel voor-
zichtig met publiceren, zoals ook haar meester Jos-
hu Sasaki Roshi nog vrijwel niets gepubliceerd 
heeft. Immers, met een paar verkeerde woorden 
kun je iemands leven verwoesten. Je mag geen en-
kel risico nemen. Op haar beurt waarschuwde ze 
mij, wees voorzichtig, begin niet te vroeg met pu-
bliceren, wees bescheiden. Uit de schat aan teisho's 
en lezingen die we op audiobanden hebben staan, 
heb ik een heel bescheiden keuze gemaakt. 

Jullie weten allemaal dat ik uit de Zen-
boeddhistische traditie kom. Maar als we het 
spirituele pad opgaan en we het helemaal naar 
zijn oorsprong volgen, naar de wortel van de 
dingen, dan komen we allemaal aan bij dezelfde 
oorsprong: de oorsprong van alles. Dat is de 
zenweg. Het is de weg om in het 
bewustzijnsgebied te komen, waarin de dingen 
nog niet zijn onderverdeeld in verleden, heden en 
toekomst. Als we ons dat realiseren, bevrijdt het 
ons van het idee dat we iets moeten doen om 
daar te komen of het te krijgen. 
Heb je ooit geprobeerd een moment vast te 
pakken? Ik denk dat we het steeds maar weer 
proberen met onze camera's, machines en 
technische instrumenten. Op dit moment, nu, 
waar ben je? Welke van deze momenten noem 
je jezelf? 
Realiseer de zóheid van dit moment, nu, voordat 
het verlangende en denkende bewustzijn erbij 
komt en zegt: "Ja, maar ik wou liever dat 't zo 
was. Ik wou dat het warmer was, of kouder, dat 
er meer zon was, of dat ik meer geld had." Dit is 
onze dagelijkse soetra! Je ziet hoe je er nu zelf 
om moet lachen. Als je 't eenmaal ziet, dan ben 
je al vrij en dit is alles wat je nodig hebt. Alleen 
DIT moment; het is ALTIJD alleen DIT. 
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Gesshin Prabhasa Dharma 

Gesshin Prabhasa Dharma. 

Op een dag kwam er een student bij meester 
Hyakujo en vroeg hem "Meester, wat is het 
grootste, het meest fantastische, in deze 
wereld?" Hyakujo antwoordde:"Hier alleen zitten 
op de top van deze berg." Hij sprak vanuit DIT 
moment waarop de monnik de vraag stelde. 
Begrijp meester Hyakujo's antwoord goed; hij 
bedoelde niet "Oh, ik ben een kluizenaar, ik zit 
hier lekker ver weg van de wereld en ik ben heel 
gelukkig." 
Jij bent nu hier, en je moet jouw top hier en nu in 
jezelf verwerkelijken, of je nou in de woonkamer 
zit of op het toilet of in de zendo of op kantoor, je 

zit altijd op de top! Je hebt altijd een piekervaring! 
Laat je niet (ver)gaan in emoties, stemmingen of 
problemen. 
Het universum heeft geen problemen, wolken 
hebben geen problemen, vogels en bloemen 
hebben geen problemen. Alleen wij mensen 
hebben problemen. Waarom? Omdat we 
DENKEN dat we problemen hebben. Dus je 
moet alleen stoppen met denken.... Is dat niet 
mogelijk? Probeer 't dan niet! Laat slechts je 
gedachten gaan, zoals de wolken door de hemel 
gaan. Je neemt ze waar, laat ze gaan, en blijf bij 
je adem in plaats van weg te rennen met je 
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gedachten en emoties. En als je over iets moet 
nadenken, blijf bij je gedachten. Als je eet, blijf bij 
't eten. Dan zul je spoedig alleen DIT realiseren. 
Zeg gewoon steeds maar weer tegen jezelf, 
ALLEEN DIT, nu. Als je loopt, wees je ervan 
bewust dat je loopt. Op die manier kom je aan 
de top. Misschien word je zelfs wel president van 
Amerika! ALLEEN DIT, en als je president bent, is 
't ALLEEN DIT (ik hoop dat 't je lukt, we hebben 
een goede president nodig!) 

Terwijl ik hier zit op de top van de berg in totale 
vrijheid, volslagen geëmancipeerd, vrij van enige 
zorg, ben ik tegelijkertijd deze vrouw, 56 jaar 
oud, met grijze haren, met deze kleren. Er is 
geen onderscheid tussen heilig en profaan. Er is 
geen conflict, niets te bereiken, niets te zuiveren. 
Jezus' discipelen kwamen eens naar hem toe en 
zeiden,"Meester, laten we vandaag vasten en 
bidden." en Jezus antwoordde: "Wat heb ik 
gedaan waarvoor ik zou moeten vasten en 
bidden," Ieder moment moet je zo leven dat je 
niet voor andere, betere momenten hoeft te 
bidden, dat je niet hoeft te vasten of vergane 
moment moet berouwen. 
(Uit een toespraak voor studenten van 
Sri Gurudev, U.S.A. 1987.) 

onafhankelijk zijn van elkaar. We zijn zelfs 
onderling afhankelijk van elkaar en desalniettemin 
vol zelfvertrouwen. Dat wil zeggen dat we 
vertrouwen op dezelfde gemeenschappelijke 
aard van het zelf. Als deze zich manifesteert, 
ontstaat er een enorme variëteit in vormen. 
Briljante vormen die alle een manifestatie zijn van 
deze ene geest die in essentie gelijk is. Maar in 
de fenomenale wereld is het niet hetzelfde. Dat is 
een gegeven: ik kan geen 100 kilo optillen wat 
sommige mannen wel kunnen. 
Maar we moeten stoppen met vergelijken. Als 
vrouw moet je je niet met een man vergelijken, of 
met wie dan ook. Hou op met vergelijken en 
wees gewoon hoe je echt bent in ieder moment 
en laat dat zich helemaal ontvouwen. Dat is de 
vrije geest, de bevrijding waarvoor we zijn 
geboren. 

Neither good nor bad 
the honey 
that rots my teeth 

(Noch goed noch slecht 
de honing 
die mijn tanden doet rotten) 

Gesshin Myoko 

Waar Roshi ook sprak, ze was altijd thuis: op de 
vele "Vrouwen in Boeddhisme" conferenties en 
talloze oecumenische bijeenkomsten; in de ash-
rams en op Rollins College waar ze ieder jaar een 
week met de studenten verzorgde; op de zenmedi-
tatiebijeenkomsten die ze leidde voor mede-kan-
kerpatiënten, en gewoon in de huiskamer. En altijd 
was ze de meester, ze verloor de Dharma nooit uit 
het oog. 

Uit een toespraak op de conferentie "De rol van 
vrouwen in het boeddhisme" op de Tiltenberg in 
1989: 

Het maakt niet uit of je nonnenkleding draagt of 
niet; HET zit niet in de kleding. HET zit niet in 
haar of geen haar op je hoofd, maar in de 
realisatie van de werkelijkheid in jezelf. Het mooie 
is dat de oefening individueel is. Het individu 
verwerkelijkt zichzelf en erkent dat we niet 

Een bloem is niet iets dat begrepen moet 
worden of uitgelegd. Op het moment dat we de 
bloem zien, zijn we onvermijdelijk verenigd met 
de bloem, de dimensie 'bloem' doordringend 
komen we in een toestand van wederzijds 
doordringen. Hier wordt de bloem voor het eerst 
in haar ware bloemen-zijn ervaren. Dit is alleen 
mogelijk als je je totaal overgeeft. Het is net zoals 
wanneer je verliefd bent en je helemaal van 
elkaar vervuld bent. Er is een Duits liedje: "Die 
ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine 
Augen schau." Dat betekent :"de hele wereld is 
hemelsblauw als ik in jouw ogen kijk." Hoe 
werkelijk is dit! Of neem een Amerikaans lied"In 
the morning mist two lovers kissed and the world 
stood still." (In de ochtendmist kusten twee 
geliefden elkaar en de wereld stond stil). De 
wereld stond stil? Hoe kan dat? Er zit een hoop 
waarheid in deze populaire liedjes. 
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"Het geeft weer eens een andere kijk" 

Gesshin Prabhasa Dharma 

Shakyamuni Boeddha hield een bloem omhoog 
en droeg de Dharma over aan Mahakasyapa. 
De Boeddha hief de bloem niet op zoals 
bijvoorbeeld een schoolleraar een bloem 
ophoudt. De Boeddha hief gewoon de bloem op 
(Roshi demonstreert 't). Hoe kan dat, alles wat 
we nu zen noemen werd door de Boeddha 
overgedragen aan Mahakasyapa toen hij de 
bloem ophief? Waarom lachte Mahakasyapa? 
Hoe kon de Dharma overgedragen worden? Wat 
werd er overgedragen? Er wordt gezegd dat een 
Boeddha niet begrijpt, een Boeddha 
verwerkelijkt. 
We moeten niet denken dat wanneer we de 
Dharma begrijpen, wanneer we iets van het 
Ware Zelf begrijpen, wanneer we het hele 
universum begrijpen, dat dit de Werkelijkheid is. 
In zen noemen we dat: de deur hebben bereikt. 
Je kunt door die deuropening de hemel inkijken, 
het paradijs zien, Nirvana, maar je bent nog niet 
echt die Werkelijkheid binnengegaan. 
Het is niet zo moeilijk om tot aan die deur te 
komen. Maar om de Werkelijkheid binnen te 

gaan, dat is moeilijk, omdat je meestal een paar 
koffers vol bagage met je mee wilt nemen door 
die deur. Koffers gevuld met: het goede aan de 
ene kant, het slechte aan de andere, de roshi, de 
student, zen, christendom, boeddhisme. Al deze 
bagage wil je door die deur heen krijgen. Dat 
gaat niet! Maar op 't moment dat er geen 
bagage is, ben je door die deur de Werkelijkheid 
binnengestapt. 
Een van Boeddha's leerlingen Ananda was zeer 
intelligent en hij had een voortreffelijk geheugen. 
Hij kon zich alle leerreden van de Boeddha 
herinneren en toch was niet hij de opvolger van 
de Boeddha, maar Mahakasyapa. De Dharma 
wordt altijd overgedragen van hart tot hart, van 
lichaam tot lichaam en van geest tot geest. 
Zonder lichaam geen overdracht. Het is 
onmogelijk dat er overdracht kan plaatsvinden in 
schriftelijke cursussen, per telefoon of per post. 
Het kan niet zijn dat iemand je een lekker menu 
voorleest over de telefoon en dat je daardoor 
verzadigd raakt. Je moet 't eten en Ananda had 
nog niet gegeten. 

i 
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De Boeddha hield een bloem omhoog; meester 
Gutei beantwoordde iedere vraag met het 
opsteken van een vinger. Meester Ummon 
zwaaide met zijn waaier en Shosan zijn stok. 
Iemand kan concluderen dat het 't omhoog 
houden van de bloem is, of de waaier, of een 
stok of gewoon je hand omhoog steken. En als 
je geen hand hebt? Wat doe je dan? Hoe wordt 
de Dharma overgedragen? 

