.

"•-

ry

w a r taa

l

'

.,

ii

. . . 2„:...
,r(( --,..,••(
.,$. '---)r..)- ►
..
)_,)„,,
•
.
Ton Lathouwers:
`,Door wanhoop - 0. k
... aat het wonder: ,,----...
„

l

en niet-boeddhigt
■

13ansbOek'
1 .,.Nico,Tyderdan,
ontrobrend ij '
1

0

47,
0
0
c>

■

Vimalakirti
cwe'r de ziekte
an de mens -

ct
0
0

Nl

En verder:. t

ct

Voetnoot

tr,

BoeddhaNcki'”' ))‘7
-

z

z

, Y --,-

i ' k ' r3 . •- - '_,( ' c:-:-

f

0

7
•

-....a,,.i.'.*4 H .
: ,. :y
_,
-. ,-•••-

, .

LJCO

---:' ,
(..\K;"-,:-. :
`• %

M 0. '•-t :?••- ar.

Boeken

Tijdschriften
Agenda

-

.•(

colofon
Redactie
Dirk Bakkes
Mark Hemels
Wanda Sluyter
Anneke Smelik
Dick Verstegen
Arnoud Wijkmans
Redactieadviesraad
Hakuun Barnhard
Jacques den Boer
Frans Goctghebeur
Rob Janssen
Ria Kloppenburg
Ton Lathouwers
Shitoku A. Peel
Rients Ritskes
Nico Tydeman
Han F. de Wit

Onbevangen ja zeggen,
dat is wat zen ons leert
Greet Limpens van Overbeek
Een persoonlijk verslag over ontmoetingen tussen
zen en christendom; 'Meester, ben je wakker? Ja, ik
ben wakker'

Redactiesecretariaat en advertenties
lemstukken 82
9407 KN Assen
Tel. 0592-347387
E-mail: dirk.bakkes@hetnet.n1
KWARTAALBLAD BOEDDHISME verschijnt in
januari, april, juli en oktober. Per jaar (4 nummers)
f 45,-/BF 850; buitenland f 65,-. Los recent
nummer f 12,50/BF 240 plus porto. Proefnummer f 10,- porto inbegrepen; oud nummer f 10,porto inbegrepen.
Website
http://boeddhaned,cjb.nct
Abonnementen
Kwartaalblad Boeddhisme
Orteliuskade 19-1
1057 AC Amsterdam
Te1,020-6853448
E-mail: lodil@xs4all.nl
Uitgever
Stichting Vrienden van het Boeddhisme
Secr.: mevr.J.M.van der Horst
Bellestein 209, 6714 DR Ede
Tel. 0318-623265
Betalingen m.b.t. abonnementen bij voorkeur op
rekening Postbank 1363086 t.n.v. Stichting
Vrienden van het Boeddhisme, Amsterdam.
Voor België: ABN-AMRO 721-5201482-42
Betalingen m.b.t. donaties bij voorkeur op
rekening Postbank 1520022 t.n.v. Stichting
Vrienden van het Boeddhisme, Haarlem.

'Ook door de
wanhoop heen
is het bestaan
een wonder'
Dick Verstegen
Interview met Ton Lathouwers als voorpublicatie uit diens boek
met zentoespraken: Meer dar, een mens kart doen

1
Boeddhisme in deaje,
bl

Vimalakirti rekent
af met 'ziekte van
de mens'

Vormgeving en opmaak
Naropa Grafisch Ontwerp, Amsterdam
Druk en afwerking
Drukkerij Wilco b.v., Amersfoort
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, film, fotokopie of op welke andere
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Dirk Bakkes
De onvergelijkelijke koopmanbodhisattva die>@.1
ade
wereld.

ISSN 1382-6956
© Stichting Vrienden van het Boeddhisme

rk E STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME,

uitgeefster van dit blad, stelt zich ten doel bekendheid te geven aan het boeddhisme zonder voorkeur voor
een bepaalde richting of stroming. De stichting stelt zich
open voor iedereen die op enigerlei wijze belang stelt in
het boeddhisme. Geregeld houdt de stichting themabijeenkomsten met de nadruk op het hedendaagse
boeddhisme, in het bijzonder in de westerse samenleving.
Donateurs zijn van harte welkom. De minimum-donatie
bedraagt f 55,- per jaar, waarin begrepen een abonnement
op het Kwartaalblad Boeddhisme. Aanmelding bij het
secretariaat van de Stichting Vrienden van het
Boeddhisme (zie hierboven) of door overmaking van de
donatie op één van de rekeningen van de stichting.

Dansen in het duister lees je
met bonkend hart
Anneke Smelik

2Ö

'Ontroerende proeve van spiritualiteit van Nico
Tydeman onthutsend in zijn openheid en eerlijkheid'

ten geleide

Boeddhistische omroep
bereidt zich voor

Tijdloze Dharma,

veranderende vorm
ii something old, something new, some-

De besneeuwde bergtoppen van
Tibet op het witte doek
Anneke Smelik
Bespreking van twee
recente films —
The windhorse en
The Cup — over de
gevolgen van de
Chinese
onderdrukking
in Tibet.

Vipassana van
Sayagyi U Ba Khin
voor iedereen
Caspar Brinkman
Vipassana-meditatie werkt voor
ieder mens, boeddhist of nietboeddhist.

Ina Buitendijk zoekt spijtbetuiging
over Japanse oorlogszen
En verder...
Voetnoot

27

Boeddha Net

35

Tijdschriften

39

Van her en der

40

Zwart op wit

41

Boekbespreking

42

Agenda

44

thing borrowed, something blue". Een
gezegde dat in de Engelse huwelijkstraditie een belangrijke rol speelt. We kunnen
het ook goed toepassen op de traditie én
toekomst van het Kwartaalblad Boeddhisme.
Something old: de redactie zoals die in de vorige
eeuw haar beste beentje voorzette, blijft ook nu
van de partij. Dick Verstegen interviewde Ton
Lathouwers, hetgeen prachtige teisho-achtige
uitspraken opleverde zoals: "Uiteindelijk valt
alles je toe; ook je eigen inzet. Je snapt het
gewoonweg niet. En dat is de redding". Anneke
Smelik verdiepte zich in de wereld van de Tibetaanse film, Dirk Bakkes kwam met het soetra
over de zieke koopman-bodhisattva Vimalakirti.
Something new: we verheugen ons in de aanwas
van de redactie met twee nieuwe leden. Mark
Hemels, afgestudeerd in de filosofie, is met
name geïnteresseerd in zenboeddhisme. Hij
combineert een baan bij Philips met het schrijven van artikelen en het begeleiden van reizen
naar/in Nepal. Arnoud Wijkmans, politicoloog
en journalist, schreef een scriptie over Gandhi.
Tijdens twee lange reizen door India is hij,
onder meer door een verblijf in Dharamsala, in
aanraking gekomen met het boeddhisme. We
heten hen van harte welkom en kijken uit naar
een mooie samenwerking.
Something borrowed: we 'lenen' uit het verleden. Uit de Dharma, Boeddha's leer, die immers
tijdloos is. Uit de goede elementen van het
Kwartaalblad 'oude stijl' zoals de diverse
rubrieken en het mooie boeddhakopje als logo
op de omslag.
Something blue: de grootste verandering moet u
al meteen in het oog gesprongen zijn: de lay-out
is drastisch veranderd. We hebben het blad in
een grotere jas gestoken en de kleur heeft zijn
intrede gedaan.
Dit laatste ging niet zonder slag of stoot. Uren
van brainstormen en discussies gingen aan de
nieuwe lay-out vooraf: een handig formaat om
mee te nemen of meegaan in de trend van allerlei andere tijdschriften naar A4. Kleur, ja, maar
alleen op het omslag of helemaal? Meer ruimte
voor de (grafische) leegte, natuurlijk, maar...hoe
zit het eigenlijk met ons foto-archief?
Het waren vruchtbare gesprekken binnen de
redactie en met de uitgever. Uiteindelijk is het
voor u liggende Kwartaalblad het resultaat van
die inspanningen. Tijdloze Dharma in een
vernieuwende vorm. Wij zijn er trots op. En u?
Laat het ons vooral weten. Brieven en e-mails
zijn welkom.
Wanda Sluyter

Een persoonlijk verslag over ontmoetingen tussen zen en christendon

Onbevangen d) a zeggen,
•

d at is wat

DE LAATSTE DECENNIA IS ER in Europa een groeiende belangstelling ontstaan
voor de oosterse religies. Vooral het boeddhisme heeft voor velen een grote
aantrekkingskracht.Van de vele vormen binnen het boeddhisme, die in Europa
bekendheid hebben gekregen, trok het zenboeddhisme het eerst de aandacht.
Reeds in de jaren vijftig waren er in Europa enkele zencentra. Het aantal mensen
dat zich toen met zenmeditatie bezig hield, was nog erg klein en de literatuur
over zen was zeer beperkt. In de jaren zeventig nam de belangstelling voor zen
snel toe. Vooral in kloosters en abdijen begon men de grote waarde van de
zenmeditatie voor het contemplatieve leven te ontdekken.

kwar taa lb la d boe ddhisme
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an de personen, die bij de introductie van de
zenmeditatie in Europa een grote rol hebben
gespeeld, wil ik de jezuïet Hugo Enomiya Lassalle en de
benedictijn Willigis Jager noemen. Zij hebben, na hun
eigen zenvorming in Japan, de zenmeditatie naar Europa gebracht.

Pater Lassalle, zo werd hij door al zijn leerlingen
genoemd, werd in 1929 door zijn orde uitgezonden naar
Japan. Hij raakte daar geboeid door het zenboeddhisme, ging in de leer bij verschillende zenmeesters en
voltooide de hele koanstudie. In 1978 kreeg hij de officiële bevestiging als zenmeester. Reeds in 1972 had hij
zijn eerste boek, Meditation als Weg zur Gottesetfahrung ,
gepubliceerd. Daarna verschenen nog een aantal
boeken over zen en christendom van zijn hand.
Verschillende kloosters in Europa nodigden pater
Lassalle regelmatig uit om zentrainingen te geven aan
de kloosterlingen. En vervolgens openden de kloosters

de deuren voor leken die graag de trainingen wilden
meemaken.
Willigis Jager stichtte, na zijn bevestiging als zenmeester in Japan, een zencentrum in WUrzburg, waar
hij ontelbaar velen heeft ingeleid in de zenmeditatie en
begeleid op hun zenweg.
Door de inzet van deze pioniers en door uitwisseling
tussen Japanse zenmonniken en Europese monniken in
de jaren zeventig en tachtig is er in Europa een dialoog
tussen zen en christendom op gang gekomen die tot de
dag van vandaag voortduurt.
In die dialoog tussen zen en christendom speelde ook
het boek van de Japanse jezuïet Kakichi Kadowaki Zen
and the Bible een grote rol. Kadowaki groeide op binnen
de traditie van het zenboeddhisme, maar ging later over
naar het christendom. Hij wilde priester worden en

door Greet Limpens van Overbeek'

ons leert

`Meester,
ben je wakker?
Ja,
ik ben wakker'

koos voor de orde van de jezuïeten. Gedurende zijn
opleiding binnen deze orde werd hij getroffen door
overeenkomsten tussen het zenboeddhisme en de
Joods-christelijke mystiek. Hij maakte een studie van
de Middeleeuwse mysticus Eckhardt en om dit
onderzoek te verdiepen reisde hij naar Duitsland.
Tijdens zijn verblijf aldaar werd hij uitgenodigd om
voor een groep doctoraalstudenten in de theologie te
spreken over zen en christendom.
Er ontstond een levendige dialoog tussen de theologiestudenten en de zenboeddhistische jezuïet. Deze
dialoog liet hem niet meer los en in 1977 publiceerde
hij in Japan zijn boek Body-Reading Koans and the
Bible. In 198o verscheen de eerste Engelse uitgave:
Zen and the Bible. Kadowaki kwam meerdere keren
naar Europa om zenonderricht te geven.

Koans en bijbelteksten

Voor wie het begrip nog niet bekend is, koans zijn van
oorsprong Chinese zenteksten, die meestal bestaan uit
een korte dialoog tussen een zenmeester en een of
meer leerlingen. In die tekst zit een vraag, die je niet
met je verstand kunt oplossen. Je zenmeester verwacht
echter wel een antwoord. Het is de bedoeling dat je de
koan meeneemt in je meditatie en wacht tot er een
antwoord in je opkomt. Tijdens een zencursus krijg je
de gelegenheid je antwoord aan de zenmeester mede te
delen en die bepaalt of het goed is. Er bestaan in de
eeuwenoude zentraditie honderden koans, die aanvankelijk mondeling doorgegeven zijn. Later werden ze in
boeken verzameld en van commentaren voorzien.
Om een koanstudie te beginnen moet je je bekennen tot een erkende zenmeester, die zelf de hele kom>.
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n het najaar van 1981 begon ik met
zenmeditatie. Ik kwam in contact met
I zen door de boeken van pater Lassalle,
die enkele jaren daarna mijn eerste officiële zenmeester
werd. Mijn eerste zencursussen deed ik in de Benedictijner abdij van de Slangenburg te Doetinchem. In
deze abdij worden de meditaties afgewisseld met de
diensten in de kapel. Naast de eucharistieviering
zingen de monniken vijf keer per dag psalmen. Vreemde teksten, meer dan 2000 jaar oud, maar zo geladen
dat ze mij raakten. Het mediteren en de stilte hadden
mijn gemoed geopend voor deze oeroude gezangen.
Later zag ik overeenkomsten met de zenverhalen en
de soetra's: onsamenhangende en paradoxale teksten,
maar eveneens zo treffend en zo wakkerschuddend,
dat ze me blijven imponeren en inspireren.
De ontmoeting tussen zenmeditatie en de christelijke traditie was er dus al in het prille begin van mijn
zenweg. Daarbij ontdekte ik ook de christelijke
mystiek. Ik las de teksten van verschillende christelijke
mystici en raakte er door gefascineerd. Dit stimuleerde
weer mijn zenbeoefening. Kortom, er ontstond een
vicieuze cirkel die mij lange tijd in de ban hield.
Door deze ingrijpende wisselwerking tussen zen en
christelijke mystiek kwam het godsbeeld dat ik ongewild meegenomen had uit mijn jeugd, onder zware
druk te staan. Het verdween en er groeide een ongeweten weten. Dit kan ik het beste uitdrukken met
deze woorden van Jan van het Kruis: 'Zonder steun en
toch gedragen'. Of zoals Augustinus het verwoordde:
`God is dichter bij mij dan ik bij mijzelf ben'. Of zoals
Eckhardt het zei: 'Van God houden als van niemand'.

gewicht krijgt, meer universeel wordt. Ik wil hiervan
enkele voorbeelden geven uit mijn eigen ervaring.