In haar Dharmalessen gebruikte Roshi als illus-
tratie teksten van (Amerikaanse) theezakjes, recla-
meboodschappen vormde ze om tot een zenslag-
zin, bijvoorbeeld: Tén zit is meer waard dan dui-
zenden woorden', naar aanleiding van een adver-
tentie over een bankstel, of ze ging bellen blazen. 
Als ik bij haar in de auto zat, als we samen gingen 
winkelen, als ik haar begeleidde naar het zieken-
huis, ze was altijd gespitst op de Dharma en ze 
verraste me steeds weer. Eens zaten we voor het 
raam van een restaurant iets te drinken, toen er 
hard een auto voorbijreed, "Udaka, dat is zoals in 
de koan van de buffel die het raam voorbijloopt. 
De kop met de horens, het lijf en de poten gaan 
voorbij, maar waarom de staart niet?" 

In een telefonisch interview hoorde ik Roshi 
eens de volgende definitie van zen geven: "Zen be-
tekent jezelf te verwerkelijken als een verlicht we-
zen zodat je gelukkig kunt leven en anderen kunt 
helpen." Ik hou heel erg van deze omschrijving 
waarin de twee aspecten die zij heel belangrijk 
vond in de zenoefening, karuna (mededogen) en 
prajna (wijsheid), zo mooi samenkomen. 

Roshi hield ervan om haar leerlingen niet alleen 
te verwennen met de serieuze kant van de boed-
dhistische leer. Vaak vertelde ze grappige zenver-
haaltj es. 

Op een dag ontving een priester twaalf heerlijke 
koeken van een leerling. Omdat de priester de 
stad in moest, verstopte hij ze onder z'n bed en 
zei tegen z'n twee jonge monnikken dat ze er 
niet aan mochten zitten. Maar de jongens deden 
het toch en aten tien koeken op! Toen de 
priester terugkwam en hij de doos met koeken 
pakte, zag hij tot z'n stomme verbazing dat er 
nog maar twee in zaten. Woedend riep hij de 
twee monnikken bij zich: "Hoe hebben jullie dat 

nou kunnen doen?!" Zonder aarzeling pakten ze 
allebei een koek, aten hem op en zeiden 
"Zó hebben we dat gedaan, meester!" 

Ook schroomde Roshi niet moppen te vertel-
len, zolang er maar een boodschap inzat die naad-
loos aansloot op de Dharma. Zo vertelde ze de 
volgende mop om dukkha te illustreren. 

Er zat een vrouw in de metro in New York en 
naast haar zat een man. Die vrouw zat zich de 
hele tijd te beklagen:"O, wat heb ik een dorst! 
Lieve hemel, ik heb zo'n dorst, ik hou 't niet 
langer uit! " En zo maar door. Die arme man 
naast haar werd er stapelgek van. Dus zodra de 
metro stopte, sprong hij eruit, kocht een fles 
water, gaf die aan de vrouw en ging opgelucht 
naast haar zitten. De vrouw dronk al het water 
op en vervolgde:" 0, wat had ik een dorst, 
tjonge, jonge, wat had ik een dorst zeg  !" 

The mosquito on my nose 
I wonder how 
she wilt spend my blood 

(De mug op mijn neus 
ik vraag me af hoe 
zij mijn bloed zal besteden) 

Gesshin Myoko 

Op een avond kwam ik terug van een lange reis 
met mijn meester, Joshu Sasaki Roshi. Voor mijn 
vertrek had ik drie uien op het aanrecht laten 
liggen. Toen ik die avond mijn huisje 
binnenkwam, was er ineens een lichtflits: 
gespruite uien! Kun je 't je voorstellen? Ik wist 
onmiddellijk, dit is een gedicht. Maar het duurde 
twee jaar voordat ik eindelijk kon uitdrukken hoe 
het eenvoudig was. Het begon zo: 

Winter evening 
a flash of lightning 
fills the kitchen with onion sprouts 

(Winteravond 
een lichtflits 
vult de keuken met gespruite uien.) 
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In de lijn van overdracht: Jiun Hogen Roshi, 
Nederlandse Zen meester. 
De lijn van overdracht van Prabhasa Dharma 
Roshi is een van de Chinese/Vietnamese af-
stammingen in Rinzai Zen, namelijk de Vini-
tarucci stamboom. In 1985 werd Prabhasa 
Dharma Roshi de Dharma opvolgster van de 
nog in leven zijnde 44ste patriarch Thich 
Man Giac. Bij deze 'Great Master's Dharma 
Mind Seal'-ceremonie was Taizan Maizumi 
Roshi getuigemeester. Ook Prabhasa Dhar-
ma Roshi volgde voor haar leerlingen de tra-
ditie van ordinatie en overdracht zoals in 
Rinzai Zen gebruikelijk is. In 1987 gaf zij Jen-
ny de Wit haar eerste ordinatie als zennon 
(unsui) en daarmee werd zij Dharma Udaka. 
In 1989 volgde de tweede ordinatie tot tem-
pelopvolgster (osho), waarmee zij in de 46ste 
generatie van de overdrachtslijn werd opge-
nomen. Hierbij kreeg zij de naam Kanro-
mon. In het alledaagse spraakgebruik wordt 
dit de ordinatie tot leraar (sensei) genoemd. 
Bij beide ordinaties was zenmeester Thich 
Man Giac getuige. Op 5 mei 1999, kort voor 
haar overlijden, maakte Prabhasa Dharma 
Roshi alle benodigde dokumenten in orde 
met goedkeuring van Thich Man Giac voor 
de volledige Dharma transmissie aan Dharma 
Udaka Kanromon. Als 46ste matriarch in de 
Vinitarucci stamboom kreeg zij de naam Jiun 
Hogen (wolk van mededogen, oorspronkelij-
ke Dharma) mee. 

-•1 

Gesshin Prabhasa Dharma 

en zo: 

A sudden flash of lightning 
fills the whole kitchen 
with onion sprouts 

(Een plotselinge lichtflits 
vult de hele keuken 
met gespruite uien) 

en ik merkte nog iets op: de spruiten waren een 
maat voor de tijd dat ik was weggeweest: 

Onion sprouts! 
the length of time 
I have been away 

(Spruiten van uien! 
zo lang is het 
dat ik ben weggeweest) 

Ik heb geen biografie van Roshi willen geven. 
Noch ben ik in staat geweest een volledig beeld 
van haar als zenmeester te schetsen. Wellicht ben 
ik wel in staat geweest om over te brengen dat 
Roshi er hééélemaal was. Ook mijn dankbaarheid 
is niet in woorden uit te drukken, maar die kan ik 
alleen maar tonen door de Weg die zij mij gewezen 
heeft verder te gaan. Ik kan 't niet nalaten om de 
opdracht die zij aan haar eerste `Dharma klein-
zoon' in Nederland gaf, hier door te geven. 

"Je kunt maar beter gelukkig zijn, want het 
alternatief is ongelukkig te zijn, en wie wil dat? Je 
kunt maar beter aardig zijn, want het alternatief is 
onaardig te zijn, en wie wil dat? Je kunt maar 
beter vredig zijn, want het alternatief is kwaad te 
zijn, en wie wil dat? 

Dankjewel voor alles! 
Udaka Jiun Hogen 
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Een gezonde geest 
...in een gezond lichaam. Een oud Latijns spreek-
woord (`Mens sana in corpore sano', toegeschre-
ven aan Juvenalis), dat zeker ook geldigheid bezit 
in de boeddhistische wereld. Daarom deze keer 
een speurtocht binnen de virtuele wereld naar de 
elementen die ons door de koude West-Europese 
winter brengen. 
Elders in dit blad is er al een uitgebreid artikel op-
genomen over de Tibetaanse geneeskunde, een tra-
ditie die zeer nauw verbonden is met het boed-
dhisme. Gebaseerd op een synthese van Indiase, 
ayurvedische geneeskunde en traditionele Chinese 
en Tibetaanse gezondheidsleer, is het een echt 'ho-
listische' geneeswijze. In tegenstelling tot andere 
oosterse geneeskunde, is de geneeskunde uit Tibet, 
Ladakh, Nepal en Bhutan relatief onbekend in het 
Westen. Op de officiële site van de Tibetaanse re-
gering-in-ballingschap staat zeer veel achtergrond-
informatie, waaronder het gegeven dat het Tibe-
taans Medisch en Astrologisch Instituut nu in 
Dharamsala zit en dat een opleiding tot Tibetaans 
arts minimaal zeven jaar duurt. 
Adres: 
http://www.tibet.com/Med_Astro/tibmed.html  

Op de site van de International Trust for Tradi-
tional Medicine (ITTM) zijn artikelen te lezen uit 
het tijdschrift Ayur Vijnana, dat geheel gewijd is 
aan deze vorm van geneeskunst. Zo vertelt de 
Amerikaan Eric Jacobsen het fascinerende verhaal 
van de ontdekking in 1985 van een vergeten kist 
met 76 thangka's die het complete medische sys-
teem uitleggen. De kist werd gevonden ergens in 

Boerjatië, in het Russische Siberië, en werd vorig 
jaar tot een expositie uitgebouwd die de Verenigde 
Staten doorkruiste. 
Adres: http://www. 
geocities.com/HotSprings/Spa/7991/ittm27.htm  

Aangezien er boeddha's en bodhisattva's zijn voor 
de uitbeelding van allerlei kwaliteiten, is er ook een 
`Medicijnboeddha's en Internet zou Internet niet 
zijn als ook daar niet een speciale site aan was ge-
wijd. Hier vindt men sadhana's en meditatie-in-
structie voor deze boeddha, een uitleg van de rol 
van de `Bhaisajyaguru' (in het Tibetaans ook San-
gye Menla genoemd), een afbeelding van een 
prachtige mandala en links naar andere onderdelen 
van deze goede site. 
Adres: http:// 
dharma-haven.org/tibetan/medicine-buddha.hm  

We hoeven niet ver van huis te gaan om nuttige in-
formatie te vinden, want de Nederlandse Stichting 
ter bevordering van de Tibetaanse Geneeskunde 
heeft eveneens een eigen site met informatie over 
de bereikbaarheid, een lijst met informatieve boe-
ken en zeer goede links. 
Adres: http://home.wxs.n1/-nstg/home.html  

Als er één ziekte is die de laatste twee decennia de 
wereld op haar grondvesten heeft doen schudden, 
dan is het wel aids. Buddhist AIDS Project in San 
Francisco is een van de vele sociaal geëngageerde 
groepen boeddhisten die de dharma in praktijk 
brengen en, in dit geval, hiv-geïnfecteerden, hun 
vrienden en familie informatie en steun verschaf-
fen. 
Adres: http://ww-w.gst.net/-bap/index.html  

Wellicht is het voor een Nederlander of Belg een 
wat vreemde combinatie, maar het noemen van de 
woorden geneeskunst en astrologie in één zin is 
voor oosterlingen vrij normaal. Vandaar dat op de 
site van Jhampa Shaneman een persoonlijke horo-
scoop aangevraagd kan worden. Op de persoonlij-
ke pagina van de Noor Eric Solibakke staat een 
hele uitleg van MaHaBote, de boeddhistische 
vorm van astrologie uit Burma. 
Adres: http://www.buddhist-astrology.com/ 
Adres: http://home.sol.no/-erics/mahabote.html  
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Fhoeriix import 
boeddhistische beelden/wierook/video's 

Video's: 
Tibetan medicine 29 min.  57,50 

Een portret van de 1` vrouwelijke arts in de Tib. medicijnen, 
dr. Ama Lopsang Dolma. Zij laat o.a. zien hoe Tib. medicijnen worden 

gemaakt van planten, dieren en Mineralen. Ook ziet u hoe 
moxubition en acupunctuur worden gebruikt. 

Ta rit_rig of Gyoto  52 min.  57,50 
Een film over de monniken van het Gyoto Tantric College 
de hun Tibetaanse boeddhistische ceremonies uitvoeren. 

Nepal, land of the gods 59 min.  57,50 
Nepal is een uniek land, een mix van hindoeïsme en boeddhisme. 

Deze film geeft een beeld van beide religies en hun rituelen. 

Heart of Tibet  60 min.  57,50 
Een intiem portret van de Dalai Lama tijdens een bezoek 

aan Los Angeles. De film laat Zijne Hoogheid zien als een man 
van eenvoud en met veel humor, bezig met complexe ideeën en 

gevoelige items.De film geeft een reëel beeld van de Dalai Lama 
als spiritueel leraar en als politiek leider, sprekend over 

de voortdurende bezetting van Tibet. 

Bovengenoemde video's kunt u bestellen door storting van het 
vermelde bedrag + portokosten (fl. 9,00) 

op bankrekening 6687.65.711 t.n.v. 19hoenix Import 
onder vermelding van de gewenste titels. 
Uw bestelling is binnen 5 dagen in huis. 

(Er verschijnen voortdurend nieuwe titels, 
bel ons gerust voor meer info) 

E'hoenix I rhpQr. Amperestraat 3c, 5013  Zwolle tel. 035-4235510 
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Bhutan 

Land van 
de donderende draak 

door Wanda Sluyter 

hutan is voor velen niet meer dan de magi- 
sche klank van een ver land. De bijnaam 
Shangri La, synoniem voor 'verborgen pa-

radijs', versterkt dit sprookjesachtige beeld. Van 18 
december 1999 tot en met 30 april 2000 houdt het 
Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden een 
grote tentoonstelling over dit fascinerende land in 
de Himalaya. 'Bhutan, land van de donderende 
draak' is de grootste expositie die ooit over Bhutan 
is gemaakt. De tentoonstelling gaat in op de boei-
ende geschiedenis van het land, de religie, het ko-
ningschap en het dagelijks leven. Fraaie voorwer-
pen, waarvan vele voor de eerste keer in het open-
baar te zien zijn, staan opgesteld: van de beroemde 
ravenkroon, uiterst precies geschilderde thangka's 

(boeddhistisch religieuze 
rolschilderingen) en boed-
dhabeelden tot kunstig 
geborduurde kledingstuk-
ken. 

Bhutan kent een eigen 
vorm van boeddhisme, 
waarbij oude mythische 
verhalen zijn verweven 
met de vertrouwde ele-
menten van het boeddhis- 

me. Zo landde de bekende goeroe Padmasambha-
va volgens de oude geschriften op een vliegende 
tijger op de berg jhomolhari in de Paro-vallei om 
de geesten te bestrijden die het Bhutanese konink-
rijk teisterden. De boeddhistische cultuur gaat 
twaalf eeuwen terug. Het klooster Tongsa is het 
belangrijkste bouwwerk van Bhutan. Deze kloos-
terburcht geldt sinds eeuwen als zenuwcentrum 
van het land. Niet alleen biedt het onderdak aan 's 
lands burgerzaken, het is ook een schatkamer van 
bijzondere culturele en religieuze voorwerpen. en 
de woonplaats van religieuze leiders. Op de ten-
toonstelling is een grote maquette van het klooster 
te bewonderen. 

Bhutan, Land van de donderende draak 
18 december 1999 t/m 30 april 2000 
Rijksmuseum voor Volkenkunde 
Steenstraat 1 
Leiden 
Tel. 071-516 88 00 
Internet: http://www.rmv.nl  
E-mail: info@rmv.nl  
Openingstijden: di t/m vr, zo en feestdagen 
10-17 uur. 
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John Blofeld 

Boeken 

John Blofeld 
Tao. Het sublieme geheim 
Een klassiek reisverslag 
Bres, 1999 
ISBN 90-6229-061-2. f39,50 

Door de combinatie van reisver-
slag en inwijding in de betekenis 
van het taoïsme heeft de ver-
maarde auteur van studies over 
oosterse spirituele tradities zijn 
boek The Secret and the Subli-
me geschreven. Het is dat sa-
menspel tussen zijn ervaringen 
in het China van de jaren dertig, 
doorspekt met ontmoetingen 
met taoïstische meesters in vaak 
ver afgelegen kloosters, dat op 
talrijke lezers al decennialang 
een fascinerende indruk heeft 
gemaakt. 

Blofeld heeft destijds met mis-
schien wel de laatste generatie 
van taoïstische meesters, verte-
genwoordigers van een eeuwen-
oude wijsheidsleer die in het 
China van nu vrijwel geheel is 
verdwenen, diepgaande ge- 

sprekken kunnen voeren. Deze 
reiservaringen zijn daarom van 
onschatbare waarde gebleken. 
Als vrijwel enige westerling is 
hij in de gelegenheid geweest in 
het stamland van het taoïsme 
met een reeks belangrijke verte-
genwoordigers daarvan in con-
tact te komen, voordat het ma-
terialistische communisme de 
hele Chinese cultuur op zijn 
kop zette. Daardoor heeft de 
auteur nog iets van de diepe 
wijsheid van Tao voor de wes-
terse wereld kunnen vastleggen. 

Enkele decennia geleden al ver-
scheen een Nederlandse ver-
taling van Blofelds reisverhaal, 
dat ook bij nieuwe generaties 
sterk in de belangstelling blijkt 
te staan. Reden waarom deze in-
leiding tot de rijke eeuwenoude 
taoïstische tradities van China 
opnieuw is uitgebracht. 

DB 

W.Y.Evans-Wentz 
Het Tibetaanse Dodenboek 
Volgens Lama Kasi Dawa-Samdups 
vertaling van het Bardo Thëdol in 
samenwerking met W.Y.Evans-Wentz. 
Psychologisch commentaar door Carl 
Gustav Jung. 
Voorwoord van Lama Anagarika 
Govinda. 
Geheel herziene elfde druk. 
Ankh-Hermes, 1999. 
ISBN 90-201954-5, f49,50 

"Ofschoon het Bardo Thodol 
tegenwoordig in Tibet wijd en 

zijd als een brevier wordt ge-
bruikt en gelezen en opgezegd 
bij een sterfgeval - om welke re-
den het heel toepasselijk Het Ti-
betaanse Dodenboek wordt ge-
noemd -, moet niet uit het oog 
worden verloren dat het oor-
spronkelijk was opgesteld als 
gids, niet alleen voor stervenden 
en doden, maar net zo goed 
voor de levenden." (Lama 
Govinda) 

"Het is een van de geschriften 
die niet alleen interessant zijn 
voor de specialisten op het ge-
bied van het Mahayana-boed-
dhisme, maar door hun diepe 
menselijkheid en nog dieper in-
zicht in de menselijke psyche 
een bijzonder beroep doen op 
de leek die tracht zijn kennis van 
het leven te verrijken...Het Bar-
do Th5dol biedt een begrijpelij-
ke filosofie; hij richt zich tot 
mensen, niet tot goden of primi-
tieve wilden. Deze filosofie om-
vat de essentie van de boeddhis-
tische psychologie; en in die zin 
kan men zonder aarzeling zeg-
gen dat het een geschrift van on-
geëvenaarde verhevenheid is." 
(C.G.Jung) 

Hoezeer de interesse voor een 
van de kerngeschriften van het 
Tibetaans boeddhisme door 
tientallen jaren heen in het Ne-
derlandse taalgebied levend 
blijft, getuige deze elfde verbe-
terde druk. 

DB 
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KENNIS VAN HELEN 

Boeken 

De Dalai Lama 
Wijsheid voor een moderne 
wereld 
Ethiek voor een nieuwe tijd 
BZZTOH, 1999 
ISBN 90-5501-700-0, f32,50 

Niet zo lang geleden nog ont-
leenden mensen de normen en 
waarden in het dagelijks verkeer 
aan hun religie. Vandaag den 
dag hebben wetenschap en tech-
nologie die maatgevende rol 
overgenomen. Hoe vertaalt zich 
die tendens naar de richtlijnen 
waarmee we ons dagelijks leven 
trachten te sturen? Van essen-
tieel belang acht de Dalai Lama 
dat we tot overeenstemming ko-
men over wat goed of slecht is, 
wat positief of negatief gedrag is. 