Praktijkvoorbeelden
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studie heeft afgemaakt, een studie die vele jaren duurt.
Koans zijn een fundamenteel onderdeel van het
zenboeddhisme. Maar koans zijn niet onlosmakelijk
met de zenmeditatie (zazen) verbonden. Binnen het
zenboeddhisme bestaan verschillende richtingen en in
één daarvan, die van Rinzai, neemt de koan een
belangrijke plaats in en hecht men veel waarde aan de
koantraining. Binnen de andere richtingen speelt de
koan een minder grote rol.
In zijn boek Zen and the Bifile vergelijkt Kadowaki
koanteksten met teksten uit de bijbel. Hij geeft een
verslag van zijn eigen koantraining, van zijn persoonlijke ervaringen binnen die training, en van de betekenis van de koans voor zijn 'verstaan' van de bijbelteksten.
Hij wil laten zien, dat werken met koans je intuïtieve vermogens bevordert en dat het je geest kan openen
voor de mysteries binnen het christelijk geloof.
Ik ben het met Kadowaki eens. Uit eigen ervaring
weet ik dat het werken met koans inzicht geeft in de
teksten van de bijbel en in de geloofswaarheden van
het christendom. Dit komt tot uiting door onverwachtse inzichten die je krijgt. Je reacties zijn dan: 0,
dát staat er! Dát betekent het! Zoals ik het nu lees, heb
ik het nog niet eerder gelezen!
Op andere momenten ben je verrast en verheugd de
overeenkomsten te zien tussen je eigen religieuze
cultuur en de vreemde spirituele cultuur waarin je je
verdiept. Het bewerkstelligt dat je eigen religie meer

Ik begin met twee korte teksten naast elkaar te zetten.
Het eerste citaat komt uit de vroege joodse wijsheidsliteratuur, uit de Boeken der Wijsheid, geschreven
± 100 jaar voor Christus. Het maakt deel uit van de
Heilige Schrift van de christenen.
`De wijsheid wordt gemakkelijk ontdekt door wie
haar liefhebben, en gevonden door wie haar zoeken.
Aan wie haar begeren laat zij zich aanstonds kennen.
Wie vroeg voor haar opstaat hoeft zich niet moe te
maken, want hij vindt haar zitten aan zijn deur.'
(Boeken der Wijsheid 6:12-15)
Het tweede citaat komt uit de zenliteratuur,
omstreeks 1700. Ik nam het uit Het lied van Zazen,
van de beroemde zenmeester Hakuin.
`De levende wezens weten niet hoe dicht bij het is
en zoeken het ver weg. Hoe droevig!
Het is als sterven van de dorst temidden van een
fontein van water. Of als een kind van rijken, dat
ronddwaalt tussen de armen.'
(Uit Het lied van Zazen van Hakuin)
Deze vergelijking behoeft geen commentaar.
Zoals ik reeds vermeldde was pater Lassalle mijn
eerste officiële zenmeester. Bij hem begon ik mijn
koanstudie.
Een van de koans die hij mij gaf luidde:
`Als de wind door de wilgen waait,
de donzige zaadballen zweven weg.'

Ik wist niet meteen het antwoord. Er over peinzend
schoten mij steeds deze woorden uit psalm 103 te
binnen:
`Want de mens — als gras zijn zijn dagen, — hij bloeit
als de bloem op het veld; gaat de wind erover verdwenen, en de plek heeft geen weet meer van hem.'
Ik vertelde dat aan Lassalle en we hadden een kort
gesprekje over de rijkdom van de psalmen. Het
antwoord van de koan volgde gemakkelijk.
Na de dood van Lassalle is Ama Samy mijn
zenmeester geworden. Ama Samy werd geboren in
Birma in 1936, uit Indische ouders. Zijn ouders waren
christenen en stuurden hem naar een jezuïetencollege.
Na zijn middelbare school werd hij lid van de jezuïetenorde. Door de boeken van Lassalle en ontmoetingen met hem leerde hij zen kennen. Zen maakte een
diepe indruk op hem. Hij ging in Japan in de leer bij
dezelfde zenmeester als Lassalle. Bij deze meester
voltooide hij de koanstudie en werd bevestigd als
zenmeester.
Met Ama Samy vervolgde ik mijn koanstudie en
onder zijn leiding worstelde ik me door de Mumonkan, een koanverzameling uit de twaalfde eeuw
vernoemd naar Mumon, de zenmeester die de verzameling samenstelde en van commentaren voorzag.
Van deze verzameling wil ik koan 12 aanhalen. Ook
deze koan riep bij mij herinneringen op aan een tekst
van het Oude Testament. Hoewel de teksten verschillend zijn, zijn er ook frappante overeenkomsten.
De koan luidt:
`Elke dag riep meester Zuigan tegen zichzelf:
"Meester!" Dan antwoordde hij: "Ja."
"Ben je wakker?" vroeg hij dan.
En antwoordde zichzelf:
"Ja, ik ben wakker".
"Wordt nooit, op geen enkele dag,
op geen enkel uur misleid,
Zorg daarvoor!"
"Ja, daar zorg ik voor!"'
En de tekst uit het Oude Testament:
`Eens lag Eli, de priester van de tempel, te rusten.
Zijn ogen waren zo slecht geworden, dat hij niets meer
kon zien. Samuel, zijn hulpje, lag te slapen In het
heiligdom van de Heer, waar de verbondskist van God
stond.
Tegen de morgen riep de Heer: "Samuel". "Ja,"
antwoordde hij en snel liep hij naar Eli. "Ja, hier ben
ik. U heeft mij geroepen." "Nee, ik heb niet geroepen.

Ga maar weer liggen". En Samuel ging weer liggen.
De Heer riep Samuel opnieuw, en Samuel ging weer
naar Eli:
"Ja, hier ben ik. U hebt mij toch geroepen".
"Nee, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar
weer liggen."
Weer riep de Heer Samuel, nu voor de derde keer.
Hij stond weer op en ging naar Eli:
"Ja, hier ben ik. U hebt mij toch geroepen". Nu
drong het tot Eli door, dat het de Heer was die tot de
jongen riep.'
(1 Samuel 3.1-9)
Ik vroeg me af wat deze twee verhalen, die zo
verschillend zijn en toch ook zoveel gelijkenis hebben,
mij te zeggen hebben. Ik leerde eruit dat ik mezelf
wakker moet roepen. En dat ik me moet laten wakker
roepen door mensen die mij aanspreken en gebeurtenissen, die op mij afkomen. Dan is het aan mij om ja te
zeggen. Ja tegen mijzelf en tegen alles wat in mij leeft.
Ja tegen allen die met mij leven. Ja tegen alles wat aan
mij en om me heen gebeurt. Dus zoals in de koan en
in het Oude Testament driemaal volmondig: Ja.
Ik ben niet de enige die de koan in verband bracht
met het verhaal uit het Oude Testament.
Ook Kadowaki haalt die koan aan in hoofdstuk 19
`Onderzoek de plaats waar je staat', van zijn boek Zen
and The Bible. Hij schrijft: 'De meester in deze koan
is je oorspronkelijk gezicht, voordat je ouders waren
geboren. Om het eenvoudiger te zeggen: het is de
boeddhastaat. Het probleem dat door deze koan
wordt gesteld, is dat je persoonlijk wordt gevitaliseerd
door het leven van de Boeddha en dat je zelf je eigen
meester wordt.'
Enige tijd geleden is een boek verschenen met de
titel Zen en Christendom. De schrijver, Robert
Kennedy, is een rooms-katholiek priester uit Amerika,
die in Japan tot zenmeester is opgeleid. In het laatste
hoofdstuk van zijn boek vermeldt ook hij deze koan.
Hij schrijft: 'Het is jammer dat deze koan van meester
Zuigan meer wordt aangehaald dan werkelijk wordt
begrepen door de beginnende leerling. Bij eerste lezing
kan de leerling zowel genieten van het eenmansspel als
van de dramatische dialoog, en tot de slotsom komen
dat meester Zuigan zichzelf een goede menselijke raad
gaf. De zin van de koan ligt echter in het beantwoorden van de vraag: Wie roept er en wie geeft antwoord?
Wie treedt er op in de verschillende rollen? Als deze
vragen niet volledig worden beantwoord, is de zen van
de leerling slechts herhalend en leeg.'
Verderop in dat hoofdstuk geeft Kennedy zelf het
antwoord, maar stelt ook weer nieuwe vragen. Hij
schrijft: 'De vragende meester en de meester, die
antwoord geeft, zijn geen twee verschillende personen,
maar de ene absolute meester, die tot zichzelf spreekt
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`Elke dag is een goede dag'.
(Uit: Zen Word Zen Calligraphy, Shambala 199o, p.98.)
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met een tekst van
Hakuin. Vroeg 18' eeuws.

en zichzelf antwoord geeft. De meester van Zuigan is
ook onze meester en die meester is hier en nu voor
ons aanwezig. Hoe zullen we die meester antwoorden? Hoe zal hij antwoord geven?' Kennedy sluit dit
hoofdstuk en daarmee ook het boek af met een tekst
die een anonieme zenmeester over deze koan schreef:
`Een watervogel komt en gaat, hij laat geen spoor
achter.
Toch weet hij hoe hij zijn weg moet vervolgen.'
Deze eenvoud van de weg en het vertrouwen op de
meester in onszelf, de meester van ons hart, vind ik
prachtig verwoord in psalm 131:
`Heer, niet verheft zich mijn hart, mijn ogen vermeten zich niet.
Ik begeef mij niet in wat te groot is, te wonderbaarlijk voor mij.
Neen, bedaren liet ik, verstillen mijn ziel, als een
kind bij zijn moeder geborgen.'

"Iedere dag een goede dag".

Ja zeggen tegen mijn leven! Vandaar kom ik uit bij
koan 6 van de Hekiganroku. Ik haal eerst de volledige
tekst van deze koan aan:
De zenmeester Ummon richtte zich tot zijn verzamelde leerlingen en zei: 'Ik vraag jullie niets over de
dagen vóór de vijftiende van de maand. Maar ik vraag
jullie wat over na de vijftiende. Kom en vertel me wat
over deze dagen.' En hij gaf hen zelf het antwoord:
`Iedere dag is een goede dag.'
Deze koan lijkt eenvoudig. Er wordt geen paradoxale situatie geschilderd en ook geen onbegrijpelijke
vraag gesteld. Maar deze koan kan bij ons wel veel
vragen, zelfs verzet oproepen. Hoe kan ik iedere dag
een goede dag noemen? Is vandaag een goede dag?
Met alle zorg en verdriet in mijn leven? Met alles wat
er gebeurt om me heen? Met alle ellende in de wereld?
Hoe kan ik daar ja tegen zeggen? Toch is dat wat
Ummon hier bedoelt.
De Hekiganroku, waartoe deze koan behoort, is
een van de beroemdste koanverzamelingen uit de
zentraditie. Hij stamt uit de elfde eeuw en is dus een
eeuw ouder dan de Mumonkan. Een eeuw later voegde een andere zenmeester commentaren toe aan alle
koans van deze verzameling.

Het Ja van Hammarskjeold

Het boek Merkstenen van Dag Hammarskjóld is een
heel bijzonder boek. De auteur was secretaris-generaal
van de Verenigde Naties van 1953 tot 1961. In dat jaar
vond hij de dood bij een vliegtuigongeluk op een
vredesmissie in Afrika. Hij liet een soort dagboek na
met persoonlijke notities en gedichten, dat na zijn
dood is uitgegeven. In deze verzameling van korte
teksten leren wij hem kennen als een man die zichzelf
niet spaarde. Hij worstelde met zijn moeilijke eigenschappen, met zijn eenzaamheid en met zijn christelijk
geloof. Zeer waarschijnlijk beoefende hij de zenmedi-
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Portret van Hakuin door
een van zijn leerlingen,

Over deze koan schreef hij: 'Kinderen hebben
vertrouwen in het leven, en genieten van het leven,
omdat ze ieder moment in een positieve samadhi
leven. Zij zeggen niet zoals volwassenen: "Mij werd
het leven gegeven zonder dat mij gevraagd werd of ik
geboren wilde worden". Als je in een positieve samadhi bent, zoals kinderen zijn, dan is alles in orde, en
iedere dag is een goede dag.' (Samadhi is een open en
lege, doch waakzame concentratie van het bewustzijn.)
Dit commentaar op de koan komt sterk overeen
met de woorden die Christus sprak over het worden
als een kind. Woorden die driemaal in het Evangelie
voorkomen, bij MattheUs, Marcus en Lucas. Ik citeer
Matthes (18,1-5): 'De leerlingen vragen aan Jezus:
"Wie is de belangrijkste in het hemelse koninkrijk?"
Jezus riep een kind en zette het midden in de kring.
En hij zei: "Ik verzeker jullie, in het hemelse koninkrijk kom je alleen binnen als je van gezindheid verandert en wordt als kinderen. De belangrijkste in het
hemelse koninkrijk is dus hij, die zichzelf even onbelangrijk vindt als dit kind".' Hier zien we dus dat
zowel in de zentraditie als in het christendom het kind
als voorbeeld gesteld wordt. Aan ons volwassenen
wordt de opdracht gegeven om te zijn als een kind.
Kinderen vragen niet 'waarom' aan het leven. In de
meest pijnlijke en barre omstandigheden nemen zij het
leven zoals het op hen afkomt. Zij verwachten, zonder
waarborg en zekerheid, iets goeds van de toekomst.
Kinderen zeggen ja tegen het leven. Dat onbevangen
en onbevooroordeeld ja zeggen, dat is wat zen ons
leert. Het leven aanvaarden zoals het ons wordt gegeven. Maar dit moeten we wel goed verstaan.
Aanvaarden wil niet zeggen gevoelens ontkennen.
Aanvaarden van elke dag is ook ja zeggen tegen de
gevoelens van die dag: tegen geluk en vreugde, tegen
pijn en verdriet, tegen boosheid en wanhoop. En ook
ja zeggen tegen onze eigen onmacht. In de realiteit van
elke dag is dit ja zeggen een zware opgave. Het beantwoorden van de koan: 'Iedere dag is een goede dag'
duurt een leven lang.
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tatie, want een van zijn teksten wijst daar op. Zeker is
dat hij vertrouwd was met de teksten van oosterse en
christelijke mystici.
Aanvankelijk ervoer hij zijn leven en zeker zijn taak
als secretaris-generaal als een zware opgave. Hij had
zijn functie aanvaard uit plichtsbesef en zette zich
volledig in, maar hij droeg de grote verantwoordelijkheid als een zware last. Hij worstelde ook met de
zinvraag van zijn leven.
In de loop van zijn dagboek verandert Hammarskjólds innerlijke houding: van wanhoop naar berusting,
van opgave naar overgave. Veel van zijn notities gaan
over aanvaarden. Zo schreef hij in 1953: 'Ja zeggen
tegen het leven is ook ja zeggen tegen jezelf. Ja, ook
tegen die eigenschap die het moeilijkst te veranderen
is.' En wat later schreef hij: 'Je durft ja te zeggen — en
ervaart een diepere zin. Je herhaalt je jawoord — en
alles wordt zinvol. Als alles zinvol is, hoe kun je dan
iets anders leven dan een Ja.'
Drie maanden voor zijn dood schreef hij: 'Ik weet
niet wie — of wat — de vraag stelde. Ik weet niet
wanneer zij gesteld werd. Ik herinner mij niet dat ik
antwoordde. Maar eens zei ik ja, tegen Iemand — of
iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het
leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een
doel heeft. Vanaf dat moment heb ik geweten wat het
wil zeggen, "niet óm te zien" of "zich niet te bekommeren om de dag van morgen".'
Zo kort voor het onverwachtse einde van zijn leven
kon Hammarskjóld met overgave 'ja' zeggen tegen
zijn leven. Hij had zichzelf aanvaard; zijn taak zag hij
als zijn levensweg; hij was thuisgekomen in het geloof
van zijn jeugd; en met zijn eenzaamheid was hij
verzoend. Hij kon ja zeggen tegen iedere dag.
Uit zijn dagboek leerde ik wat deze koan uit de
Hekiganroku mij te zeggen heeft: het gaat niet om de
dagen vóór de vijftiende en niet om die erna; nee, het
gaat om de vijftiende, het gaat om vandaag! 'Iedere
dag is een goede dag'. Niets wijst erop dat Hammarskjóld deze koan kende, maar het werd zijn levenskoan
en via zijn dagboek liet hij ons delen in zijn antwoord
op deze koan. Daar ben ik hem dankbaar voor.