In dit boek toont de Dalai Lama 
wat hij bedoelt met 'positief 
ethisch gedrag'. Hoe zijn waar-
heden die reeds generaties lang 
meegaan ook nu nog het ge-
reedschap voor een gelukkig en 
betekenisvol leven? 

DB 

Franz Reichle (samensteller) 
Kennis van helen 
Tibetaanse Geneeskunde 
Maitreya, 1997 
ISBN 90-71886-10-7 

In de film Das Wissen vom Hei-
len heeft Franz Reichle op heel 
eigen wijze de poging gewaagd 
om vanaf de westerse wereld 
een brug te slaan naar de Tibe-
taanse geneeskundige tradities. 
Alras bleek dat er, naast de beel-
den die de film toont, ook be-
hoefte bestond aan meer theore-
tisch gerichte achtergronden en 
het wetenschappelijk onderzoek 

dat zich met de Tibetaanse heel-
kunde bezighoudt. 
Zo is een boek tot stand geko-
men waarin de mensen die in de 
film optraden uitgebreid aan het 
woord komen. Film en boek 
vormen als zodanig een perfecte 
symbiose. 

Ondanks het feit dat alles wat in 
Tibet verbonden was met de 
traditionele geneeskunde is ver-
nietigd, en vrijwel alle Tibetaan-
se artsen op geweldadige wijze 
om het leven zijn gekomen, 
hebben talrijke vluchtelingen uit 
Tibet hun ervaringen en uiterst 
waardevolle beschrijvingen in 
het buitenland verspreid. 

In Kennis van helen licht de Da-
lai Lama de filosofische grond-
slag toe van de Tibetaanse ge-
neeskunde aan de hand van de 
wederzijdse afhankelijkheid van 
lichaam en geest. Dr. Tenzin 
ChiSclrak, lijfarts van de Dalai 
Lama, gaat in op de eigenschap-
pen en zienswijzen van de Tibe-
taanse geneeskunde. In het 
tweede deel bezoeken we de Ti-
betaanse arts Tshimit-Dorshi 
Dugarow met zijn patiënten in 
het ten noorden van Mongolië 

gelegen Boerjatië. In deel drie 
wordt beschreven hoe in Euro-
pa en Israël Tibetaanse genees-
middelen zorgvuldig aan een 
onderzoek worden getoetst. Tot 
slot is aan de hand van het voor-
beeld van het Weense Atoom-
onderzoeksinstituut duidelijk 
gemaakt hoe het wetenschappe-
lijke denken in de westerse we-
reld zich allengs aansluit bij het 
holistische Tibetaanse beeld dat 
zo kenmerkend is voor deze bij-
zondere geneeskundige traditie. 

DB 

Eva Wong 
Lessen van de Tao 
Ankh-Hermes, 1999 
ISBN 90-202-1967-7, f35,00 

Naast het eerder in dit tijdschrift 
besproken handboek Taoïsme 
van Eva Wong heeft deze auteur 
een selectie klassieke taoïstische 
teksten bijeengebracht. Teza-
men met de commentaren die 
aan de teksten zijn toegevoegd 
zijn in dit boek zowel bekende 
teksten uit de Tao-te-ching als-
ook minder bekende opgeno-
men. 

De opzet van het boek is zo, dat 
in tien hoofdstukken telkens een 
bepaald thema wordt aangepakt, 
zoals de sjamanistische oor-
sprong van het taoïsme, de mys-
tiek, de zoektocht naar de on-
sterfelijkheid, ceremonieën en li-
chaamsoefeningen. 

Met deze bloemlezing van een 
reeks klassieke teksten is Lessen 
van de Tao een onmisbare aan-
vulling op Eva Wongs befaamde 
handboek geworden. 

DB ›- 
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Het Hartjuweel van tr.e. 
Verlichte Meesters 

Dilgo Khyentse 
Het Hartjuweel van de 
Verlichte Meesters 
De beoefening van inzicht, meditatie en 
handelen. Een verhandeling deugdzaam 
in het begin, midden en eind 
Door Patrul Rinpoche van commentaar 
voorzien. Asoka, 1999 
ISBN 90-5670-033-2, f 37,50 

Aan de hand van een les, door 
Patrul Rinpoche in de 19de 
eeuw in versvorm samengesteld, 
heeft Dilgo Khyentse deze tekst 
voorzien van uitgebreide toe-
lichtingen en commentaren. Als 
geen ander is Dilgo Khyentse 
Rinpoche, een bekend vertolker 
van de leer van de Boeddha in 
het Westen, de geschikte per-
soon om dit 'hartjuweel' voor 
onze tijd te laten schitteren. 

Zo zegt Dilgo Khyentse dat 
de huidige tijd ook wel bekend 
staat als 'ontaarde' tijd, of als de 
tijd van overblijfselen waarin al- 

leen nog maar de restanten te 
vinden zijn van de kwaliteiten 
en de volmaaktheden van de 
grote gouden tijd uit een ver 
verleden. Zo zijn er nog slechts 
heel weinig uitzonderlijke men-
sen te vinden, die leven in over-
eenstemming met de leer van de 
Boeddha. De alom heersende 
inzichten en levensstijlen van de 
huidige tijd leiden alleen maar 
tot steeds weer opnieuw lijden. 
Thema's als de tekortkomingen 

van het huidige decadente tijd-
perk; inzicht, meditatie en han-
delen van het Mahayana via de 
paden van de soetra's en de tan-
tra's; de transformatie van zin-
tuigen, emoties en aggregaten; 
de vier essentiële punten inzake 
lichaam, spraak, geest en dhar-
makaya, en het besluit tot vast-
beslotenheid om vrij te zijn van 
samsara, worden op grond van 
de basistekst uitvoerig van com-
mentaren voorzien. De basis-
tekst 'Het Hartjuweel van de 
Verlichte Meesters' is zowel in 
het oorspronkelijk Tibetaans als 
in Nederlandse vertaling apart 
in dit boek opgenomen. Noten-
apparaat, uitvoerig register en 
korte biografieën van zowel 
Patrul Rinpoche als van Dilgo 
Khyentse Rinpoche besluiten de 
tekst van deze inhoudelijk bij-
zonder rijke en gedegen publi-
katie. 

DB 

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

ZEN 
Europees zenkwartaalschrift voor theorie en praktijk 

open voor alle zenscholen en richtingen 
sedert 1980 

Een greep uit de themanummers van 1992 tot 1997: 

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

Prijs jaarabonnement: Hfl 39,50 / 790 BF  2 proefnummers: Hfl 10,00 / 200 BF 
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Tijdschriften 
Lotusbitter 
Zeitschrift fiir Buddhismus 
Nr 4/99 
DBU, Amalienstrasse 71, 
D-80799 München 

"Dat de leer van de Ontwaakte 
al vanaf haar ontstaan heel veel 
te maken had met inzicht, ana-
lyse en het onder de knie krijgen 
van ingrijpende en bedreigende 
veranderingen, is bekend. Niet 
voor niets beschrijven Boeddha-
biografieën de politieke en so-
ciale ontwikkelingen in het oude 
India ten tijde van prins Sid-
dhartha als een fase van voort-
durende verandering en onze-
kerheid. Een wereld die vast op 
haar grondslagen scheen en 
reeds lang onveranderd bleef, 
ging onweerstaanbaar tot verval 
over. Nieuwe structuren ont-
stonden, en de machthebbers 
van gisteren waren de verliezers 
van vandaag. Wie zich daartegen 
verzette, had geen enkele kans. 
Wie bereidwillig wilde meegaan 
wist nog niet waarheen dan wel. 
Vergelijkingen met de huidige 
tijd dringen zich op. Ook de 
meesten van ons lijkt het alsof 
wij ons bevinden in een soort 
`bardo', zoals het Tibetaanse 
woord voor de toestand tussen 
twee bestaansniveaus wordt ge-
noemd. Hoe kan het boeddhis-
me daarbij helpen en een duide-
lijke scheidslijn in al die verwar-
ring trekken? 

In een wereld overvol netwer-
ken, die op het punt staat met 
een nieuwe beschrijving van de 
`werkelijkheid' te experimente-
ren, zijn de navolgers van de 

Boeddha graag geziene ge- 
sprekspartners.  Spiritualiteit 
krijgt op basis van een verande-
rende wereld een nieuwe waar-
de, een nieuwe plaats en een an-
der gezicht. Dan komt het goed 
uit als het boeddhisme vanuit 
zijn kern aan geen specifieke 
vorm of culturele uitdrukkings-
wijze gebonden is. En ook dat 
het eigen bewustzijn de hoek-
steen en het scharnier is, van 
datgene waarmee het boeddhis-
me zich bezighoudt, van nut 
kan zijn in een tijd waarin alle 
hogere instanties en autoriteiten 
zich moeten verantwoorden. 

In elk geval ontstaan er nieuwe 
structuren en wij zullen daaraan 
meewerken, of we willen of 
niet. Hoe goed ons dat gaat ge-
lukken, met vermijding van lij-
den en het bereiken van geluk 
voor onszelf en anderen, hangt 
niet af van tradities en scholen, 
kloosters en centra, maar enkel 
en alleen van de kwaliteit van de 

individuele praktijk. Dat klinkt 
modern, niet waar? Ingeval ie-
mand nu bang is dat het boed-
dhisme zich al te bereidwillig zal 
overgeven aan de geest van de 
tijd, moet men zich daarover 
geen zorgen maken. Er blijven 
nog genoeg onpopulaire noten 
over om te kraken, met het doel 
de weg tot een echte uitdaging 
voor elke praktiserende boed-
dhist te banen." 

Aldus Regine Leiser in haar 
`Editoriar voor dit boeiende 
nummer van Lotusbliitter met 
een reeks bijdragen die vanuit 
verschillende spirituele tradities 
aansluiting zoeken bij thema's 
als de overgang naar een ander-
soortige samenleving, toekomst-
verwachtingen, een nieuwe 
ethiek voor de komende tijd, 
boeddhisme als voorbeeld en als 
leidraad, wereldondergangsge-
dachten, de wetenschap der toe-
komst, oorlog en vrede etc. 

DB 
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Van her 
en der 

Volledige wijding tot non in 
het Theravada-boeddhisme 
opnieuw ingesteld 

Veel boeddhistische vrouwen in 
Oost en West vinden het een 
grote spirituele hindernis dat al 
eeuwenlang in het Theravada-
boeddhisme (maar ook binnen 
een aantal Mahayana-tradities) 
niet meer de door de Boeddha 
zelf ingestelde mogelijkheid be-
staat van een volledige wijding 
tot non. In Sri Lanka bijvoor-
beeld is deze mogelijkheid al 
ongeveer duizend jaar geleden, 
als gevolg van een vernietigende 
veldtocht van Tamil verove-
raars, volledig verdwenen. 

Ofschoon de Boeddha in de 
Vinaya strenge regels voor de 
wijding van monniken en non-
nen heeft vastgelegd, onderwees 
hij ook dat er niets is wat voor 
altijd en eeuwig vastgelegd en 
onveranderlijk is. 

Talrijke boeddhistische vrou-
wen trachten in Azië al jaren-
lang de volledige nonnenwijding 
binnen hun eigen tradities en 
landen opnieuw in te voeren. 
Dat schijnt nu te lukken en uit-
gerekend in een land waar de 
dharmatraditie als bijzonder tra-
ditiegebonden en conservatief 
bekend staat. 

Vanaf het voorjaar van 1999 kan 
men zeggen dat de mogelijkheid 
van een volledige wijding tot 

non voor vrouwen binnen het 
Theravada-boeddhisme, waar 
ook ter wereld, is hersteld. Dit is 
vastgelegd door de `upasampa-
da' (volledige inwijding) van 
twintig nonnen die de tien ge-
loften (`dasasila matas') hebben 
afgelegd op 24 maart 1999. Deze 
gebeurtenis vond plaats in de 
beroemde Raja Maha Vihara 
van Dambulla (Sri Lanka) onder 
de leiding van een groep hooge-
plaatste monniken. 

Sedert de jongste inwijding kan 
men nu zeggen dat de dam is 
doorgebroken en de weg vrij is. 
Een van de grote monnikentra-
dities in Sri Lanka, die van 
Amarapura, ondersteunt en er-
kent de volledige wijding. De 
bevolking aanvaardt deze nieu-
we (oude) weg al jarenlang met 
groot enthousiasme, want de 
tien-geboden-nonnen in Sri 
Lanka hebben reeds lang een 
goede naam. 

Uit: Lotusblatter-Magazin 4/99. 

Chinees boeddhisme 
naar het Westen 

Verwacht wordt dat de beteke-
nis en de verspreiding van het 
Chinese boeddhisme in de wes-
terse wereld de komende decen-
nia aanzienlijk zal toenemen. 
China heeft niet alleen een grote 
Ch'an-traditie, maar kent ook 

belangrijke nog steeds bestaande 
monastieke tradities zoals de 
Reine-Land-School, de Tien-
Tai-School, de Yogacara-
School, de Hua-Yen-School en 
zo meer. We kunnen, doordat 
langzaamaan een reeks boed-
dhistische centra de poorten 
voor bezoekers uit het Westen 
gaat openstellen, hoogst waar-
devolle impulsen verwachten. 

Onder leiding van de bekende 
Vietnamese zenmeester Thich 
Nath Hanh vond in mei en juni 
1999, samen met een groep leer-
lingen uit zestien landen (waar-
onder dertig nonnen en monni-
ken) een reis plaats naar de 
bronnen van het zen- resp. 
Ch'anboeddhisme in China. 
Een historische gebeurtenis. De 
Buddhist Association of China 
bracht met haar uitnodiging de 
wens tot uitdrukking de poor-
ten van de dharma in China 
voor de buitenwereld te open te 
stellen. Voor de eerste keer in de 
tweeduizend jaren oude ge-
schiedenis van het boeddhisme 
in China heeft zich nu een grote 
groep dharma-leerlingen uit het 
Westen langere tijd opgehouden 
in Chinese Ch'ankloosters en 
samen met de monniken, non-
nen en dharmaleraren geprakti-
seerd. 

Uit: Lotusbliitter-Magazin 4/99. 
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Advayavada Infocenter - Amsterdam 
Postbus 10502, 1001 EM Amsterdam 
fix 020-6269602, advaya@euronet.nl  
w w w.euronet.n1/-advaya/index.htm 
Info over het Advayavada-boeddhisme. 
Maandelijkse bijeenkomsten: 
Amsterdam, Prinsengracht 409E. 

Boedddhagenda 
Gratis en ongebonden mailing-list in het 
Nederlands, waarop iedereen berichten 
over geplande boeddhistische activitei-
ten kan plaatsen en lezen. Schrijf je in 
bij: 
http://w ww. onelist.co  m/subscri be/boed 
dhagenda 

Boeddhayana Centrum Nederland 
Stephensonstraat 13, 2561 XP Den 
Haag. Tel 070-3600605/fax 070-
3600213/e-mail: 
buddhayana@buddhayana.nl/website:  
www.buddhayana.nl. 
Overzicht van landelijke activiteiten op 
aanvraag. 

Boeddhayana Wihara 
Stephensonstraat 13, 2561 XP Den 
Haag. Tel 070-3600605/fax 070-
3600213/e-mai l:  
boeddhayana@buddhayana.nl  
Lering en meditatie: iedere ma 19.30-
21.30 u, meditatie: iedere do 19-20 u. 
Retraites: maandelijks weekeind. 

Boeddhistisch Centrum Amsterdam 
Vrienden van de Westerse Boeddhisten 
Orde (VWBO). Palmstraat 63, 1015 HP 
Amsterdam. Te1.020-420.7097/632.779; 
e-mail: info@wwbo.demon.nl;  
website:http:/www.v-wbo.demon.n1 
Beginnersactiviteiten: Meditatieavonden 
elke wo 19.30 u; Het levenswiel elke di 
19.30-21.45 u 22.feb - 21 mrt, Ethische 
oefening 11 apr - 16 mei; Gevorderden: 
Dharma-avonden elke do 19.30 u; Medi-
tatiedagen zo 11-17 u op 23.1, 26,3, 16.4, 
21.5, 18.6, 27.8; Vollemaansavonden 
19.30 u op 21.1, 19.2, 20.3, 18.4, 18.5, 
16.6, 16.7; Parinirvanadag 17 feb 19.30-
22 u; Boeddhadag 18 mei 19.30-22 u; 
Dharmadag 16 juli 19.30-22 u; Retraites: 
(beginners) 18-20 feb, 15-19 juli; (begin-
ners/gevorderden) 20-24 apr; (gevorder-
den) 25-27 feb, 31 mei-4 juni, 20-29 juli. 
Open dag: 30 jan 11-16.30 u. 

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 Kels-
ang Sherab Amsterdam, elke za, info 
Ghantapa Centrum; Meditaties, Ghan-
tapa Centrum elke wo 20 u; Den Haag, 
De Ruimte, Witte de Withstr 27 elke wo 
18.30 u; Gouda, Poldermandreef 20 
0182-581019 elke wo 20 u. 

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

Boeddhistische Unie Nederland 
(B.U.N.) 
Secretariaat: Braamkamp 323, 7206 HP 
Zutphen, tel. 0575-527.665. E-mail: 
LeoGiesenl@compuserve.com  
Vereniging van boeddhistische groepe-
ringen in Nederland, met werkgroepen 
o.g.v. public relations, onderwijs, geeste-
lijke gezondheidszorg en geëngageerd 
boeddhisme. Enkele malen per jaar 
Nieuwsbrief, 2x per jaar algemene 
ledenvergadering, lx per jaar Kennisma-
kingsbijeenkomst met cultureel 
programma. Uitgave van boekje: Voor 
het omgaan met sterven en dood. 

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

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 boed-
dhistische leer: elke laatste di v.d. maand 
19 u door Peter van Loosbroek; info 
073-532.4459. 

Buddhavihara Vipassana 
Meditatiecentrum 
St.Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM 
Amsterdam. Te1.020-626.4984, fax 020-
420.7205, e-mail: gotama@xs4all.nl  
Wekelijkse meditatie: ma 18-20 u, wo 
7.30-8 & 8-8.30 u; do. 9.30-11.30 u/18-
19.30 u. 

Centrum voor Shin-Boeddhisme 
Shintempel Jijoki, Pretoriastraat 68, 
B-2600 Antwerpen-Berchem. 
Inl (00-32)-03-218.7363/fax 03-
281.6333/e-mail yuho@glo.be. 

Centrum Ekayana (Stichting Ching 
Chueh Buddhist Association Nether-
lands (CCBA) 
Soestdijksekade 960, 2574 EL Den 
Haag, tel 070-3300235 
Centrum Ekayana verzorgt instructies 
in de Boeddha-Dharma en in 
inzichtsmeditatie, en geeft beperkt aantal 
publicaties uit. Ma.avond: Inzichtsmedi-
tatie met instructies op basis van 
Mahayana-filosofie. Di.avond: Inleiding 
Boeddhisme aan hand van de Rede over 
het 'In Beweging Zetten van het Wiel'. 
Wo.avond: Stille Concentratie-medita-
tie. Do.avond: Inleiding in de Mahayana 
aan hand van de Hart-sutra. 

Dhamma Conferentiecentrum 
Jan Frankensingel 26, 8431 AH Ooster-
wolde 
Tel. 0516-521381/fax 0516-521267/ 
e-mail: dhammasewaka@buddhayana.nl  
Retraites en cursussen: programma op 
aanvraag. 

Ehipassiko 
Veneburen 23, 8423 VH Makkinga 
Tel 0516-441848/fax 0516-441419/e-
mail: ehipassiko@buddhayana.nl  
Lering en meditatie: vrij 19.30 u; 
Kinder-Dhammaschool: za 14 u. 