De bruidsmeisjes met de lampen

Tenslotte haal ik nog een tekst uit de Bijbel aan. Een
tekst, die ik pas ben gaan 'verstaan' door het beoefe-
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nen van de zenmeditatie. Ik ga deze tekst niet vergelijken met een koan of een andere zentekst. Ik wil hiermee aangeven hoe voor mij de weg in het christelijk
geloof en de zenweg samenvielen in dat ene verhaal uit
de bijbel. Dit verhaal is een gelijkenis uit het Evangelie
van MattheUs.
`Het hemelse koninkrijk lijkt op tien bruidsmeisjes,
die hun olielampen namen en de bruidegom tegemoet
gingen. Vijf van hen waren zo wijs om extra olie mee
te nemen, maar de anderen waren zo onverstandig om
dat niet te doen. Toen de bruidegom maar niet kwam,
werden ze allemaal slaperig en sliepen in. Midden in
de nacht werd er geroepen: "Daar komt de bruidegom. Ga hem tegemoet!" Alle meisjes stonden op en
maakten hun lampen in orde.
De onverstandige meisjes zeiden tegen de wijze
meisjes: "Geef ons wat van jullie olie, want onze
lampen gaan uit". Maar die antwoordden: "Misschien
is er niet genoeg voor ons allemaal. Ga naar de kooplui om olie te kopen." Toen de onverstandige meisjes
weg waren om olie te halen, kwam de bruidegom. De

Niemand is bij machte zijn persoonlijke 'verlichting' aan een ander te geven. Zoals ook de wijze meisjes hun olie, hun innerlijke rijkdom die de lamp brandend houdt, niet aan de onverstandige meisjes kunnen
geven.
Tenslotte een zentekst die mij zeer dierbaar is. Het
is het vers bij de 48ste en laatste koan van Mumon in
de Mumonkan:
Voordat de eerste stap is gezet is het doel bereikt
Voordat de tong zich beweegt is het gezegde gezegd
Op iedere stap volgt een andere stap
Weet wel: In alles schuilt een transcendent geheim

1) Deze tekst is een bewerking van een lezing, 17 januari '98 gehouden tijdens de studiedag "Zen en de Joods-Christelijke traditie"
in De Tiltenberg te Vogelenzang.
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meisjes die met hun brandende lampen klaarstonden,
gingen met hem mee naar binnen om bruiloft te vieren
en de deur werd gesloten. Later kwamen de andere
meisjes terug. Zij klopten en riepen "Heer, heer laat
ons binnen." Maar hij zei: "Ik ken jullie niet."'
(Mattheus 25.1-12)
Dit verhaal heb ik vroeger vaak gehoord en altijd
was ik zeer verontwaardigd. Ik vond de wijze meisjes
zeer egoïstisch, omdat ze hun olie niet deelden met de
anderen.
Ik begreep niet waarom juist deze meisjes wijs
genoemd werden en mochten deelnemen aan het bruiloftsfeest. Ik was boos op de bruidegom, omdat hij de
meisjes die de moeite hadden genomen om olie te gaan
kopen, buiten liet staan. Ik vond dat in deze gelijkenis
de slechten werden beloond en de goeden gestraft.
Enige tijd geleden hoorde of las ik dit verhaal
opnieuw en ineens wist ik wat er in dit verhaal wordt
verteld. Het gaat over mensen die religieus of spiritueel zoekende zijn. Over mensen die op weg zijn: op
weg naar overgave, naar verlichting, op weg naar het
koninkrijk Gods, naar het ware zelf, de pure staat, het
verwerkelijken van de boeddhanatuur of hoe je het
ook wilt noemen.
Alle tien meisjes waren op weg. Sommigen hadden
onderweg al meer innerlijke wijsheid en innerlijke
vrijheid verworven dan de anderen. Bij de wijze meisjes brandde het licht en zij vertrouwden op hun innerlijke ervaring dat het licht zou blijven branden. Maar
hoe zouden ze dat licht en dat vertrouwen kunnen
overbrengen aan de andere vijf, die moeite hadden het
licht brandende te houden en geen reserve hadden?
Vertrouwen en overgave zijn niet met goede raad of
ondersteuning over te dragen. Ieder moet zijn eigen
weg gaan, zijn eigen lamp ontsteken en brandend
houden. Deze weg is individueel en strikt persoonlijk.
Ik zie overeenkomst tussen het op weg zijn naar de
bruidegom en de zenweg. De tien meisjes met de
lampen zijn zoals zenbeoefenaars met koans. Ook de
koanstudie is een strikt individuele en persoonlijke
weg. Het is een ongeschreven wet dat men geen
antwoorden op koans aan anderen geeft, ook niet aan
goede vrienden, zelfs niet aan partners. Mensen die
niet met zen bekend zijn, vinden dit zeer vreemd,
sommigen zelfs lachwekkend. Ze vinden het even
onbegrijpelijk als ik aanvankelijk de gelijkenis van de
wijze en de domme meisjes vond.
Maar ingewijden in de zen zien in dat je niets hebt
aan het antwoord van een ander. Immers, niet het
antwoord op de koan is het belangrijkste, maar de weg
ernaartoe. Als je het antwoord van een ander gebruikt,
houd je je zelf voor de gek, want je slaat het wezenlijke over. Zonder de weg ernaartoe is het antwoord
waardeloos. De ervaringen en intuïtieve inzichten die
je hebt verkregen op de weg naar het antwoord, zijn
niet over te dragen.

Door Dick Verstegen

Ook door

de wanhoop

heen

Zen biedt geen specifieke 'binnenweg' naar dit inzicht, maar

DE ZENTOESPRAK EN ( TEISHO'S) van de Nederlandse zenleraar Ton Lathouwers
staan als monumenten in de herinnering van ieder die ze bijgewoond heeft. Dat
is de reden waarom Uitgeverij Asoka besloten heeft tien van deze krachtige
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teisho's voor de eerste keer in de Nederlandse zengeschiedenis uit te geven. Het
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boek draagt de titel Meer dan een mens kan doen en zal dit voorjaar verschijnen.
De titel geeft op subtiele wijze uitdrukking aan Ton Lathouwers' overtuiging dat
het bestaan altijd, onder elke omstandigheid, een wonder is. Twee 'redacteuren'
uit de naaste omgeving van Ton Lathouwers, Geert Mortier en Dick Verstegen,
hebben intensief aan het boek meegewerkt. De uitgever heeft ermee ingestemd
dat wij bij wijze van voorpublicatie het interview plaatsen dat Dick Verstegen met
Ton Lathouwers had en dat ook volledig in het boek is opgenomen.

het bestaan

een wonder

A

an de muur van de woonkamer in
zijn Nijmeegse appartement hangt
de afbeelding van een mens die het
uitschreeuwt; een werk van zijn vriend Igor Valiulin,
een Russische kunstschilder. Het zou een symbool
kunnen zijn van het menselijk leven dat in feite 'een
schreeuw is om een teken van "de hemel" en van het
verlangen je daarvoor te openen.' Zo karakteriseert
Ton Lathouwers de hunkering van de mens naar zo'n
stil signaal en wat hij noemt: het wezenlijk Geraakt
zijn. Hij gebruikt deze woorden in een teisho uit 1995.
Maar voor wie in de ban raakt van de als tandraderen
in elkaar grijpende verbanden in Ton Lathouwers' teisho's (zentoespraken) keren deze woorden steeds in
andere vormen en gedaanten terug.
Het kan plotseling, altijd en overal gebeuren. Een
merel, de regen, woorden die je hoort, een gezicht dat
je aankijkt, een piepend tuinhekje, een groepje bomen.
Of zo maar, zonder enige aanleiding. Opeens sta je
daar als een verwonderd kind, heeft alles een gelaat —
tot hartbrekens toe — en valt de grond onder je uit
zonder dat je valt. Even, altijd maar even. Het komt
als de stilte van een zachte bries, de stem van tedere

stilte (I Koningen 19, vers 12). Het komt op kousevoeten, is nooit af te dwingen en is voor iedereen weer
geheel anders.
Op zo'n moment ziet het kind in je dat het bestaan
een wonder is. Dat gaat dwars door de wanhoop heen.
Want 'ook in wanhoop is de wereld prachtig', zegt de
door Ton Lathouwers zeer bewonderde Russische
dichter Alexander Blok. Blok ervaart op die manier
uiteindelijk aarzelend en schoorvoetend zijn Sophia als
het 'lichtend gelaat' van de wereld. Het heeft geen zin
te zoeken naar een sleutel om het mechanisme van dit
bestaanswonder te besturen. Hoe beter je daartoe je
best doet, des te minder lukt het. En hoe meer het
besef daarvan tot je doordringt, des te duidelijker weet
je dat je gedragen bent, dat je altijd al gedragen was.
Zen biedt geen specifieke 'binnenweg' om daar sneller
bij te komen. Er bestaat daarvoor geen enkele methode, zeker niet. Het enige wat je doen kunt is: zwijgen,
wachten, waken en niets doen met een vooropgezette
verwachting. Niets doen om het op te roepen, niets
doen om het te verwezenlijken, ook niet midden in je
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an wel onze muur van ratio en verstarring doorbreken

Alle dingen bezitten boeddhanatuur. Maar het
concept dat we van God hebben, blokkeert ons juist
om dat te zien. Concepten doen een hoop op slot.»

handelen, dat paradoxaal genoeg even belangrijk blijft.
Je kunt alleen maar onbevangen zijn, `kindinwaarts'
gaan en stil zijn.
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Concepten blokkeren
Prof. dr. Ton Lathouwers (1932), emeritus hoogleraar Slavische letterkunde te Leuven, is een fervent
lezer, maar wars van ingeblikte wijsheid. Hij heeft,
juist ook als zenleraar, de strijd aangebonden met de
pretenties van het methodische en de arrogantie van
het 'gestolde' woord: het idee dat je met een bepaalde
aanpak, filosofie, visie of instructie tot een gerieflijk
inzicht kunt komen. Hij waarschuwt voor de tienduizenden concepten waar we ons leven dagelijks mee
opvullen.
`Dat geldt ook voor ons godsbeeld', zegt hij en
verwijst meteen naar het adagium van Lin Chi
(Rinzai): 'Als je de Boeddha tegenkomt, dood hem.'
Of liever nog haalt hij de variant aan van Hisamatsu,
de stichter van een belangrijke zenbeweging in Japan,
die zei: 'Dood de boeddha, dood God' wat in feite
zijn levenskoan is geweest. Ton Lathouwers brengt in
dit verband ook onverwijld zijn hartsauteur Leo
Sjestov ter sprake, die over dit thema een korte tekst
schreef. Voor hem is die tekst zo fundamenteel dat hij
hem uit zijn hoofd citeert. 1)
Sjestov rept daarin van de noodzaak 'innerlijk te
smelten'. Wat we beschouwen als de basis van ons
bestaan, moeten we laten breken: al die kant-en-klare
zekerheden en al die pasklare definities en begrippen
waarin wij gewend zijn de zogenaamde eeuwige waarheden te zien. We moeten ervaren dat alles in ons
vloeibaar geworden is, dat vormen niet op voorhand
door een eeuwige wet bepaald zijn, maar dat de mens
die voor zichzelf moet scheppen, elk uur, elk moment.

`Er is geen God', zegt Sjestov, 'de mens zelf moet God
worden. En alle dingen scheppen uit het niets.'
`En dat is dan geschreven', zegt Ton Lathouwers,
`door een auteur die in zijn hele oeuvre juist de goddelijke werking in de wereld en in onszelf bevestigt als
het meest fundamentele van ons bestaan. Je ziet dus
hoe je hier met woorden altijd op het scherp van de
snede zit. Toen ik voor het eerst echt besefte wat
Sjestov hier tot uitdrukking brengt, was dat voor mij
een zeer diepe bevrijdende ervaring. Het was alsof ik
voor de eerste keer in mijn leven de lucht zag en de
gouden dennenbomen in de avondzon op de helling
waarop ik op dat moment toevallig uitkeek. Het was
of alles voor het eerst open en grenzeloos was. Het
godsbeeld dat ik tot dat moment had, blokkeerde me
juist dat op die manier te ervaren. Maar het gaat niet
om beelden, maar om iets wat zich op veel diepere
lagen in ons heeft vastgezet, zoals Sjestovs tekst duidelijk maakt. Alle dingen bezitten boeddhanatuur. Maar
het concept dat we van God hebben, blokkeert ons
juist om dat te zien. Concepten doen een hoop op
slot.'
De genade van de wezenlijke ervaring berust niet
op de willekeur van een God die via een soort aardse
peepshow kan laten zien wie wel en niet gered
worden. Integendeel. Die genade heeft alles te maken
met het tomeloze, grenzeloze mededogen, dat in het
Chinese boeddhisme vooral wordt gesymboliseerd
door Kwan Yin (Kanzeon), de vrouwelijke gedaante
van de bodhisattva van het mededogen, die Ton
Lathouwers erg aanspreekt. Het gaat om het diepe
verlangen en de gelijktijdige zekerheid dat niets en
niemand uit de boot valt. Dat alles gered wordt tot en
met de laatste kiezelsteen. Die redding komt niet zo
maar uit de lucht vallen. Zij heeft op niet-causale wijze
ook alles te maken met onze inzet daarvoor. Dat
wordt prachtig uitgedrukt in het eerste vers van de
bodhisattva-gelofte: 'Hoe talloos de levende wezens
ook zijn, ik beloof ze allen te redden.' Zo zit het met
ons, ten diepste zijn wij die gelofte', aldus Ton
Lathouwers.
Je kunt werken, maar niet daaraan. Zenpatriarch
Dogen, die het zenboeddhisme in de 13e eeuw van
China weer in pure vorm naar Japan bracht, zei al dat
zazen — zitten in meditatie — zelf verlichting is. Die

inspanning zelf is al genade, is al een doorbréken van
oorzaak en gevolg. Je doet het vanuit een onbewuste
diepe zekerheid. Iets draagt je daarin. Waar je met
zazen wel aan kunt werken is het afbreken van de
muur van ratio, scepsis, verstarring en concepten die je
van jongs af opbouwt, die bewustwording of inzicht
in de weg staan en die leiden tot het gevoel dat allerlei
dingen niet kunnen. Zen is: door die muur heen, die
verpakking loslaten en die ballast overboord gooien.
Ton Lathouwers waarschuwt er overigens ten stelligste
voor geen tegenstelling te creëren tussen wat je zogezegd zelf doet en wat je toevalt. 'Uiteindelijk valt alles
je toe; ook je eigen inzet. Je snapt het gewoonweg niet.
En dat is de redding.'