Filosofie Oost-West 
Secretariaat: Zaanmarktstraat 18, 4811 
RL Breda. Info programma: Gesineke 
Nelemans 076-513.8756; Jacob 
Boszhard 020-482.1533; email: info@fi-
losofie-oostwest.n1;  webmaster@filoso-
fie-oostwest.n1 
22 jan.  Inleiding comparatieve filosofie, 
prof.dr.U.Libbrecht; Westerse filosofie in 
moderne tijd (1), prof.dr.I.N.Bulhof. 19 
febr.  Comparatieve filosofie: toepassing 
van model op Oosterse denken, 

Agenda 
Sluitingsdata kopij:  herfst 8 september, winter 8 december, lente 8 maart, zomer 8 juni 
Agendaredactie:  Dirk Bakkes, Iemstukken 82, 9407 KIV Assen, 

Tel 0592-347387. E-mail. dirk.bakkes@hetnet.nl  
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Agenda 

p rof.d r.U.Li b brecht; Westerse filosofie in 
moderne tijd (2), prof.dr.I.N.Bulhof. , 18 
mrt.  Indische filosofie: de Veda als oor-
sprong,dr.B.M.J.Nagel; Westerse filosofie 
20e eeuw: in wisselwerking met 
Zenboeddhisme, dr.H.Oosterl.ing. 8 apr.  
Schijn en werkelijkheid in boeddhisme, 
dr.H.F.de Wit; Boeddhisme in India, 
Dr.B.M.J.Nagel. 13 mei.  Bevrijdende 
communicatie, N.Tydeman; Hindoeïs-
me, dr.B.M.J.Nagel. 9 sept.  Chinese filo-
sofie (1): Confucianisme, Dr.K.L.van der 
Leeuw; De psychologie van het 
boeddhisme, dr.H.F.de Wit. 7 okt.  Spiri-
tualiteit in dagelijks leven: de ontroering 
van het leven, prof.dr.M.A.Lathouwers; 
Chinese filosofie (2): Yangisme, drs.P.Ko-
ni.ngs. 4 nov.  Dageraad van de Westerse 
filosofie, prof.dr,K.Verrycken; Boeddhis-
me in China, prof.dr.E.ZUrcher.  25 nov.  
Antieke westerse filosofie: de grote syste-
men, prof.dr.K.Verrycken; Spiritualiteit 
in dagelijks leven: het lijden, 
prof.dr.M.A.Lathouwers._ 

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; Maast-
richt info I.ngeborg 043-325.8504; 
Utrecht info Ayse 030-262.5972; 

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

Jewel Heart 
Dominicanenstraat 2B, 6591 KD Nijme-
gen. Tel. 024-322.6985. E-mail: 
jewelheart.nl@planet.nl;  home-page: 
home.planetnl./—jewelheart.n1; info: 
024-322.6985. 
Nijmegen  Meditatie open avond elke 
week vr 20-21 u. Meditatie cursus 2-
wek. wo 20-21.30 u. Thangka tekenen 
2-wek. wo 20-22 u. Inscholing 
Boeddhisme do 19.30-21.30 u. Lamrim 
groepen ma, di, wo. Den Bosch  Inscho-
ling Boeddhisme ma 20-22 u, Lamrim 
do 19.30-21.30 u. Info 073-641.3166. 
Tilburg  Inscholing Boeddhisme wo 20-
22 u. Info 013-532.1348. 

Kanzeon Sangha Nederland (ZEN) 
Tel. 073-6427009; e-mail: 
cobe@hetnet.nl  
Amsterdam: 020-6276493 olv Nico Ty-
deman; elke ochtend 8-9 u en di 20-22 u. 

Regelmatig zazen-weekends, intro-cur-
sussen, workshops, lezingen. 
Apeldoorn: olv Christian Kruyff 055-
5417251, di 20.30-22.15 en vrij 9-10.45 u. 
Den Haag olv Kees v.d.Bunt 070-
3504601, ma 19-20.45 en 21-22.45 u. 
Den Bosch: olv Stefan Coppens 073-
6427009, di 20.30-22 u en do 20.30-22 u. 
Enschede: olv Toon Fugers 074-
2434551, ma 20-22.30 u. Hoorn: olv 
Dirk Beemster 0229-217855, ma 20-22 
ti, di 6.30-8 u en 20-22 u. Rotterdam, 
olv Nico Tydeman 078-6317606, ma 
18.15-20 en 20.15-22 u. 

Karma Kagyu Centra voor Diamant-
weg-Boeddhisme 
Spirituele leiding van de 17de Karmapa 
Thayc Dordje en Lama Ole Nydahl. 
Website: w-ww.diamantweg-boeddhis-
me.n1 
Centrum Amsterdam, p/a Snaarmans-
laan 72, 1815 SK Alkmaar; info Michel 
van Dinteren 020-6792917/Roeland 
Hofstee 072-5119257. Meditatie elke ma 
20-22 u. Lenteprogramma: 21 jan. lezing 
Christian Boesel, 25 mrt lezing Ditrich 
Rowek. E-mail: 
kagyuams@diamantweg-boeddhisme.n1  
Centrum Groningen, p/a C.H.Peters-
straat 21, 9714 CG Groningen; info 
Marja Jongejan 050-5774582. Meditatie 
elke di 20-22 u. Lenteprogramma: 22 
jan. 14 u lezing Christian Boesel; 26 mrt 
14 u lezing Ditrich Rowek. E-mail: kag-
yugro@diamantweg-boeddhisme.n1  
Groep Den Haag, p/a Louise Henriet-
testraat 24, 2595 TH Den Haag; info 
Derek Lugtenberg 070-3473828. Medi-
tatie elke wo 20-22 u. E-mail: 
kagyuhaag@diamantweg-bocddhisme.nl  
Groep Leeuwarden, info Hans en Lic-
neke Visser 058-2555726. Meditatie elke 
wo 20-22 u. E-mail: 
kagyulwd@diamantweg-boeddhisme.n1  

Maha Karuna Ch'an (Chinese Rinzai 
Ch'an) 
(Rinzai Ch'an-leraar Ton Lathouwers) 
Secretariaat Nederland: Leo Giesen, 
Braamkamp 323, 7206 HP Zutphen. Tel., 
0575-527,665; e-mail: 
LeoGiesenl@compuserve.com  
Secretariaat België: Carine Pulinckx, Sint 
Servaasstraat 2, 3212 Pellenburg, België. 
Tel. 0032(0)16-460.381; e-mail: 
Jo.AMPE@village.uunet.be  
Zen bijeenkomsten: België  Antwerpen, 
Markgravelei 103, (vr) Orpha Verschae-
ren 03-237.3718; Brugge, Domeindreef 
10 (3e wo v.d.mnd) Cecile Dhcedene 
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 016- 

259.879; Lommel, Lesmortel 31, Mai 
Mannaerts 011-542.222, Lo-Reninge, 
Markt 11, Paula Van Robaeys 058-
288.204; Noord Limburg, Joy Michiels-
plein, Ackal (ma & wo) Robert Kinable 
011-648.048/Marcel Schuurmans 011-
646.358; Schoten, Voorschotenlaan 29 
(zo) Rogel Dias 03-644.2496; Temse, 
Fonteinstr,9 (do) Rita Aubroeck 03-
771.0123; 
Nederland  Breda, Harrie de Kroon 076-
521.7003; Eindhoven, Gerard Kwak, 
040-241/8372; Hengelo, Lieke van Has-
selt 074-291.1333; Nyswiller, Frans 
Sp.itz, 043-601.2319; Son en Breugel, Jo 
Hoeks 0499-473.546; Steenwijk, Marion 
Hellegers 0561-441.477; Utrecht, Ron 
Sinnige, 030-254.5073; Veldhoven, 
Trees Bloeyaert, 040-254.2536; Venlo, 
Jacques Peeters, 077-354.763; Zutphen, 
Leo Giesen, 0575-527.665. 
Sesshin: Doetinchem, De Slangenburg, 
mevr. Hendriks 0314-332.753; Nijme-
gen, Kee van Ree 024-358.2484; Steyl, 
Klooster H.Hart Leo Giesen 0575-
527.665 ;De Tiltenberg, Meindert van 
de Heuvel 0252-517.044. 

Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Emst. Tel. 
0578-661.450/fax 0578-661.851, e-mail: 
maitreya@pi.net,  home page: 
http://home.pi.net/—maitreya/home.ht 
ml 
Maitreya Amsterdam 
Boeddhistisch meditatie- en studiecen-
trum 
Brouwersgracht 157-159, 1015 GG 
Amsterdam. Tel. 020-428.0842/fax 020-
428.2788. 
Begeleide meditatie: ma t/m vr 17.30-
18.30 u; stille meditatie: ma t/m vr 21.15-
22 u; inloopochtend: ma 10-12 u. 
Groningen,  Postbus 1322, 9701 BH, 
diverse aktiviteiten info 050-526.8058 
(Simon)/ of 050-309.1257 (Fokje). 

Nederlandse Zen Stichting 
Banstraat 36, 1017 KA Amsterdam. Tel. 
020-6734847/6923731/6644219. 
verbonden met Association Zen Inter-
nationale, gesticht door zenmeester Tai-
sen Deshimaru, biedt gelegenheid zaz-
den (zenmeditatie) volgens oude Japanse 
traditie te beoefenen. Info Ada Henkus-
Kocken 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. 
Te1.020-6205207, fax 020-6227143, e-
mail: nyingmacentrum@nyingma.nl,  
web: http://www.nyingma.nl  
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Amsterdam  Wekelijkse cursussen Inlei-
ding Boeddhisme wo 19.45-21.45 u, Vi-
sualiseren di 19.45-21.45 u, Meditatie 
vrij 19.45-21.45 u, Ruimte, tijd & kennis, 
introductie ma 20-22 u, Kum Nye di 7-8 
u, do 19.45-21.45, zo 10-13 u, voortge-
zette cursus vrij 10-13 u; Workshop Om 
Ye Dharma 5 febr 10-17 u, International.  
Kurn Nye Retreat 26 febr 10 tot 28 febr 
14 u (voertaal Engels), Meditatieweek-
end 10 mrt 19.45-11 mrt 16 u; Kum Nye 
Workshop 26 mrt 10-17 u (De Roos, 
Vondelstr.35); 27 mei 10-17 u; Leraar uit 
Berkeley (Sylvia Gretchen) 21 apr 20 u 
tot 23 apr 14 u, en 24 apr 10 u tot 27 apr 
14 u; Pinksterretraite (tijd en plaats vol-
gen), Meditatieweekend 16 juni 19.45 u 
tot za 16 u, Kum Nye workshop 24 juni 
10-17 u, Zomerretraite 13 aug 20 tot 18 
aug 14 u, Meditatief concert met klank-
schalen 25 mrt 20 u; Arnhem Kum Nye 
Workshop 1 apr 10-17 u, info 026-
4439001; Leiden Kum Nye do 9.45-
11.45u/19.45-21.45 u, info 071-5131192; 
Nijmegen Kum Nye di 20-22 u (11.1-
30.5) info secr. Amsterdam; `s-Her-
togenbosch  Kum Nye workshop 29 jan 
10-17 u, 13 mei 10-17 u, info secr 
Nyingma Amsterdam, Utrecht Kum 
Nye vrij 10-12 u, info 023-2310924; 

Internationaal Zen Center Noorder 
Poort 
Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen. Tel. 
0521-321.204, fax: 0521-321.412, e-mail: 
Kanromon@euronet.nl.  
Spring Desert Retreat: 27 maart tot 20 
april (Dhamma Dcna Desert Retrear 
Center, Joshua Tree, California, met 
Ruth Denison, Soan Poor en Jiun Ho-
gen Roshi) Volledige info bij Noorder 
Poort. 
In Wapserveen: Meerdaagse retraites: 7-
daagse zenretraites, 25 feb-3 mrt, 26 
aug-2 sep; 2x vierdaagse zenretraites, 15-
20 en 20-25 juli; mindful/awareness ret-
raites, 1-8 juli, 12-19 aug. Familie 
zenretraite:1-4 juni. Zenweekends: 28-30 
jan, 24-26 mrt, 12-14 mei, 9-12 juni, 4-6 
aug. Zitdag: 6 febr. Werkweken: 3-7 
apr, 15-19 mei. Rakusu weekend:] 1-13 
febr. Zencursussen 10 woensdagen van 
19 jan. tot 29 mrt.; 7 woensdagen van 17 
mei tot 28 juni 's morgens 9.45-11.45 of 
's avonds 19.30-21.30. Introductiecursus-
sen: 4 dinsdagavonden 1, 8, 15 en 22 
febr., 16, 23, 30 mei en 6 juni. Zenoefen-
avond: elke di. 19.30-21 u. 