Van hart tot hart

Ton Lathouwers is een man van het hart. Zoals hij
zijn gesprekken met prof. Masao Abe, Nanrei Kobori
en zijn Chinese ch'anmeester Teh Cheng — bij voor-

keur op de warande in een ligstoel — voor hem 'levensreddend' noemt, zo gaat hij — sinds 1987 zelf ch'anmeester — nu ook omgekeerd elke ontmoeting met de
ander aan. In dokusan, het persoonlijk onderhoud
tussen leerling en zenmeester, maar ook daarbuiten.
`Een ontmoeting van hart tot hart is het allerbelangrijkste. Je moet je daarin allebei blootgeven. En vooral
geen methode of protocol volgen.' Natuurlijk, voor
wie weet dat alles en iedereen je leraar is — ook die
steen en ook de nacht — heeft elke ontmoeting een
fundamentele betekenis, ook de ontmoeting met de
natuur. Er bestaat geen wezenlijk onderscheid tussen
ontmoeting met de ander en ontmoeting met het
andere.
In de jaren vijftig en begin zestig — voor zijn zentijd
— was het vooral de atheïstische Russische literatuur
die Ton Lathouwers bij het hart bracht. Juist daarin
vond hij de diepmenselijke aanknopingspunten die hij
zocht. Aangereikt vanuit die absolute, opperste en
laatste existentiële wanhoop van mensen die hun aller-
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Ton Lathouwers samen met Riet, zijn onlangs overleden 'ibu angkat' of pleegmoeder.
In menig zendo zat zij vele jaren aan de zijde van Ton, ook als hij zijn teisho's hield. Aan haar heeft hij
zijn 'teishoboek' Meer dan een mens kan doen mede opgedragen.
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typisch Chinese Hua Yen-richting: het rustiger en
laatste strohalmen hebben prijsgegeven. Veel van zijn
breder mededogen van Kwan Yin, inclusief het daarbij
studenten toonden zich toen en later — na zijn promobehorende 'oervertrouwen' als essentieel uitgangspunt.
tie in 1962 en zijn benoeming tot hoogleraar in 1968 —
Zo werd hij leerling van Teh Cheng, die hij sindsdien
geraakt door de hartsaanpak, die hij ook in zijn colleges praktizeerde.
jaarlijks enkele maanden bezocht. Teh Cheng behoort
tot de Chinese Lin Chi (Rinzai) ch'an-traditie.
En juist deze `hartsfaam' leidde er omstreeks 1985
Zenmeester Teh Cheng laat zich in zijn land kennen
toe dat een groep zen-geïnteresseerden in Leuven Ton
Lathouwers vroeg als haar leraar op te treden. Daaruit
als een echte untficator, een bruggenbouwer tussen alle
boeddhistische richtingen in Indonesië. Niet voor
ontstond in 1988 de Maha Karuna-beweging, een libeniets is hij hoofd van de Sangha Agung Indonesia, de
rale ch'an-gemeenschap met inmiddels circa twintig
pluriforme sangha van alle Indonesische boeddhisten.
`vertakkingen' in Vlaanderen en Nederland, waarvan
Hij hanteert in zijn werk drie hoofddoelstellingen:
hij nog steeds de leidsman is. De groepen van Maha
eenheid bewerkstelligen onder de verschillende boedKaruna — het Grote Mededogen — vormen een informeel samenwerkingsverband en worden gekenmerkt
dhistische richtingen, leken leren mediteren en lekenleraren aanstellen. In 1987 achtte Teh Cheng het
door het vrijwel ontbreken van ritueel en systematische koanpraktijk.
moment gekomen om Ton Lathouwers de officiële
autorisatie te verlenen als zenleraar
Zijn benoeming tot hoogleraar in
1968 viel samen met de scheiding van
(ch'an szu). 'Met papier en gewaad',
Ton L.itholtuvers
eer dan een
zoals hij zelf zegt. Maar hij zegt het
zijn vrouw. Kort nadien begon hij boedmen
s
kan
doen
lachend, want ik geloof niet dat iemand
dhistische literatuur te lezen en in 1971
Z,,,locVnikCf1
in Vlaanderen of Nederland hem ooit
ging hij vol schuldgevoel, vervuld van
wel eens in deze kledij heeft zien lopen.
totale mislukking en zonder vertrouwen
Bij die ceremonie ontving hij de naam
dat het ooit goed zou komen, op de
Hui Yu, wat Vriend van Wijsheid betebonnefooi naar Japan, waar zijn zenweg
een aanvang nam. Want een van de
kent.
In zijn ontwikkeling heeft Ton
eersten die hij er ontmoette was de
Lathouwers in zen de bevestiging
Japanse filosoof en zengeleerde Masao
gevonden van wat hij intuïtief al uit de
Abe. Dat eerste gesprek nam drie à vier
Russische literatuur, zoals bij Dostojevsuur in beslag en maakte een onvergeteki en Sjestov, had opgediept: dat je
lijke indruk op hem. De kernboodschap
uiteindelijk nergens anders meer op
van Abe aan het adres van Ton Lathouterug kunt vallen dan je eigen hart. Dat
wers was: 'Je mag hier en nu op deze
angst ons steeds doet teruggrijpen op
wereld zijn, precies zoals je bent. Wat je
vaste vormen, maar dat de bekende plaatjes dood zijn
in jezelf voelt, valt niet te ontkennen of weg te redeneen geen oplossing bieden. Dat het uitgesproken, opgeren. Doe dat, wees dat, ook al is de hele wereld tegen
schreven woord vaak stolt tot zo'n onbruikbare vaste
je.'2) Deze bevrijdende tekst ging gepaard met de
vorm. Dat het onmogelijke, het wonder, wel degelijk
aanbeveling om twee maal per dag veertig minuten
mogelijk is. Dat dat allervroegste uit je jeugd onbezazen te doen, welk advies hij tot op de huidige dag
schadigd
terug kan komen. Dat de essentiële troost
volgt.
allesomvattend en universeel is. Maar dat voor alles
alle zekerheden, concepten en methoden slechts
vermorzeling
verdienen. En in dat opzicht kan zazen
Vriend van wijsheid
een belangrijke schakelfunctie bieden.
Hij trainde vervolgens gedurende een aantal jaren
steeds drie maanden in Daitoku-ji in Kyoto, sprak
daar onder andere veel met zenmeester Nanrei Kobori
Teneinde raad
Róshi, reisde naar Thailand en Burma om er weer in
Ton Lathouwers illustreert dit met een verhaal van
andere kloosters te zitten en te praten met andere
Masao Abe die in zijn zenverleden zelf vaak de
mensen en ontmoette tenslotte in 1972 in Indonesië
wanhoop nabij was en het dan niet meer zag zitten. In
zijn ch'anmeester Teh Cheng. De institutionalisering
de zendo gaf hij zijn zenmeester Shin'ichi Hisamatsu
van het Japanse zen had Ton Lathouwers niet erg
eens een ferme klap in het gezicht met de snauwende
aangesproken, evenmin als het theravada-boeddhisme
vraag: 'Is dat soms ook boeddhanatuur?', waarop
dat hij elders in Azië had ontmoet. Hij voelde zich
Hisamatsu doodkalm antwoordde: 'Ja, dat is ook de
veel meer verwant aan het liberalere Mahayana met
boeddhanatuur'. En een andere keer klaagt Abe ten
zijn royalere `verlossingleer' van alle schepselen. In de
Chinese ch'an trof hij dat aan, met name ook in de

awspi p p aoq p ei CH eel l e M1

lfAr— flPg

einde raad: 'Ik vind helemaal nergens meer een plek
om me nog staande te houden!' Ga daar dan staan,
precies daar waar geen plek is om te gaan staan', is het
commentaar van Hisamatsu.
Shin'ichi Hisamatsu is de overleden grondlegger
van de enige Japanse lekenbeweging, de FAS-Society,
waarin ook Masao Abe actief was (zie ook het herfstnummer '99 van het Kwartaalblad Boeddhisme, jrg. 5
nr. 1). Ton Lathouwers draagt de FAS een warm hart
toe omdat ook deze beweging in het institutionele
Japan door de verkokering en de instituties wil heenbreken en zoekt naar de kern: een ontwaakte levenswijze, overal, altijd en voor iedereen. Die doelstelling
wordt weerspiegeld in de wat gedragen betekenis van
de afkorting: Formless self, All humankind and Suprahistorical. FAS wil de liberale krachten binnen de
Europese zen helpen hun eigen zenboeddhistische
vormen te vinden en gaat daarom elk jaar in Nederland een structurele dialoog aan met Europese
zenmensen. Ton Lathouwers maakt van meet af aan
deel uit van het planningscomité dat deze jaarlijkse
congressen op De Tiltenberg in Vogelenzang organiseert.
Nog steeds biedt de begeesterde Shin'ichi Hisamatsu (1889-1980) de leden van de FAS de inspiratie om
zijn werk levend te houden. Met onderling onderhoud
(mutual inquiry) in plaats van dokusan vanuit de overtuiging dat alles en iedereen je leraar is, ook dat zelf in
je dat je aanzet tot het beoefenen van zazen. Een
fundamentele koan om een leven lang je tanden in te
zetten in plaats van de honderden historische koans
die elkaar bij een koanstudie in successie opvolgen,
maar vaak zo moeilijk in relatie te brengen zijn met
ons dagelijkse leven. Die kernkoan van Hisamatsu
luidt: 'Als hier en nu niets meer uitkomst biedt, wat je
ook doet, wat ga je dan doen?' Wat in feite ook de
levensvraag was van de wanhopige Masao Abe bij
Hisamatsu en van de even wanhopige Ton Lathouwers
zelf toen hij in 1971 Abe ontmoette.
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De sprong wagen

Hij vindt in de FAS-benadering terug wat hij zelf
als essentie is gaan zien: de onbevangenheid van de
don't-know-mind, wat hand in hand gaat met het
vertrouwen en de Grote Dood van het niet weten: 'Als
je het helemaal niet meer weet, is er hoogstens alleen
vertrouwen over of misschien is dat zelfs niet eens
voelbaar. Je kunt alleen nog de sprong wagen in wat je
niet weet. Dat is ook Hismatsu's uiterste aanbeveling:
`Niks werkt, ga er maar aan dood!' Ook het wonder
zwijgt hier als het weer een plaatje, een concept blijkt
te zijn. Het gaat hier om het ultieme antwoord op de
verleiding alles in een conceptueel systeem te persen,
zoals Dostojevski beschrijft in de Grootinquisiteur.

Er is dan tenslotte nog maar één keus: de stap
zetten zonder dat je weet waar je uitkomt en volstrekt
ongeacht de hoeveelheid vertrouwen die er in je rest.
Of, om nogmaals een citaat van Ton Lathouwers'
geliefde Sjestov te bezigen: 'Wij moeten ons gretig
werpen op elk plotseling, spontaan, creatief fiat, op
elke afwezigheid van doel of motief. (...). De bepalende factor van het leven is vermetelheid, heel het leven
is een creatieve vermetelheid en precies daarom een
eeuwig mysterie, dat nooit kan worden herleid tot iets
dat af is of begrijpbaar.(...) Vermetelheid is enkel
vermetelheid, precies omdat het geen garantie van
succes heeft. De vermetele mens gaat moedig voorwaarts, niet omdat hij weet wat hem te wachten staat,
maar — als men een theologische wijze van uitdrukken
zou prefereren — sola fide, alleen door geloof.'
Daar doemt volgens hem het grenzeloze areaal op,
waar ook Mara, de 'boeddhistische verzoeker,' — als
stem van de eeuwige twijfel — geen toegang toe heeft
als hij in een tweegesprek met de Boeddha zegt: 'Nee
kluizenaar, jij kunt niet ontsnappen, want alles wordt
concept, alles stolt en daarom krijg ik op alles vat.'
Maar de Boeddha antwoordt: 'Waar ik ben kun jij niet
komen. Er is het ongeborene, het onsterfelijke. Als dat
er niet zou zijn, dan zou er ook geen verlossing mogelijk zijn uit de eindeloze kringloop van geboorte en
dood.' En dit oorspronkelijke leven heeft ook alles te
maken met elke echte ontmoeting van mens tot mens —
zonder papier, zonder concept, zonder systeem — , met
wat er van hart tot hart gebeurt en met het uiteindelijke vertrouwen dat het onmogelijke mogelijk is.
Daar ontstaat voor Ton Lathouwers de oneindige
ruimte van het kinderliedje: 'Moge er altijd zon zijn,
moge er altijd hemel zijn, moge er altijd mama zijn en
dat ik er ook altijd mag zijn.' Dan breekt het wonder
door, dan wordt de bodhisattva-gelofte ingelost,
worden alle levende en niet levende wezens gered. Tot
en met de diepst gezonkene, de meest berooide of
verwordene toe. Niemand kan eruit vallen! Dat is de
andere dimensie van het bestaan. Dat is het scenario,
waarin de Russische dichter en communist Majakowski beschrijft hoe Christus en Judas samen schaak
spelen in de Eeuwigheid. Dat is het Mu Ke Ge uit de
Hartsutra: geen grenzen! De vervulling van de menselijke hartekreet om Geraakt te worden...

1) De letterlijke Sjestov-tekst wordt weergegeven in hoofdstuk 10
van het boek.
2) De letterlijke tekst die Masao Abe uitsprak, luidt:
`You are accepted just as you are right here, right now. What you
feel in yourself, undeniable, irresistable, do it, be it. Even if the
whole world is against you'.

STICHTING VRIENDEN VAN HET BOEDDHISME
Lentebijeenkomst op zaterdag 27 mei 2000 over het thema:

BOEDDHISME
IN DE BAJES

Het verhaal van de gevangenbewaarder
maakte zoveel indruk op Kiran Bedi dat zij
besloot contact op te nemen met de in India
bekende vipassana-leraar S.N. Goënka. Hij
onderwijst meditatie volgens de methode van
de Burmese leraar Sayagyi U Ba Khin. Bij
wijze van proef werd vervolgens in de gevangenis een intensieve meditatiecursus van tien
dagen gehouden voor zowel gevangenen als
bewaarders. De verandering in de deelnemers
was zeer opvallend. De meditatie gaf hun een
dieper inzicht in de motieven van hun eigen
gedrag en hun houding jegens zichzelf en
anderen. Zij hadden het gevoel dat hun leven
een positieve wending had genomen.
In een video-documentaire met de titel
Doing time, doing vipassana, vrij vertaald: Je
tijd uitzitten met vipassana, zijn deze gebeurtenissen op een indringende manier vastge-

legd. Op de lentebijeenkomst van de Vrienden van het Boeddhisme zal deze video
worden vertoond.
Ook in Nederland wordt hier en daar in
gevangenissen boeddhistische meditatie
beoefend. Enkele pioniers op dit gebied in
ons land zullen op de bijeenkomst over hun
ervaringen vertellen. Er zal duidelijk worden
dat mediterend 'je tijd uitzitten' in de gevangenis niet wezenlijk verschilt van het gevangen zitten in je eigen verwachtingen en
begeertes.
De pioniers zijn:

Clemens van Kuijk, r.k. geestelijk verzorger
in de psychiatrische behandelkliniek TBS,
Utrecht,
Attie ter Haar, groepswerkster en vrouwenhulpverleenster,
Meindert van de Heuvel, coordinator van het
zenprogramma op de Tiltenberg in Vogelenzang,
Eelkje Postma, meditatiebegeleidster,
Eric Soyeux, meditatiebegeleider,
Eerw. Mettavihari is vipassana-leraar van de
Bueldhavihara in Amsterdam.
De lentebijeenkomst van de Stichting
Vrienden van het Boeddhisme wordt zaterdag 27 mei a.s. gehouden in het gebouw van
De Vrije Gemeente, Johannes Vermeerstraat
19, Amsterdam, en duurt van 11.00 - 16.30
uur. De toegangprijs is f 45.-, voor donateurs
f 35,-.
De Johannes Vermeerstraat ligt ten oosten van het
Museumplein, achter het ANWB-gebouw.
Trams vanaf CS: lijn i6, halte Joh. Vermeerplein, en
de lijnen 2 en 5, halte Hobbemastraat of Stedelijk
Museum.
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In de grote gevangenis van New Delhi
(India) zitten tienduizend delinquenten. Toen
de vrouwelijke inspecteur van gevangenissen
in India, Kiran Bedi, een aantal jaren geleden
dit gevangenenkamp voor het eerst bezocht,
werd zij geschokt door de onverschillige of
zelfs vijandige houding van de meeste
bewakers ten opzichte van de gestraften. Zij
besefte plotseling dat gevangenen onder
zulke omstandigheden geestelijk en moreel
slechter uit de gevangenis komen dan zij erin
gaan. Kiran Bedi ging op zoek naar middelen
om zowel de mentaliteit van de bewakers als
van de gevangenen te verbeteren. Een van de
bewakers vertelde haar over zijn ervaringen
met vipassana-meditatie, de inzichtsmeditatie
die de Boeddha 2500 jaar geleden heeft
ontwikkeld. De meditatie had hem een heel
andere kijk op zijn werk gegeven.

['hoen ix Import
boeddhistische beelden/wierook/video's

Video's:
Tibetan medicine 29 min.

57,50

Een portret van der 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.

Tantra of Gyoto 52 min.

57,50

Een film over de monniken van het Gyoto Tantric College
die 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 6687.68.711 t.n.v. Phoenix 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)
Phoenix Import, Amperestraat 3c. 8013 Fl- Zwolle tel. 038-4235510

Door Dirk Bakkes

Vimalakirti
rekent
af met

`ziekte van
JE BENT IN HET BOEDDHISME
geïnteresseerd en sinds jaar en dag
ermee vertrouwd, woont geregeld
meditatie-bijeenkomsten bij en houdt
je op de hoogte van de nieuwste
publicaties en artikelen over het
boeddhisme. En dan, op een dag, stuit
je op het volgende canonieke
te kstfragment:

U

it de wereld treden betekent
niet dat men zich de haren
moet afknippen, maar wel dat
men kracht moet ontwikkelen om de passies op te
heffen van alle wezens. Het komt er niet op aan het
gele kleed te dragen, maar bij alle wezens die gedachten
te ontkrachten die beladen zijn met begeerte, haat en
verdwazing. Het gaat er niet om volmaakt moreel
gedrag te presteren, maar om de moraliteit-op-zich los
te laten'.
Wat nu! Niet in de eenzaamheid van het woud gaan
mediteren? Welnee! In de wervelstorm van samsa.ra
verblijven! Want dáár liggen wijsheid en heilzame
middelen om levende wezens van alle lijden te bevrij>---

1>el van een tek~ Mefeommentareh
op het Vimalakirti-Nirdesha-Soetra in h Chinees. Afkomstig uit Dunhikang in
Gansu, China. AD 674-

Vimalakirti, Horyuji pagode, Nara, Japan. Klei. 8e eeuw. Beeldt Vimalakirti op
naturalistische wijze de koopman met baard uit, gekleed in seculiere kledij.

den. Niet zelf in het nirvana treden, maar anderen te
hulp schieten om dat te verwezenlijken. Alle krachten
ontplooien opdat anderen het pad van de dharma
volgen, en niet alleen maar vertoeven in een 'zichzelfwel-bevinden in het nirvana...'
Gewaagde uitspraken? Betekent dit nu het clóórdringen tot de kern van wat de dharma uiteindelijk
bedoelt? Laten we nog een stapje verder gaan.
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'Blijf in de wereld'

Een leek, laten we zeggen een handelaar, een koopman,
die een groot deel van zijn tijd wijdt aan zaken als
geldelijk gewin, neemt regelmatig afstand van wat met
naam en faam bekende boeddhisten over de leer van de
Boeddha zoal naar voren brengen. Als een altijd
nieuwsgierige Socrates, of een cynicus zoals Diogenes,
hoont die koopman de rondtrekkende eerwaardige
monniken. Zelfs zo erg, dat zij - met de mond vol
tanden - uiteindelijk hun beklag komen doen bij de
Meester zelf. Telkens opnieuw te moeten constateren
dat die koopman met zijn spitvondigheden hun steeds
weer opnieuw de kef afsteekt! Ja, deze eerbiedwaardige monniken moeten zelfs vaststellen dat die handelaar

zaken aan de kaak stelt, waar traditiegetrouw geen
tegenstand te verwachten zou moeten zijn...
Laten we die koopman nog eens aan het woord:
`Vertoon een goed gedrag, verwezenlijk alleen de
gedachten aan de opperste en volmaakte verlichting,
maar blijf in de wereld, want jonge mensen hebben
geen toestemming van hun ouders om de wereld te
verlaten. Welnee, blijf er middenin.'
En al die leermeesters dan, die talrijke monniken? De
koopman gaat verder:
`Onderzoek eerst de gedachten van de monniken alvorens hun de Leer te prediken', is het bijtende antwoord
aan een van de meest vooraanstaande predikers van de
dag. 'Giet geen bedorven voedsel in een waardevolle
kom! Begrijp eerst wat de verwachtingen van de
monniken zijn: verwar een beryl, die een edelsteen is,
niet met een gewone breekbare glasparel. Breng geen
verwondingen toe aan hen die niet verwond zijn. Wijs
geen kronkelpaadjes aan hen die de grote weg zoeken.
Giet de grote zee niet in de sporen van een os. Stop de
berg Sumeru niet in een mosterdzaadje. Verwissel de
zonneschijn niet met het lichtje van een glimworm. Stel
het gebrul van de leeuw niet gelijk aan het blaffen van
de jakhals'.
En zo maar door.

`Zijn heldere welbespraaktheid met zijn verwarrende
paradoxen, zijn bijtende geestigheid en bittere ironie,
stoot zijn ondervragers van hun voetstuk.

Verborgen schatten

Als de ziek geworden Vimalakirti bezoek krijgt van
aanhangers van de Boeddha, antwoordt hij, op de
vraag van een van hen naar zijn welbevinden, als volgt:
`Uit de dwaasheid ontstaat de liefde, en dat is de basis
van mijn ziekte. Aangezien alle wezens ziek zijn, ben
ik ook ziek. Wanneer zij worden genezen, genees ik
ook. En waarom? ...Wanneer alle wezens van ziekte
gevrijwaard zouden zijn, dan zou ook de bodhisattva
daarvan vrij zijn. Als bijvoorbeeld de enige zoon van
een schatrijk man ziek wordt, worden ook zijn ouders
ziek uit zorg om hem. En als hij weer is hersteld, dan
worden de ouders ook weer gezond. Precies zo is het
ook met een bodhisattva gesteld: hij bemint alle
wezens als zijn zoon, en zolang alle wezens ziek zijn is
ook hij ziek. Je hebt mij gevraagd naar de oorzaak van

mijn ziekte? De ziekte van een bodhisattva wordt
geheel en alleen veroorzaakt door het grote medelijden.'
Daarop volgt in dit soetra de uitleg van een reeks
essentiële elementen, kenmerkend voor het Mahayanaboeddhisme. Bijvoorbeeld uiteenzettingen over het
transcendente wezen van de Boeddha, en voor alles
over de non-dualiteit van de ware werkelijkheid. Vimalakirti beantwoordt vragen daarover met diep stilzwijgen. Wat tot de uitroep van een van de gasten (niemand
minder dan Manjushri!) leidt:
`Uitstekend, uitstekend! Door geen woorden ter
verklaring te gebruiken betekent inderdaad binnentreden in de leer van de non-dualiteit'.

Paradoxen, geestigheid, ironie
Er is te veel belangwekkends in dit soetra om ook maar

een klein deel van de schatten die daarin verborgen
liggen in kort bestek weer te geven. De betiteling
`soetra' is welverdiend, omdat de wijze woorden van
Vimalakirti in dit verhaal duidelijk de goedkeuring van
de Boeddha wegdroegen. Het soetra is ook befaamd
om het gebruik van een dramatechniek waarin talrijke
karakters ten tonele worden gebracht die een dialoog
met de protagonist beginnen. 'Zijn heldere welbespraaktheid met zijn verwarrende paradoxen, zijn
bijtende geestigheid en bittere ironie stoot zijn ondervragers van hun voetstuk.'
Laten we ons voorlopig beperken tot de indruk die de
persoon van Vimalakirti op zijn onmiddellijke omgeving maakt. Als bodhisattva die eropuit is om de
bijzondere door hem gedane geloften te respecteren en
na te leven, zit ook Vimalakirti gevangen in het voortdurend rondtollende rad van al wat is ontstaan in
afhankelijkheid. Daarbinnen echter zal hij zich bewegen als een mens die niet-geconditioneerd is en in volle
vrijheid leeft middenin dat geconditioneerde bestaan.

Katharina Haemers schrijft in haar beschouwingen bij
de Vimalakirti-Nirdesa") dat hier geen grote kruistocht
of zuiveringsactie nodig is, en geen ultieme strijd tegen
onrecht of kwaad, maar dat het van eminent belang is
om ten volle aandacht te schenken aan elke situatie, om
wijsheid en mededogen in praktijk te brengen en
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We verdiepen ons hier in het `Soetra van de Preek van
Vimalakirti', (Sanskriet: Vimalakirti-Nirdesha-Srítra),
een in het Verre Oosten beroemde tekst uit de traditie
van het Mahayana-boeddhisme, die vooral in China en
Japan grote invloed uitoefende. Deze tekst ontstond
vermoedelijk in de tweede eeuw v.o.j. Er zijn niet
minder dan zeven Chinese vertalingen voorhanden,
waarvan die van Kumarajra de meest populaire is.
Het soetra behelst het verhaal van de rijke koopman
Vimalakirti, die middenin het wereldlijke leven staat,
maar desondanks de weg van een bodhisattva opgaat!
Door er de nadruk op te leggen dat het leven als lekenaanhanger van de leer van de Boeddha en het leven als
monnik gelijkwaardig zijn aan elkaar, dankt dit soetra
zijn opvallende populariteit. Vooral in het zenboeddhisme wordt de tekst zeer bewonderd. Het soetra is
een voorbeeldige illustratie van de boeddhist die naar
verlossing, naar bevrijding streeft, en van het praktische gebruik van het inzicht in de leegte (sunyata).
De naam Vimalakirti betekent 'hij die een vlekkeloze
faam geniet'. Hij is een rijke burger van Vaisali (tegenwoordig Besarh). Ofschoon hij een 'leek' is, is zijn
kennis van de leer van de Boeddha groot. Daarom
wordt hij door de Boeddha een bodhisattva genoemd.
Het uitbeelden van het bodhisattva-ideaal is een van de
bedoelingen van dit soetra geweest. Vimalakirti is
duidelijk geen historische persoonlijkheid. Maar er kan
best een historisch prototype hebben bestaan.

vandaaruit al dan niet handelend op te treden. Dus mee
blijven leven in de samsarische wereld en van binnenuit
de weg van wijsheid en van mededogen aanduiden.
De tekst van het soetra zegt hierover het volgende:
`Hij draagt het kleed van de leek, maar heeft het gedrag
van een monnik.
Hij bewoont een huis, maar houdt zich afzijdig van de
wereld van begeerte.
Hij zegt een zoon te hebben, een vrouw, een harem,
maar leeft in onthechting.
Hij lijkt omgeven door dienaren, maar zoekt de
eenzaamheid.
Hij lijkt voedsel tot zich te nemen, en drank, maar hij
voedt zich met meditatie en concentratie.
Hij vertoont zich op plaatsen van plezier en in speelhuizen, maar dat is altijd om de andere wezens te benaderen, die aan plezier en kansspelen zijn verslaafd...'

kwar ta a l bla dboeddhis me

Houding zonder compromissen

`Elders in de tekst zet Vimalakirti voor de grote bodhisattva Manjushri aan de hand van een reeks metaforen
uiteen, dat je de levende wezens als illusoir moet zien.
Daarop vraagt Manjushri hem hoe goedheid (maitri)
dan moet worden beoefend tegenover levende wezens.
Je zou denken dat het toch niet nodig is om goedheid
te betrachten tegenover illusies. Maar Vimalakirti toont
vele soorten van goedheid aan ten opzichte van illusoire levende wezens. Verder onderricht ontwikkelt zich
vervolgens door telkens kleine stappen terug te gaan,
omdat Manjushri voor elke uitspraak die Vimalakirti
doet naar de oorzaak daarvan vraagt. De laatste vraag
uit die sequentie doelt uiteindelijk op de grondoorzaak
van het 'verkeerde denken'. Vimalakirti noemt als
antwoord het 'niet-verblijven' — het terugvallen in het
dualistische denken door het niet-verblijven in de transcendente wijsheid.'
`Ofschoon het voor Mahayana-soetra's kenmerkend is
dat zij de werkelijkheid beschouwen vanuit het
gezichtspunt van de leegte, treffen we in deze tekst
nergens verachting aan voor de gewoonlijke of relatieve werkelijkheid. De bodhisattva doet de gelofte om
alle levende wezens tot bevrijding te leiden - tallozen
van hen leven immers in het gebonden-zijn aan de
dagelijkse werkelijkheid. Hoe helder zijn absolute visie
van de leegte ook moge zijn, de bodhisattva moet op
kundige en passende wijze met de relatieve wereld
kunnen omgaan als hij die wezens werkelijk wil
helpen. En inderdaad wordt dit hem juist door zijn
helder inzicht en de compromisloze houding van het
geen-onderscheid-maken mogelijk gemaakt.' (Kuan Yu
Lu)

Deel van een tekstrol van het
Vimalakirti-Nirdesha-Soetra in het
Sogdisch, een Iraanse taal die rond
het begin van onze jaartelling
gediend heeft als `lingua franca' in
Centraal-Azië. Afkomstig uit
Dunhuang in Gansu, China.
8`-9' eeuw (?).

Om een indruk te geven van dat 'vraag- en antwoordspel' tussen Manjushri en Vimalakirti, het volgende
tekstfragment:
`Manjushri vroeg Vimalakirti: "Welk soort van erbarmen (karuna) moet die van een bodhisattva zijn?"
"Zijn erbarmen moet zijn met alle levende wezens de
verdiensten te delen die zij hebben verworven."
"Van welke aard moet zijn vreugde zijn?"
"Hij moet medevreugde (mudita) en geen enkele
teleurstelling ondervinden als hij ziet hoe anderen de
zegen van de dharma ten deel valt."
"Van welke aard moet zijn gelijkmoedigheid (upeksha)
zijn?"
"Voor zijn verlossingswerk moet hij generlei beloning
verwachten."
"Waaraan moet hij zich houden in zijn angst voor
geboorte en dood?"
"Hij moet zich houden aan de kracht van de morele
verdiensten van de Tathagata."2)
"Wat moet hij ter zijde stellen om steun te vinden in de
kracht van de morele verdiensten van de Tathagata?"
"Hij dient alle levende wezens te bevrijden om steun te
vinden in de kracht van de morele verdiensten van de
Tathagata."
"Wat moet hij terzijde stellen om de levende wezens te
bevrijden?"
"Om de levende wezens te bevrijden moet hij hun
klesha's (`plagen' of 'verontrustingen van de geest')
elimineren"
"Wat moet hij doen om die klesha's te elimineren?"
"Hij moet volmaakte oplettendheid bewaren."
"Hoe moet hij volmaakte oplettendheid bewaren?"
"Hij moet zich houden aan het ongeborene en onsterfelijke."
"Wat is het ongeborene en het onsterfelijke?"
"Het ongeborene is het boze dat niet ontstaat, en het
onsterfelijke is het goede dat niet vergaat."
"Wat is de wortel van goed en kwaad?"
"Het lichaam is de wortel van goed en kwaad."
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* * *

De inhoud van dit opmerkelijke soetra inspireerde
eeuwen geleden talrijke kunstenaars tot fraaie fresco's
en beeldhouwwerken, die zich ondermeer bevinden in
Tun-huang, Yiin-kang in China en in Hóryliji, Japan.
Er zijn uitstekende beelden van Vimalakirti in Kófukuji, Hokeiji, en andere tempels in Japan te vinden.
Tijdens de T'ang Dynastie werden in China episodes
van het soetra verwerkt in verhalen en balladen die bij
tempelfestiviteiten werden voorgelezen.
Vimalakirti: het portret van een rijke en machtige leek,
een briljant debater, een gerespecteerd huisvader, die
zich omringde met de genoegens die het leven te
bieden heeft, maar tegelijkertijd een getrouwe en wijze
leerling van de Boeddha, een man vol wijsheid en in
zijn gedragingen door en door gedisciplineerd.
De elite van de Chinese samenleving in die tijd moet
hebben aangevoeld dat hier sprake was van een modelmens die zij zouden kunnen naleven. Ook al was
Vimalakirti dan een boeddhist, hij zou voor de 'fine
fleur' van de Chinese beschaving dan ook kunnen
worden beschouwd als een Confuciaans nobel mens.