International Zen Instituut (IZIN) 
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 20-6X9.9126; ma 
19.30-21.30 u Phil Nana van Velzen 
020-6934578; Boekel ma en di 19.30-
21.30 u Antje Priti Vermeulen 0492-
321.530; 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; Maartensdijk 
do 19.30-21.30 u olv Enko Heynekamp 
0346-21371; 7Neede do 19-20.30 u Jis-
hin Hendriks, inl. Ron Bender 0545-
294.931; Zwolle (Dominicanen-kloos-
ter) di 20-22 u Ben Rata Oosterman 
038- 454.0135.Leiden 2-maandelijks in-
tensieve zen-ochtenden za 8-12 u Jishin 
Hendriks 071-582.0939. 

Rigpacentrum 
Secretariaat: Van Ostadestraat 300, 1073 
TW Amsterdam. Tel. 020-470.5100/fax 
020-470.4936. Info gegevens diverse ac-
tiviteiten bij secretariaat. 

School voor Comparatieve Filosofie 
Georges Bogaerts, Mispelstraat 126, B-
9100 Sint-Niklaas. Informatie over alle 
programma's: (03)776.1488/fax 
(03)776.8628/e-mail: 
georges.bogaerts@skynet.be  

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

Shambhala Nederland 
Tibetaans Boeddhistische Meditatie en 
Studie Centra, opgericht door Cheigyam 
Trungpa Rinpoche, geleid door Sakyong 
Mipham Rinpoche. 
le Jacob van Campenstraat 4, 1072 BE 
Amsterdam. Tel. 020-679.4753; e-mail: 
shamadam@xs4all.nl  
Amsterdam, zitmeditatie ma & di 
17.30-19 ti, wo 19-22 u, do 19.30-21.30 
u, meditatie-instructie en begeleiding wo 
20-22 u; De magie van het dagelijks le-
ven, leiding Han de Wit, 28-30 jan; Lei-
den, Geverstraat 48, 2343 AB 
Oegstgeest 071-541.0928 (Lida Hospers) 
zitmeditatie en meditatie-instructie wo 
9-11 u, do 20-22 u, lezingen over boed-
dhisme do 28.10, 25.11, 30.12, 27.1. Gro-
ningen, Vismarkt 36-A 050-313.6282 
(Herma de Graauw-Goedendorp) zit-
meditatie elke ma 19.30-22 u. Utrecht, 
Jansveld 9 bis 030-288.6032 (Desiree van 
Woerden) meditatie elke wo 20-22.30 u. 

Arnhem, 026-381.7262 (Tom Berthoff) 
meditatie elke di 20-21 u, meditatie-in-
structie elke di 20 u na tel.melding. Rot-
terdam, Museumpark 3 zaal Remonst-
rantse Kerk t.o. museum Boymans 010-
418.1387 (Alexander Mispelblom)/010-
418.4915 of e-mail: 
g.m.spoelstra@wxs.nl  (Gerard Spoelstra) 
Zitmeditatie elke di 20-21.30 u(zaal 
open 19.30 u). 

Stichting Leven in Aandacht 
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam. 
Meditatiegroepen in de traditie van 
Thich Nhat Hanh: 
Nederland Alkmaar één zo v.d.maand 
9.45-14 u info Gertje Hutschemaekers 
072-561.6289/Elizabeth van Veen 072-
540.1707; Amsterdam, Landelijke Sang-
hadag 4 maart 9.30-20.30 u, Van 
Walbeeckstraat 66 of De Genestetstraat 
11 (afhv.aantal deelnemers); Wandelme-
duatiedagen 6 febr, 5 mrt, 2 apr, info 
Ch.v.d.Bogaert 020-664.7628; Vijf aan-
dachtsoefeningen 29 jan t/m 27 mei, info 
Madelon Hooykaas 020-622.1898; Vre-
de Aanraken do 27 jan t/m 30 mrt 
18.30-20.30 u, info Eveline Beumkes 
020-616.4943; Introductie in Meditatie 
25 jan t/m 14 mrt 18.30-21.30 u, info 
Eveline Beumkes 020-616.4943; Medita-
tie voor kinderen 26 jan t/m 1 mrt 14-16 
u, info Eveline Beumkes 020-616.4943; 
Geëngageerd boeddhisme en boeddhisti-
sche psychologie olv David en Caroline 
Brazier 18/19 mrt en 27/28 mei, info 
Margriet Versteeg 0575-530.843; vr 18-
22 u, ma 19-21u, di 7.30-12 u, elke mor-
gen 7.30-8.30 zit/loop meditatie, info 
Marjolijn van Leeuwen 020-427.9261; 
Arnhem, meditatiebijeenkomst 6 febr, 5 
mrt, 9 apr, 7 meri, 4 juni, info Jane Huls-
hoff Pol, 026-334.0496; Eindhoven elke 
do 20.15-22 u meditatiebijeenkomst, 
info Rahel Ziskoven 040-251.4515; 
Haarlem elke 14 dg 19.30-21.30 u info 
Carolien Balt 023-531.6680/Ellie de 
Jong 023-526.1741; Leidschendam do 
20-22.30 u info Maaike v.d.Brink 070-
327.0718; Nederhorst den Berg in 
Vietn.Boeddh.Tempel elke 3e zo 10 uur 
info Noud de Haas 024-344.4953/Tom 
Westerman 024-322.1976; 17 u info 
Thich Trong Tri 0294-254.393; Nijme-
gen 20 nov 13.30-16.30 u, info Noud dc 
Haas 024-3444953/Tom Westerman 
024-3221976; Radewijk (gem. Harden-
berg)di 20-21.30 u; elke 2de di 10-16 u; 
info Miep Tromp-v.Bergen 0523-
216.550; Rotterdam elke 14 dg zo 19-22 
u info Alex Westra 010-436.0026/Marij-
ke Keihler 010-465.7795; Schiedam elke 
2 weken wo 10-12 en 20-22 u, info Mag-
da Heesen-Van den Hemel 010-
426.5973; Tilburg eens per 3 weken ma 
19.30-22 u info Rob de Groof 013- 
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5051269; Utrecht elke 2e zo in de 
maand 12-16 u, info Bart Hoeve 030-
271.2035/Jopi Floor 030-271.5561; Vo-
gelenzang 7-11 apr. "Vrouwen en Zen" 
met zuster Jina en eerw. Hakuun Barn-
hard, De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375; 
Winschoten (en Nieuwe Pekela) za 9-10 
u en do 18.30-19.30 u (beginners), 20-21 
u (gevorderden), info Hannah Althuizen 
0597-645.108; Zaltbommel (Hcerewaar-
den) elke 14 dg di 19.30-22 u, info Jan 
Boswijk 0418.561.660 en Rochelle 
Griffin 0487-573.315; Zoetermeer elke 

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, elke 14 dg meditatie-
bijeenkomst 19.30-21.30 u, elke late 
zondag t/m juni Dag van bewuste aan-
dacht 10-15-16 u, info Od.ette 
Bauwelecrs 03-257.2598; Gent, medita-
tiebijeenkomst elke 2de do 19-22 u, Ix 
zondag in maand 10-16 u Dag van Aan-
dacht; Lembeek, Trompstraat 40, elke 
ma 20-21.30 u info Manille en Karel De 
Geest 02-361.1337 Leuven, info Lut 
Peeters 016-609.634. 
Duitsland  Zenkluizen in de Eitel, (150 
km ten zuiden van Maastricht) info 
0049.6559.467/fax 0049.6559.1342 Judith 
Bossert/Adelh.eid Meutes-Wilsing. In-
tersein-Zentrum Ju.r Leben in Achtsam-
keit Haus Maitreya, Unterkashof 2 1/3, 
D-94545 Hohenau (Beieren) Info 
0049.8558-920.252. 

Stichting Mandala Boeddhistisch Cen-
trum 
Shingon-school, Japans Vajrayana-
boeddhisme, Postbus 11617, 2502 AP 
Den Haag. E-mail: rnandala@gironetml  
Amsterdam, Centrum Phoenix, Stja-
cobsstr.9-11 info Anneke Leeuw info 
020-676.2588. 

Stichting Soto-Zen Centrum Suiren-Ji 
Hogewoerd 162, 2311 HW Leiden. Tel 
071-533.0052. E-mail: 
Zeshin@stad.dsl.nl;  internet: 

http://www.xs4all.n1/-zenzee/suiren/  
Vanaf sept '99 tot juli 2000: elke ma-vr 
6.30-8.30 u meditatie en Choka; ma-vr 
20-22.30 u meditatie gevorderden; do-vr 
20-22 u meditatie beginners; 15 t/m 22 
okt sesshin. Theehuis Daruma & bibli-
otheek wo t/ni za 12-17.30 u. Maande-
lijks t/m dec elke le zo 7-11.30 zazen.; 
elke 2e zo 7-20 ti u. zazenkai; elke 3e 
weekend 7-20 u nazen. Info di t/m vr 
10.30-17.30 en 18.30-19.45 u 071-
512.0051. 