1) Kocho Katharina Haemers, Blijven in de wervelstorm van samsara. Beschouwingen bij Vimalakirti-Nirdesa. Jikoji-Cahier nr 3,.
ISBN 90-75299-12-5.Uitg. De Simpele Weg, Leemputstraat 10, B2600 Antwerpen-Bcrchem, 1999.
2) Tathagatha: (Pali) 'De aldus gekomene', 'de aldus volmaakte'. Een
op de weg der waarheid tot hoogste verlichting geraakte. Een van
de titels van de Boeddha, waarvan hij zichzelf bediende wanneer
hij over zichzelf of over andere Boeddha's sprak.
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"Wat is de wortel van het lichaam?"
"Begeerte is de wortel van het lichaam."
"Wat is de wortel van begeerte?"
"Niet-gegrond onderscheid is de wortel van begeerte."
"Wat is de wortel van niet-gegrond onderscheid?"
"Verkeerd denken is de wortel van onderscheid."
"Wat is de wortel van verkeerd denken?"
"Niet-verblijven is de wortel van verkeerd denken."
"Wat is de wortel van niet-verblijven?"
"Het niet-verblijven is zonder wortel, Manjushri, uit
deze wortel van het niet-verblijven ontstaan alle
dingen."

MAITREYA
INSTITUUT
Tibetaans boeddhistisch studie- en meditatiecentrum

Ernst

Het Maitreya Instituut organiseert sinds

Activiteiten:

Heemhoeveweg 2
8166 HA Ernst
Tel: 0578 -- 661450

1976 cursussen over het Tibetaans boeddhisme

2 t/m 12 juni

binnen de Gelugpaschoot waar ook de Dab
Lama toebehoort. Centraal staan daarbij de

I6 t/m 18 juni

Fax: 0578 — 66 185 1
E- mail: maitreya@wxs.n1
Web: http://home.wxs.nl/—maitreya
Winkel open tijdens cursussen of na
telefonische afspraak

weekendcursussen o.l.v. Geshe Sonam Gyaltsen,

een Tibetaanse lama. De lezingen worden in het
Nederlands vertaald en afgewisseld met
meditaties. Ook organiseren wij retraites, pujak,
yoga-, kinder- en meditatieweekenden.

Het instituut ligt in een rustige, bosrijke omgeving.

"Boeddha-tekencursus" o.l.v.Andy Weber
"Geest en Cognitie"
o.l.v. Geshe Sonam Gyaltsen
23 t/m 25 juni
"De Lam Rim: De stadia van het pad naar
verlichting."

Geshe Sonam Gyaltsen

7 t/m I4 juli
Lam Rim zomercursus
o.l.v. Geshe Sonam Gyaltsen
14 t/m 21 juli
retraitemogelijkheid
15 t/m 17 september
vervolg studieprogramma
o.l.v. Geshe Sonam Gyaltsen

Amsterdam
Brouwersgracht I 57-159
1015 AG Amsterdam
Tel: 020 — 42 808 42
Fax: 020 — 42 827 88
E-mail: maitreya.ams@wxs.n1
Web:
http://home.wxs.n1/—maitreya.ams
Open:
maandag tlm donderdag
van 12.00 - 20.30
vrijdag van 42.00 - 17.30
zaterdag van 10.00 - 17.30

Maitreya Amsterdam is zowel bedoeld voor

Activiteiten:

mensen die willen kennismaken met het

Ven. Kaye Miner:

boeddhisme als voor mensen die zich verder in
het boeddhisme willen verdiepen.Ven. Kaye Miner
is een Australische non die op een toegankelijke

Essence of Tibetan Buddhism
Lam Rim Study Group
Practical Buddhism for daily life

manier introductie- en meditatiecursussen geeft

Introduction to Tibetan Buddhist Meditation

Twee keer in de maand geeft Geshe Sonam

Guided Buddhist Meditation

Gyaltsen lezingen over de essentiële onderwerpen

Geshe Sonom Gyaltsen:

van het Tibetaans boeddhisme.
Voor uitgebreide informatie kunt u onze

"De drie hoofdzaken van het pad"

programmafolder opvragen.

Lezingencyclus:
Verder:
Yoga
Tibetaanse taalles
Guru pujak
Tara pujak
Thangka tekencursussen
I 0 september: open dag!

Maitreya Groningen
(info: 050 - 5268058)

Maitreya Boekhandel
Brouwersgracht 159
1015 GG Amsterdam
Tel: 020 — 620 62 72
Open: di t/m za van 10.00 17.30 uur

24 mei: lezing Geshe Sonam Gyaltsen in De Beurs: "Individualisme en afhankelijkheid"
2 I juni: lezing Geshe Sonam Gyaltsen "Boeddhisme en de Christelijke Tien Geboden"

Boeken over boeddhisme,Tibetaanse taal en

Boeddhistische artikelen:

geneeskunde. Overige boeken op bestelling, van

van Boeddhabeelden tot wierook, van

Feng Shui tot kinderboeken.

gebedsvlaggen tot thangka's

voetnoOt
Door Jacques den Boer

In een recent tv-gesprek in het Ikonprogramma 'Geel' praatte de Britse
theologe Karen Armstrong over
haar nieuwe boek, A Battle for God.
Het gaat over fundamentalisme in
jodendom, christendom en islam.
Toch dacht ik opeens: 'Dit klinkt
boeddhistisch'.
Ze pleitte voor compassion —
ondertiteld 'mededogen' — als een
discipline, een geestelijke oefening,
die kan leiden tot een ervaring van
het heilige. Haar woorden deden me
denken aan metta-meditatie waarin
een intens gevoel van welwillendheid 'jegens de hele wereld' wordt
opgewekt. Het boeddhisme is doortrokken van het belang van mededogen of, met een iets ander accent,
liefdevolle vriendelijkheid.
Nu is Karen Armstrong geen
boeddhiste. Zij was een aantal jaren
non, op zoek naar God. In het
rooms-katholieke klooster overheersten echter wat zij bijzaken vond.
`Ik zag nooit een glimp van de God
die de profeten en mystici hadden
beschreven.' Met spijt liet ze tenslotte het religieuze leven achter zich en
ging tv-programma's maken, o.a.
over de geschiedenis van het vroege
christendom en over de aard van de
religieuze ervaring.
Zo was ze weer op zoek naar
God, maar nu vanuit de godsdienstgeschiedenis. Zij maakte er diepgaande studie van die in 1993 resulteerde in de bestseller Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar

Het antropomorfe symbool kan
mensen alleen aanspreken als het
past bij de omstandigheden waarin
zij leven. Vandaar het verschil tussen
het godsbeeld of het boeddhabeeld
en de interpretatie ervan in uiteenlopende tijden en culturen. De sympathie van Karen Armstrong voor het
boeddhisme blijkt sterk als zij stelt
dat de lakmoesproef van elke spiritualiteit de mate is waarin zij in het
dagelijks leven is geïntegreerd. Zij
haalt de de uitspraak van de
Boeddha aan dat de verlichte mens
`naar de marktplaats moet terugkeren' en vervolgt: 'Vreedzaamheid,
sereniteit en goedertierenheid zijn de
kenmerken van alle ware religieuze
inzichten.'
Daar ligt bij haar uiteindelijk het
zwaartepunt. Compassion, ook vertaald als barmhartigheid, is voor het
praktische leven de belangrijkste
eigenschap die voortvloeit uit de
religie 'op haar best', zoals zij het
uitdrukt. Ter wille van dit ideaal,
zegt ze terecht, hebben boeddhisten
in hun religieuze oriëntatie zelfs
plaats ingeruimd voor devote toewijding aan de Boeddha en bodhisattva's.
Oorspronkelijke titel:
A History of God. From Abraham to
the Present: the 4000 Year Quest for
God. Ned. vertaling: Uitgeverij
Anthos, Baarn. ISBN 090 414 0278 0.

In de vorige Voetnoot, over de Falun
Gong, is helaas een belangrijk woord
weggevallen, nl. `nothing'. In de
middelste kolom, iets onder het
midden, moet in het citaat staan: 'It
is a righteous, great cultivation way,
and has nothing to do with
Buddhism.'
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Mededogen

jodendom, christendom en islam."
Uit dit boek blijkt, ondanks de
beperking van de titel, een grote
interesse, ja sympathie, voor het
boeddhisme. Ze citeert het Oude
Testament over koning Josia die
`deed wat de Heer van hem vroeg'.
Hij verbrandde de beenderen van de
afgodspriesters op hun altaren, liet
in heel Israël altaren en heilige palen
stukslaan en de gesneden beelden
verbrijzelen. Dan verzucht ze: 'Wat
een verschil met de sereniteit waarmee de Boeddha de goden aanvaardde die hij ontgroeid meende te
zijn.'
De sleutelzin van haar studie is
dat er geen objectieve visie op 'God'
bestaat: 'Elke generatie moet het
godsbeeld scheppen dat voor haar
werkt.' Het godsbeeld moet een aansprekend symbool zijn van de
onzegbare, onbeschrijfbare, ultieme
werkelijkheid, het 'heilige' dat profeten, mystici, zieners, wijzen of verlichte leraren door de eeuwen heen
in visioenen of inzichten hebben
ervaren.
Niet iedereen noemt zulke ervaringen goddelijk. Karen Armstrong
zegt uitdrukkelijk dat boeddhisten
ontkennen dat hun ervaringen een
bovennatuurlijke oorsprong hebben.
`Zij beschouwen ze als belevingen
die de mens zijn ingeschapen.' De
mens wil zulke ervaringen aan anderen doorgeven. Omdat de taal daarin
tekortschiet, worden symbolen uit
de menselijke verbeelding te hulp
geroepen — de godsbeelden.
In alle religies komt daarbij
antropomorfisme voor, want een
God die mijlenver van de mensen
afstaat, kan nooit inspiratie voor een
spirituele zoektocht zijn. En zoals
Jezus de vergoddelijkte mens vertegenwoordigt, zo is de Boeddha de
belichaming van de verlichting die
alle mensen kunnen bereiken.

Door Anneke Srnelik

Het nieuwe boek van Nico Tydeman

'Dansen

in het duister'

lees je met

H
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bonkend

et is uitgeverij Asoka gelukt om
binnen een paar jaren een rijk
fonds aan boeddhistische boeken
op te zetten. Naast de vele vertalingen van eigentijdse
en klassieke boeken over boeddhisme, komt Asoka nu
met een Nederlands boek van Nico Tydeman. Het
boek is mooi vormgegeven, zoals altijd bij Asoka. De
uitgever omschrijft Dansen in het duister als 'onorthodox'. Niets is minder waar. Het is een onthutsend boek
in zijn openheid en eerlijkheid. Hartstochtelijk ook; op
elke bladzijde spettert de passie je tegemoet. Mijn hart
ging geregeld harder kloppen toen ik het las. Het is een
oorspronkelijk boek; ook al bouwt Tydeman voort op
teksten van anderen, toch lijkt iedere zin bevochten.
Elk woord is doordacht en doorleefd. Dit maakt de
tekst zowel grenzeloos intens als mateloos intiem.
Nico Tydeman staat naakt voor ons, in een meedogenloze poging om het mysterie van het bestaan te doorgronden. Deze naaktheid dwingt diep respect en
bewondering af.
Helaas moet ik opmerken dat er op bijna elke bladzijde in Dansen in het duister taal- en spelfouten voorkomen; wellicht kan de uitgever voortaan meer tijd
besteden aan het corrigeren van de drukproeven. Dit
bijzondere boek verdient meer aandacht. Hoe schrijf je
een recensie over een boek dat 'stamelend' probeert
om een proeve van spiritualiteit af te leggen? In een
traditionele recensie zou ik opmerken dat de vier delen
vrij los van elkaar staan. Ik zou gewild hebben dat de
schrijver de verbanden tussen de verschillende stukken
explicieter had gemaakt. Ook zou ik dan geschreven
hebben dat in elk afzonderlijk deel de besproken
mystieke of theoretische teksten wel heel erg impressionistisch worden weergegeven. Zou het niet beter zijn
om meer uit te leggen, meer achtergrond te geven?
Een dergelijke recensie zou voorbijgaan aan de
kracht van het boek, aan de poging om het ondenkbare
— het mysterie van het leven — op een alledaagse manier

hart

te doordenken. Het zou voorbij zijn gegaan aan de
erkenning in taal gevangen te zitten. Aan het inzicht
dat 'bevrijdende communicatie' tussen twee mensen
van beiden vergt om naakt te zijn. De schrijver heeft
zich blootgegeven; kan de lezer, de recensent, dan
achterblijven? Dansen in het duister nodigt uit tot een
persoonlijke reactie, tot een dialoog, tot een dans. Ik
hou van dansen. Maar ik ben gevraagd om het boek te
recenseren. Met enige schroom zet ik me aan deze taak.
Dansen in het duister plaatst drie geheel verschillende denkwijzen over het mysterie van het leven naast
elkaar: de geschriften van Johannes van het Kruis,
Emmanuel Levinas en de ch'an-meesters. Dit zijn voor
Tydeman inspirerende stemmen geweest in zijn spirituele zoektocht. Voor deze speurtocht gebruikt hij de
metafoor van de reis, en wel van de Drie Koningen,
zoals verwoord in een gedicht van T.S. Eliot. Maar
voordat hij op reis kan gaan, moeten er eerst 'omtrekkende bewegingen' worden gemaakt waarin de auteur
de betekenis van het woord 'mysterie' onderzoekt.
Voor Tydeman is het mysterie geen geheim, maar het is
er gewoon: de aarde en de levens van alle mensen zijn
voor Tydeman 'één en al mysterie'. En, zo zegt hij:
`Dit laat mij niet onverschillig. Het doet me wat. Het
raakt me, het spreekt me aan en vraagt me zijn roep
met mijn eigen mysterieus bestaan te beantwoorden'.
Het mysterie is 'een belevenis van het bewustzijn',
waarin men maar al te goed weet dat men niet-weet.
Dit bewustzijn van niet weten roept hem op tot een
religieus bestaan.
Maar, en dit vind ik bijzonder aantrekkelijk aan
Tydemans manier van denken en in het leven staan,
voor hem staat een geestelijk pad niet gelijk aan zich
uit de wereld terugtrekken. Integendeel, Tydeman
verlangt 'naar een spiritualiteit die niet alleen het
mysterie levend houdt, maar die ook niet van mij
vraagt mijn band met de wereld te verbreken'. Hij
zoekt een religie die 'de wereld liefheeft' en `onwe-

'Wolk van niet-weten'

De eerste leermeester is Johannes van het Kruis, de
Spaanse monnik Juan de la Cruz (1542-1591). Om tot
God te komen, oefende Johannes van het Kruis zich in
volledige passiviteit. Dit tot rust brengen van alle
werkzaamheden van het individuele bewustzijn, noemt
hij 'contemplatie'. In een 'wolk van niet-weten' kan de
mens het Mysterie (God) leren kennen. De overeenkomst met boeddhistische meditatievormen lijkt voor
de hand te liggen, maar Tydeman trekt dergelijke
vergelijkingen niet. Johannes van het Kruis werkte drie
metaforen uit voor dit geestelijk pad. De eerste is de
bestijging van de berg Carmel, die door hem volkomen
negatief in een lange litanie verwoord wordt: 'Om te
geraken tot alles — wees niet', 'om te geraken tot het
bezit van alles, wil niets bezitten', enzovoorts. En wat
vindt de klimmer op het hoogtepunt?: 'Niets, niets,
niets, niets, niets, niets, en boven op de berg niets'.
Ook de tweede metafoor, het gaan door een donkere nacht, wordt in negatieve termen beschreven. De
nacht is het uur van de contemplatie. Alles waar de ziel
aan hecht, moet opgegeven worden. Het is een reis
door het lijden, waarin de mens getransformeerd
wordt door God, om aan Hem gelijkvormig te
worden. Deze zuivering wordt door Johannes vergeleken met een vuur. Maar er is wel iets nodig om de
zoekende mens de moed en het uithoudingsvermogen
te geven om het spirituele pad te kunnen blijven
volgen. De derde metafoor is dan ook in positievere
termen gesteld: het geestelijk leven is als een dooltocht
van een verliefd mens. Verliefd op God. Maar ook hier
moet de verliefde mens behoorlijk wanhopig worden
en vele angstige momenten doorstaan voordat hij of zij
kan versmelten met de Geliefde. Pas dan onthult de
werkelijkheid zich als een wonder van ondenkbare
Liefde.
Persoonlijk kon ik moeilijk door de taal en beelden
van de zestiende eeuw heen lezen. Hoewel het bekend
is dat mystici vaak de 'via negativa' inslaan om het
mysterie te omhelzen, blijft het ver van mijn belevings-

wereld afstaan. Ook vond ik het niet altijd
gemakkelijk om te begrijpen wat ik als
boeddhist met 'God' aan moet. Hierin had
Tydeman naar mijn smaak wel wat meer
aanwijzingen kunnen geven.
De tweede leermeester tot wie Tydeman
zich wendt is de Frans-Joodse filosoof
Emmanuel Levinas (1906-1995). Levinas
behoort tot de poststructuralistische stroming in de hedendaagse filosofie, en zijn werk staat
dan ook bekend als moeilijk. Tydeman gaat niet op
deze context in, maar leest Levinas vooral als een spiritueel denker. Waar de geschriften van Johannes van het
Kruis oproepen tot afzondering om het mysterie te
doorgronden, plaatst Levinas de spirituele mens
middenin de wereld temidden van anderen tot wie hij
of zij zich moet verhouden. De ervaring van de holocaust, die wij als Europeanen allemaal met ons mee
dragen, is voor Levinas een dringende reden om te
wijzen op 'iets anders' dat buiten ons bestaat. Dit iets
brengt grote onrust teweeg omdat het het ik-gerichte
bestaan doorbreekt. Het is 'de idee van het Oneindige'
dat zich aan ons opdringt. We worden altijd door het
Oneindige aangeraakt en we verlangen er ook naar. Dit
is een onverzadigbaar verlangen; in de woorden van
Tydeman 'het onstilbare gerommel van het mysterie'.
Het Oneindige is dat wat niet gekend kan worden, het
is het totaal vreemde, het Andere.

Een prot.: vim
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'Ik-voor-de-ander'

Dit Andere komt tot ons in de vorm van het 'gelaat'.
Het gelaat van de Ander toont zich aan ons in zijn
naaktheid en berooidheid: 'als vreemdeling, balling,
thuisloze, hongerige, eenzame, kwetsbaar voor ziekte,
aftakeling, psychisch leed'. Die Ander maakt onderdeel
van mijn identiteit uit, want ik besta slechts bij de
gratie van anderen. De voortdurende nabijheid van
anderen roept mij op tot altruïstische zorg. Het feit dat
'ik' besta maakt mij aansprakelijk voor al die anderen.
Levinas spreekt hier zelfs van een universele verantwoordelijkheid die wij dragen voor het lijden van alle
mensen. Of zoals Tydeman het zegt: 'Het woord 'ik'
betekent slechts: Hier sta ik, ik die verantwoordelijk
ben voor alles en allen'. De ware religiositeit houdt in:
ik-voor-de-ander. Voor Levinas is de fundamentele
verantwoordelijkheid die wij voor de Ander dragen,
het teken van een 'religie voor volwassenen'. Hij ziet
dat als de kern van het jodendom.
Deze bron van inspiratie kon ik beter navoelen, ook
al blijft de tekst vaak in hoge mate abstract. Zo is de
transformatie van het verlangen naar het 'Oneindige' in
de verantwoordelijkheid voor de Ander mij niet geheel
duidelijk geworden. Ook bleef in dit stuk vaak onhel-
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tendheid als bron van inspiratie kent'. Dit
misschien wel onmogelijke verlangen wekt
de nodige passies op. Er is immers geen
enkele zekerheid. Maar Tydeman gaat opgewekt met deze hartstochten aan de gang. Of
misschien niet altijd even opgewekt, maar
wel strijdvaardig en moedig. Het mysterie
van het bestaan, van leven en dood, is fascinerend, vreeswekkend, overweldigend ,
maar ook energiegevend. Met tomeloze geestkracht en
oprechtheid gaat Tydeman telkens weer verder op het
geestelijke pad. Hij laat zich op zijn weg begeleiden
door spirituele leermeesters.

DANSEN
IN HET
DUISTER
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Nico Tydeman

der waar Tydeman het woord neemt en waar Levinas
spreekt. Wat mij aanspreekt is de poging om een
uitbarsting van het kwaad zoals wij in de twintigste
eeuw hebben meegemaakt, tot uitgangspunt te nemen
voor het opnieuw doordenken van onze bezielde relatie tot onze naaste.
De laatste leermeester waar Tydeman zijn oor te
luisteren legt, zijn de Chinese ch'an-meesters (618-907).
Ch'an is de Chinese tak van het Mahayana-boeddhisme en vormt de historische oorsprong voor het
Japanse zenboeddhisme. In de ch'an-traditie is de
Verlichting de hoogste bestemming waartoe een mens
op aarde is. Verlichting wordt vooral begrepen als een
wijze van functioneren en niet zozeer als een staat van
zijn. Verlichting betreft de wederkerigheid tussen ik en
de anderen. In de ch'an-traditie zijn er niet zozeer
verlichte personen, alswel dat er sprake is van verlicht
gedrag. Verlicht gedrag, ofwel bevrijdend handelen,
ontstaat tussen mensen. Tydeman spreekt dan van
`bevrijdende communicatie'.
Dit kan voorbereid worden door de praktijk van
het Mahayana-begrip `sunyata', wat inhoudt dat de
werkelijkheid bekeken wordt vanuit het perspectief
van vergankelijkheid, veranderlijkheid en voorlopigheid. Sunyata wordt meestal met 'leegte' vertaald, maar
Tydeman voelt meer voor de term openheid. Sunyata
veronderstelt een open houding, ontvankelijkheid van
de praktizerende mens, maar duidt ook op de openheid van de werkelijkheid zoals die zich grenzeloos in
elke vorm uitstrekt. Behalve dat sunyata de schoonheid
van de illusie van het bestaan onthult, betekent het
inzicht in sunyata ook oog krijgen voor de nondualiteit van de werkelijkheid. De verschillen tussen ik
en ander, man en vrouw, leven en dood, goed en
kwaad, enzovoorts zijn 'in werkelijkheid' niet zo
scherp te trekken als wij met onze beperkte dualistische geest denken. De scheidslijn is altijd onderhevig
aan veranderingen. Er is altijd een wederzijdse uitwisseling gaande tussen beide termen van een dualistische
tegenpool. Het ik is verstrengeld met de ander. Pas
vanuit een begrip van non-dualiteit kan bevrijdende
communicatie ontstaan.
De praktijk van sunyata betekent ook 'De Grote
Dood' onder ogen zien, een 'levend sterven' als een
voortdurende beoefening van zelfverlies. Hierin leert

men om de waarheid van leven en dood zonder terughoudendheid te belichamen. Maar, benadrukt Tydeman, verlicht gedrag kan niet bestaan zonder sociale
context. Zelfverlies betekent niet dat we ons kunnen
onttrekken aan onze sociale omgeving, aan onze historische en culturele achtergrond. Het is binnen de maatschappelijke ruimte dat ik en de ander elkaar ontmoeten en de intimiteit kunnen opzoeken van een verlicht
contact. Dat is bevrijdende communicatie: innig, spontaan, creatief, geïmproviseerd, maar ingebed in een
sociaal netwerk.
Van de spirituele meesters die Tydeman voor inspiratie op zijn geestelijk pad aanroept, staat hij het langste stil bij de Ch'an meesters. Dit deel is doorspekt met
zen-achtige anekdotes, gedichtjes en verhalen, waar ik
soms om moest lachen, maar waarvan mij soms ook de
betekenis ontging. Dit is ook het deel waar Tydeman
meer uitlegt, wat ik eigenlijk wel zo prettig vind.

Als een gift

Dansen in het duister sluit af met 'oefeningen voor een
doordeweekse dag'. Het is vooral door dit deel dat ik
het boek ervaren heb als een gift, een vorm van dana.
De schrijver deelt zich aan ons mee. Hij deelt zijn
gedachten, hersenspinsels, ervaringen, emoties met ons.
We komen dan ook veel over Nico Tydeman te weten:
hij rookt shag (zware Van Nelle), houdt zielsveel van
zijn vrouw Joke. En van seks en klassieke muziek. Hij
is slordig. Hij bezoekt elke maandag zijn moeder in
een verpleegtehuis. Hoewel hij ervan overtuigd is dat
de dana paramita, de eerste van de zes volkomenheden,
de belangrijkste is, heeft hij nog nooit de Straatkrant
van een dakloze gekocht. Hij zit elke dag op zijn
kussen en mediteert.
Als ik dit zo opsom, klinkt het misschien banaal,
maar de grote kracht van dit deel van het boek is nu
juist om de spirituele kracht en mogelijkheden te laten
zien van het alledaagse leven. Het is uitermate ontroerend dat de schrijver de moed heeft om de lezer/es
getuige te maken van zijn intense gevecht en intieme
geluk van elke dag. `Niet-weten is de hoogste vorm
van intimiteit', lezen we bij de Ch'an meesters. In het
stamelend verkennen van het mysterie van het bestaan
is Nico Tydeman een absolute meester. Het is een
verontrustend en inspirerend boek. Als de hoogste
vorm van dana, namelijk het geven van de Dharma,
ontvang ik Dansen in het duister gaarne. Met een
bonzend hart, en met gevouwen handen.
En dan ga ik nu dansen.
Anneke Smelik
Nico Tydeman, Dansen in het duister. Een proeve van
spiritualiteit. Nieuwerkerk a/d IJssel: Asoka, 1999.
ISBN 90-5670-031-6. f 32,50 / 650 BF.

BOS in oprichting op zoek naar steun
Boeddhistische omroepstichting maakt zich op
voor uitzendingen vanaf september aanstaande

diend voor een zendmachtiging voor radio en televisie.
Wanneer de BUN de machtiging krijgt, zal zij uitvoering hiervan per overeenkomst delegeren aan de Boeddhistische
Omroep Stichting (BOS) in oprichting. Al in september 2000
kan dan worden begonnen met uitzenden. De BUN roept
boeddhistische organisaties en personen op dit initiatief voor
een eigen, boeddhistische omroep kracht bij te zetten met
praktische en financiële ondersteuning.

Media-adviseurs en juridische raadslieden die zijn
ingeschakeld bij de voorbereiding van deze —tweede —
aanvraag zijn van mening dat de zendmachtiging dient
te worden verleend, en wel op grond van de positie van
het boeddhisme in Nederland per 1 januari 1999, de
peildatum voor de aanvraag. Tenminste, als het
Commissariaat voor de Media dezelfde criteria
hanteert als bij de eerder toegelaten zogenoemde 'artikel 39f-omroepen': RKK, Ikon, Humanistische
Omroep, Joodse Omroep, Islamitische Omroep en de
hindoeïstische OHM.
De BUN is de representatieve organisatie voor het
georganiseerde boeddhisme in ons land. Op 1 januari
1999 waren er ten minste 125.000 actieve boeddhisten
in Nederland, ongeveer gelijk verdeeld over allochtone
groepen en organisaties van overwegend autochtonen.
De worteling van het boeddhisme in de Nederlandse
samenleving — een belangrijke maatstaf voor het
Commissariaat — is overtuigend aangetoond, aldus de
adviseurs.
De aanvraag is nu in behandeling. Recente discussies
in de Tweede Kamer over wijziging van de mediawet
om het nieuwe concessiestelsel voor de publieke
omroep mogelijk te maken, hebben de behandeling van
de aanvraag vertraagd. Uiterlijk 1 augustus 2000 zal
bekend zijn of de zendmachting wordt verleend.
Wanneer dat het geval is, kan de Boeddhistische
Omroep een maand daarna al beginnen met uitzenden.

Discriminatie?

Hoewel de vooruitzichten aanvankelijk gunstig waren,
lijkt het er nu op dat het Commissariaat bezig is de
criteria voor de verlening van de zendmachtiging te
veranderen. Dit kan er toe leiden dat bij de beoordeling van de vraag of het boeddhisme tot de levensbeschouwelijke hoofdstromingen in Nederland behoort,
zwaardere criteria worden toegepast dan voor de
beoordeling van dezelfde vraag bij de vier andere

wereldreligies. Uiteraard zal de BUN zich zonodig
tegen deze eventuele discriminatie verzetten.
Ondanks de onzekerheid moet de BOS zich voorbereiden op uitzending vanaf september a.s. Het BOSbestuur heeft daarom alvast een begin gemaakt met het
vormgeven van de uitvoeringsorganisatie. Deze zal
worden geleid door een programmadirecteur/hoofdredacteur en een bedrijfsdirecteur, beiden in betaalde
deeltijdfuncties. Verder kan een beperkt aantal andere
mensen in dienst treden. De meeste programmamakers
zullen op termijn op freelancebasis gaan werken, maar
in de aanloop moet al het werk nog op vrijwilligersbasis plaatsvinden.