Tao-Zen groepen in Nederland en Bel-
gië 
Postbus 1:134, 1000 BC Amsterdam. 
Tel./fax: 020-420.2308. Amsterdam, 
Maarten Houtman iedere za./zo. 1 x per 
mnd info 020-634.1955; Amsterdam. 
Henk Galenkainp en Jeanette Schut 
020-482.3587; Arnhem Ad Verhage 
026-334.1654; Geldrop Gerdien Praag-
man 040-283.3287; Groningen Eva 
Wolf 050-542.2659; Hardenberg, May-
ke de Klerk 0523-265.446 of 
00.49.59481315; Oldenzaal zr. Francisco 
0541-351.315; Utrecht Jet Leopold 030-
271.0725/Beatrijs van de Lisdonk 030-
695.6765; Venlo, Jacques Peeters 077-
354.6763; Antwerpen/Gent Michel 
Trefois 09-282.6443. 

Tibetaans Instituut Karma Sonam 
Gyamtso Ling 
Kruispadstraat 33, B-2900 Schoten. Info 
programma te1.00.32.03.685.09/fax 
03.685.0991;e-mail: 
tibinst@skynet.be;hornepage:  
http://users.skynet.be/sky72508.  

Vipassana-meditatie 
Meditatie wekelijks: Amsterdam, 'Bod-
dhavihara', St. Pieterspoortsteeg 29. Info 
Jotika Hernoen 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; Am-
sterdam-Noord, 'Budd.havihara', Papa-
verweg 7b en c info Eerw. Mettavihari 
020-636.3104; Aerdenhout Vipassana-
khammataan in traditie van Kruba 

.Achan Chantarang Sri Pikul, info Elly 
van Bergen 023-524.2403; Bilthoven, 
Hoflaan 24. Info Anne Post 030-
2292978 ma 19.45-21.15 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. Vipassana me-
ditatiemorgens: zo 13/2, 12/3, 16/4, 
14/5, 11/6; vipassana meditatiedagen: zo 
26/3, 28/5; introductiecursus vipassana-
meditatie: vanaf di 22/2; cursus 
gevorderden: 26-27/2; cursus vijf helen-
de krachten: 26-27/2; en niet ingang van 
21/3; paas-retraite: 20-26/4; zomerretrai-
te: 19/27/8. Hertogenbosch elke wo 
19.30-21.30 u meditatie. Info Laura 
Wetzer 073-614.6341; Hilversum retrai-
te olv Eerw. Mettavihari/Frits Koster 
20-29 okt, info Sietske Boersma, Ripol-
instr 3, 1222 HN H'sum; Leiden, Falje-
rilstraat 8 di 19.30-21.30 u info Nel 071-
51.5.4862; Maastricht, Hoekweg 15, 
Meerssen, elke di 19.30-21.30 u info 
M arjan Bouhuijs 043-3644180; Rotter-
dam, Oost-West Centrum, Mariniers-
weg 9: elke ma 20.45-22.30 u meditatie-
dag. Info Coby van Herk 010-4129656; 
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 013-580.0425; 
Utrecht, Wertkekier, Oudegracht 334 
elke di 20-22 u, info Henk 030-252.0435 
of 'Henk van. Voorst 030-2520435; 
Zwolle, Tan.n.ananda', Elloefs.lag.mate 44, 
038-465.6653: elke ma. wo en do yoga-
meditatie 19.30-22 u.; meditatie elke za 
9.30-16 u 23/10, 20/1; weekendretraite 
15-17 okt in Zencentrum 'Noorder 
Poort', Wapserveen (Dr); Van Zwaanen-
burghstr 90, Zwolle elke do meditatie, 
info Gina Moesker 038-4600171. 

Vipassan.a Meditatie (zoals onderwezen 
door S.N.Goenka) 
Bargerkempe 6, 7103 DZ Winterswijk. 
Tel/fax 0543-523.353. 

Abonnement: 1 jaar (4 nummers) 
f 35,- / BF 650,- / buitenland f 55,- 

n Ja, ik abonneer mij met ingang van het eerstkomende nummer. Ik betaal na ontvangst van een acceptgirokaart. 
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1057 AC Amsterdam 
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Nederland  10-daagse cursus vipassana 
meditatie Havelte 28 okt-8 nov; 
België  Heusden-Zolder 24 dec-4 jan. 

Vipassana - Sayagyi U Ba Khin Stich-
ting 
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen. 
Tel. 024-377.1935. E-mail: 
subks@xs4all.n1  
Wekelijkse groepsmeditaties: o.a. in 
Utrecht en Nijmegen. Info cursussen in 
International Meditation. Centres van 
Sakyagyi lij Ba Khin Me.morial. Trust bij 
de stichting. Vipassana-meditatie: 10-
daagse cursus Heeswijk-Dinther 3-13 
mrt 2000. 

Zen in Han Fortm.ann Centrum 
René Descartesd reef 21, 6525 GL Nij-
megen 024-361..9010 
Introductiecursessen zazen olv Chris 
Smoorenburg, info dit adres. Zazen-bij-
eenkomsten: (zie onder `Zengroep Oshi-
da') 

Zen in De Slangenburg 
Zenmeditatie in het Stiltecentrum van de 
St.Willibrordsabdij in Doetinchem. 
Een ontmoeting tussen zenboeddhisme 
en christendom.' Elke maand een sesshin. 
Info mevr. A. Hendriksen, Vennenlaan 
4, 7009 AP Doetinchem. Tel. 0314-
332.753. 

Zen op de Tilten berg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelen-
zang. Tel. 0252-517.044/fax 0252:-  
524.896. 

Zenweekends:11 feb 20 u tot 13 feb 
18.38 u; 14 apr 20 u tot 16 apr 18.30 u; 
16 juni 20 u tot 18 juni 18.30 u; Zen ses-
shin; Tenkei Senseh25 feb 20 u tot 1 mrt 
16 u; Boeddhisme en psychotherapie: 3 
mrt 20 u tot 5 mrt 16 u; Sesshin 
Vrouwen en Zen, met Eerw. Hakuun en 
Zr. Jina: 7 apr 20 u tot 11 apr 16 u; Zen 

Ikebana: 12 mei 20 u tot 14 mei 18.30 
u; Zen sesshin met Nico Tydeman:: 24 
mei 20 u tot 28 mei 18.30 u; Seminar en 
retraite: Inner peace in social action 
i.s.m. F.A.S.Society, Japan, 25 juli 20 u 
tot 27 juli 18.30 u. Vooraankondigingen.: 
Meditatief boogschieten: 23-24 sep; Zen 
sesshin met Eerw. Hakuun en Reo.Mas-
ter Daizuk 6-11 okt; Zenweekends: 13-
15 okt, 10-12 nov, 15-17 dec; Zen sesshin 
met A.M.A.-Samy Roshi: 14-19 nov; 
Zen-sesshin met Ton Lathouwers: 6-10 
dec. 

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 
Descartesdreet 21, 6525 GL Nijmegen. 
024-361.910. 
Zazen-bijeenkomsten Han Fortmann. 
Centrum ma-vrij 8-9,30 u olv Chris 
Smoorenburg, Irene Klarenaar e.a., di 
17.15-17.45 olv J.J.Wijsmuller info 024-
365.1668; do 17,15-17.45 u olv Chris 
Smoorenburg & Leon Claessen.; Dagka-
pel Dominicuskerk, 

Pr.Molkenboerstr.7, Nijmegen ma 17-
18 u olv Wim den Biesen. 024-641.2984, 
wo 17-18 u olv Henk Hesselman 024-
323.2843, do 19.390-21.30 u Kanzeon 
Sangha olv Frans Karnpshoff 024-
358.1507; Studentenkerk, Erasmusln. 15, 
Nijmegen za 9-12 u olv Chris Smooren-
burg 024-323.6124/27, Wim den Biesen 
e.a. 

Zenklausen in der Eifel 
Huffertsheck 2, D-54619 
Lauzerath/Leidenborn, Duitsland. Info 
0049-6559.467. 

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

Zen onder de Dom 
Info 030-254.5073; e-mail: zenOzenon-
derdom.n1 
Beginners ma en wo 18.45 u, do 20.45 u 
olv Ron Sinnige & Arne Blok; Geoefen-
den ma en wo 20.30 u, do 18.30 u olv. 
Ron Sinnige en Arie Luikes Butter; Zen-
dag niet Ton Lathouwers 11 dec. 

Zen trum 
Oudegracht 297, Werf, Utrecht info 
030-288.2528. 

Kwartaalblad 
BOEDDHISME 
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NYINGMA CENTRUM 

Oude wijsheid van het Tibetaans boeddhisme 
Levende kennis voor deze tijd 

CURSUSSEN, WORKSHOPS EN RETRAITES 
Voor beginners en gevorderden 
Basisbegrippen van het Boeddhisme 
Kum Nye meditatieve bewegingsoefeningen 
Mantra zingen 
Meditatie 
Ruimte, Tijd & Kennis - een nieuwe visie op de werkelijkheid 
Skillful Means - werk als oefening voor spirituele ontwikkeling 

INTENSIEF WERK/STUDIE-PROGRAMMA 
Drie maanden wonen, werken en studeren in het Nyingma 
Centrum 

SKILLFUL MEANS IN DE WERKPROJECTEN 
Oefenterreinen voor spirituele ontwikkeling 
Lotus Design - meditatiekussens en yogamatten vervaardigen 
Dharma Drukkerij - werken in de drukkerij 
Uitgeverij Dharma - vertalen en redigeren 
Dharma Boekwinkel - boekwinkel- en baliemedewerkers 
Boeddhistische kunst - vervaardigen van stoepa's en gebeds- 

vlaggen 

STUDIE — MEDITATIEBEOEFENING — SKILLFUL MEANS 
In het Nyingma Centrum in Amsterdam wonen, werken en stu-
deren, geïnspireerd door de kennis van het Tibetaans boed-
dhisme zoals deze door Tarthang Tulku wordt overgedragen. 
De dagelijkse ervaring vormt de basis voor spirituele ontwikke-
ling. Al ruim 30 jaar werken westerse studenten in de 
Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Europa onder leiding van 
Tarthang Tulku aan het behoud van de Tibetaans-boeddhisti-
sche traditie, en het toegankelijk maken van deze waardevolle 
kennis voor de westerse samenleving. 

INFORMATIE, PROGRAMMA, INSCHRIJVING: 
Nyingma Centrum Nederland 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam 
telefoon 020 6205207/fax 6227143 
e-mail nyingmacentrum@nyingma.nl  
www. nyi ngma. nl  