Oproep tot steun

De BOS heeft zich de afgelopen maanden een aantal
malen gewend tot de grootste boeddhistische organisaties in Nederland om ze te informeren over de ontwikkelingen en om te vragen om personele en financiële
steun. Dit laatste om de startkosten te kunnen betalen
— met name juridische bijstand en de voorbereiding van
de eerste programma's. Deze aanloopkosten worden
geschat op tenminste 50.000 gulden. Tot nu toe is op de
oproepen slechts een beperkte respons gekomen.
Belangstellenden voor alle functies in het bestuur, de
participatieraad en de uitvoeringsorganisatie, en ook
programmamakers voor radio en televisie, kunnen
zich wenden tot de (voorlopig) voorzitter van het
bestuur van de BOS:
ir. Jean Karel Hylkema
Barnsteenhorst 436
2592 ET Den Haag
telefoon/fax: 070-3816250
e-mail: busicare@euronet.nl.
Bij hem zijn ook omschrijvingen verkrijgbaar van de
functies van programmadirecteur en bedrijfsdirecteur.
Voor beide functies zijn reeds kandidaten beschikbaar,
maar de aanstelling vindt pas later plaats. Alternatieve
kandidaten zijn dus nog van harte welkom.
Ook financiële steun van particulieren aan de voorbereiding van de BOS is zeer welkom. Ondersteuning
kan eventueel worden gegeven in de vorm van geldleningen aan de BOS die worden terugbetaald ingeval de
zendmachtiging wordt verleend. Mensen die kunnen
en willen helpen, worden van harte uitgenodigd dit
kenbaar maken aan de heer Hylkema.
Boeddhistische Unie Nederland
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De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft op 29 oktober
1999 bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag inge-

Door Anneke Smelik

De besneeuwde
bergtoppen van
Tibet op het witte

doek

T I B ET IS IN. En dat is ook in de bioscoop te merken. Grote Hollywood-achtige
filmproducties over Tibet - zoals Seven Years in Tibet van Jean-Jacques Annaud
en Kundun van Martin Scorcese - trokken de afgelopen jaren de nodige
toeschouwers. In de filmhuizen deed ook een in het geheim opgenomen
documentaire als Die Salzmanner von Tibet van Ulrike Koch het goed.
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Z

elf vond ik Seven Years in Tibet een
draak, niet meer dan een toeristenfolder waarin de hoofdrol eigenlijk
vooral was weggelegd voor de besneeuwde bergtoppen. Maar denk maar niet dat het de Himalaya was die
je te zien kreeg: de film is opgenomen in de Andes en
de Alpen. Ook Kundun viel me tegen, terwijl Scorsese
toch een meesterlijk regisseur is. Het verhaal wilde
maar niet van de grond komen en de minimalistische
muziek van Philip Glass riep weinig ontroering bij mij
op. De hoofdrol hier was eigenlijk weggelegd voor de
dieprode kleur van de monniksgewaden. Naar ik uit de
persmap begreep, is een groot deel van de kloosterruimtes later ingevuld door de computer. De acteurs
speelden in min of meer lege ruimten, niet in de
volgens Tibetaanse traditie zo rijkelijk gedecoreerde
kloosters. Zonder digitalisering hadden deze twee films
nauwelijks kunnen bestaan, want in Tibet mocht
natuurlijk niet gefilmd worden. Veel van de beelden
zijn daarom later bewerkt met de computer. Bij
sommige scènes, met name die van het Potala-paleis, is
dat goed te zien.
Die Salzmiinner daarentegen vond ik een fascinerende film. Zijn spanning ontleent deze zeer traag
verlopende film aan het feit dat hij met een geheime
camera in Tibet is opgenomen. De film toont de
uitstervende Tibetaanse traditie van nomaden die in het

voorjaar maandenlang op reis gaan om zout te halen
uit de meren op de hoogplateaus van de Himalaya
(vrouwen mogen niet meedoen; ook de regisseuse
mocht niet mee naar de meren en moest het filmen
daar overlaten aan de cameraman). De relatie met de
bezielde natuur en de levende mythologie, alsmede de
schrale armoede van het Tibetaanse leven in het hooggebergte grijpen de kijker bij de keel. Nou ja, sommige
kijkers dan. Toen ik de film in de bioscoop bekeek viel
achter mij een jongeman luid snurkend in slaap.
Dit voorjaar zijn in de Nederlandse filmhuizen de
eerste Tibetaanse speelfilms te zien die niet in het
Westen zijn gemaakt: The Cup (Phiirpa) en Windhorse.
In deze films blijven we verschoond van adembenemende landschappen. Wel zien we hoe het er in het
hedendaagse Tibet aan toe gaat en hoe Tibetaanse
vluchtelingen leven in landen als Nepal en Bhutan.

Windhorses

Windhorses' zijn op papier geschreven, aan de goden
gerichte, gebeden die Tibetanen vanaf de berghellingen
meegeven aan de wind. Ondanks de Chinese overheersing blijven Tibetanen de goden aanroepen, getuige de
met velletjes volgewaaide bergpassen.
Windhorse is geregisseerd door de Amerikaanse

The Cup
The Cup is gemaakt door de Tibetaanse Lama
Khyentse Norbu en opgenomen in Bhutan. De film
speelt in een klooster aan de voet van het Himalayagebergte waar jonge Tibetaanse monniken in balling-

Foto's uit: The Cup.

schap een opleiding krijgen in de boeddhistische leer.
De film opent met jongens die zich rond de pomp
verdringen om hun tanden te poetsen. Met de tandenborstel nog in hun mond trappen ze een partijtje voetbal. Dan verschijnt de monnik Geko en druipen ze af.
Deze openingsscène is typerend voor de film, die het
dagelijkse leven van jonge jongens binnen de kloosterorde volgt. Geïnspireerd op ware gebeurtenissen in
zijn eigen klooster, volgt de regisseur in dit verhaal
twee jongens, Palden en Nyima, die uit Tibet zijn
gevlucht en in het klooster tot monnik gewijd worden.
Er heerst enorme onrust onder de jongens omdat in
Frankrijk het wereldkampioenschap voetballen aan de
gang is. Vooral de veertienjarige Orygen is helemaal
geobsedeerd door het voetballen. Op de muur in zijn
kamer heeft hij over de figuur van de Boeddha voetbalfoto's geplakt. Zijn passie gaat zover dat hij 's nachts,
tegen de strenge regels in, met een paar vriendjes naar
de plaatselijke kroeg sluipt om op de televisie de halve
finale te volgen. Dat had hij al vaker gedaan, maar dit
keer worden ze betrapt. Even dreigen de jongens uit
het klooster gestuurd te worden, maar de straf beperkt
zich tot een maand kookcorvee. Het is nog slechts een
paar dagen tot de finale en Orygen zet alles op alles om
deze te kunnen zien. De wijze en vriendelijke abt
probeert het allemaal te begrijpen, terwijl Geko heel
streng doet maar zelf ook is aangestoken door het
voetbalvirus. De jongens krijgen toestemming om de
finale te bekijken, maar dan moeten ze wel zelf een
televisietoestel en een schotelantenne zien te
bemachtigen...
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documentairemaker Paul Wagner. Het verhaal schreef
hij samen met zijn nicht Julia Elliot en haar Tibetaanse
vriend Thupten Tsering. Zij werden met de politieke
situatie in Tibet geconfronteerd toen Julia enkele uren
gearresteerd werd door de Chinese machthebbers
omdat zij foto's had gemaakt van een demonstratie in
Lhasa.
De film begint waar Seven Years in Tibet en
Kundun ophouden: na de Chinese invasie. Het verhaal
draait om drie kinderen die ieder hun eigen weg gaan
na de brute moord op hun mediterende grootvader
door de Chinese bezetter. Dorjee wordt een apathische, werkloze jongeling die weigert zich bij het Tibetaanse verzet aan te sluiten. Zijn zus Dolkar zingt
ondertussen Chinese liederen in de disco in Lhasa. Zij
heeft een relatie met de Chinese Duan-ping. Hun nicht
Pema is boeddhistische non geworden en leeft in een
klooster. Op een dag - nadat het bewind verboden
heeft afbeeldingen van de Dalai Lama te bezitten roept Pema anti-Chinese leuzen op de markt. Zij
wordt gevangen genomen, gemarteld en een paar dagen
later halfdood bij de familie afgeleverd. Door deze
gebeurtenissen raakt Dolkar in een gewetenscrisis en
moet Dorjee zijn passieve houding laten varen.
Windhorse is een kleine film die in zijn dramatische
opbouw af en toe wat houterig aandoet, maar tegelijk
verleent dit amateurisme de film ook charme. De
verfilming van het dagelijkse leven in het hedendaagse
Tibet maakt Windhorse bijzonder. De film is gedeeltelijk clandestien opgenomen in Tibet en Nepal en juist
deze scènes maken de politieke boodschap van de film
urgent. De digitale camera maakte het mogelijk heimelijk in Lhasa te filmen; zo'n camera is uitermate klein
en licht en daardoor gemakkelijk te verbergen. Ook in
Nepal was het filmen redelijk moeilijk. De Nepalese
autoriteiten willen immers niet in botsing komen met
China. De rollen worden gespeeld door gevluchte
Tibetanen. Uit angst voor represailles door Chinezen
in Tibet wordt op de aftiteling een groot aantal namen
van acteurs en actrices geheim gehouden. En inderdaad, China maakte zich zoals verwacht bijzonder
kwaad over deze film en verbood hem.

The Cup is een
verrukkelijke film. Zelfs
voor iemand als ik die
absoluut niet om voetbal geeft en nauwelijks
weet wat het WK
inhoudt (voor zover het
mogelijk is om je daar in
het Westen aan te
onttrekken; gek werd ik
van de kleur oranje hoe moet dat straks met het EK voor de deur?).
Kalmpjes kabbelt het verhaal voort, ondertussen
inzicht gevend in het dagelijkse reilen en zeilen van een
klooster. De politiek speelt voortdurend op de achtergrond een rol en geeft een diepere laag aan de film. De
monniken zijn niet de in exotische gewaden geklede
wijzen die we kennen uit de westerse films over Tibet.
Het zijn gewone jongens in rode doeken gehuld met
daaronder T-shirtjes met de namen van voetballers als
Ronaldo. Ze vallen in slaap of gooien propjes tijdens
de meditatie, hebben heimwee naar hun moeder, en
dromen ervan ooit een beroemd voetballer te worden.

De film kent veel
momenten van verfijnde humor en bouwt
langzamerhand de
spanning op. Daar
slaagt de regisseur goed
in, want ik zat echt met
het zweet in m'n
handen te hopen dat
alles goed komt voor
de jonge heiligen in
spe, zo in de trant van 'o nee, nu begeeft ook nog de
elektriciteit het!' Op het eind kan de monnik-regisseur
ook nog Tibetaanse wijsheid kwijt zonder dat het
geforceerd aandoet.
Deze lama Khyentse Norbu kan filmen, dat bewijst
het juweeltje van The Cup. Ook kan hij zijn acteurs
goed regisseren, want alle rollen worden gespeeld door
mensen uit het klooster. Deze amateurs spelen min of
meer zichzelf en doen dat aangenaam en met overtuiging. Khyentse Norbu is van plan meer films te maken.
Laten we hopen dat hem dat lukt, want The Cup doet
verlangen naar meer authentiek Tibetaanse films.
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Geselecteerde CD's, meer dan 300 boeddhistische boeken
(Duits) ... en nog veel meer!

"Padmasambhava".Acryl op doek 100 x 75 cm.

Internet (Engels en Duits): http://klang-stille.com
Bestel onze catalogus (Engels en Duits) bij:
Ulrich Bessel, Bevrijdingsweg 6, 3815 XL Amersfoort
klang&stille, Hauptstr. 17, D-74189 Weinsberg, Duitsland
Tel.: 0049 7134 23448 - Fax: 0049 7134 23461
E-mail: gassho@klang-stille.com

Lidie Bossen
Oude Rijn 63e - 2312 HC Leiden
telefoon 071-5124223
"Het geeft weer eens een andere kijk"

boeddha net
De Dharma digitaal

Adres:
http://www.abc.net.au/rnitalksilm/
stories/s37544.htm

Boeddha in de bajes?

Elders in het blad valt al te lezen
dat het thema van de voorjaarsbijeenkomst van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme deze keer
luidt: 'Boeddhisme in de bajes'.
Die dag vertellen pioniers hoe ook
in Nederland tegenwoordig in
penitentaire inrichtingen meditatie
wordt beoefend. In de virtuele
wereld, die soms ook verdacht veel
op een gevangenis lijkt met z'n
dichtgeslagen deuren, doodlopende gangen en een 'big brother is
watching you'-gevoel, waren er
genoeg aanknopingspunten te
vinden voor sites over dit onderwerp.

`Doing time, doing vipassana' is de
toepasselijke titel van een film die
tijdens de voorjaarsbijeenkomst
vertoond wordt. Een korte
beschrijving ervan is op het net te
vinden, inclusief enkele beelden.
Adres:
http://rampages.onramp.net/—vip/
dtdv.htm

Angulimala moet een bekende
naam zijn voor gedetineerden in
sommige Britse gevangenissen. De
ondertitel daarvan luidt `Buddhist
Prison Chaplaincy Organisation'.
Op de site staat in een functiebeschrijving welke kwaliteiten
zo'n 'kapelaan' moet bezitten, een
introductie over de achtergronden
van Angulimala en het boeddhisme
en links naar o.a. een heus gevangenishandboek en andere juridische zaken.
Adres:
http://www.users.zetnet.co.uk/phra
khem/ang.htm

Op een site waar meer goede
ideeën een plek kunnen krijgen,
vertelt een zekere Evan R. hoe
Tonglen-meditatie hem hielp om
zijn tijd in de gevangenis goed
door te komen.
Adres: http://www.globalideasbank.org/B1/131-92.HTML

Op verzoek van een New Yorkse
gevangene startte in 1984 het Zen
Mountain Monastery Prison
Program. Alhoewel er eerst weer
een rechter aan te pas moest
komen om het goed te keuren,
groeide het aantal gedetineerden
dat meedeed aan het programma
gestaag, ook in andere staten van
de VS. Inmiddels is er een levendi-

ge correspondentie en uitwisseling
van boeken en tapes tot stand
gekomen.
Adres: http://www.zenmtn.org/zmm/prison.htm

Padma Ling is een andere Amerikaanse organisatie die meditatie en
geestelijke bijstand aanbied aan
gevangenen in het Airway Heights
Correction Center in Washington.
Adres:
http://www.snowcrest.net/chagdud/main/prison.htm

Tenslotte is via de site van boek- en
cd-verkoper BOL snel het interessante boek Vrijheid achter tralies te
krijgen. Hierin beschrijft Jarvis
Masters hoe hij in een dodencel
van de beruchte San Quentingevangenis in aanraking komt met
het Tibetaans boeddhisme en hoe
hij, al mediterend, de weg naar
geweldloosheid leert vinden.
Adres: http://www.bol.com

Wanda Sluyter
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Een radiouitzending gewijd aan dit
thema, verzorgd door een van de
nationale Australische omroepen,
is uitgezonden op 20 juli vorig jaar,
zo valt te lezen op een andere site.
Helaas worden de audio-opnamen
niet ter beschikking gesteld.

Door Caspar Brinkman

'Algemeen wordt aangenomen dat een mens wiens concentratievermogen goed is, door wilskracht een perfecte
geestelijke balans kan verkrijgen. Hij of zij kan betere resultaten bereiken dan iemand die zich niet zo heeft
ontwikkeld. Er zijn daarom zeker vele voordelen die iemand door een succesvolle trainingscursus in meditatie
verwerft, of zo iemand nu een geestelijke, ambtenaar, politicus, zakenman of student is.'
- Sayagyi U Ba Khin

Sayagyi U Ba Khin herdacht

36

Vipassan a-meditatie
voor iedereen

A

fgelopen jaar was het precies een
eeuw geleden dat in Burma, het
huidige Myanmar, Sayagyi U Ba
Khin werd geboren, een van de voornaamste vipassana-meditatieleraren van de laatste honderd jaar. Niet
alleen in Burma, maar op vele plaatsen over de hele
wereld is hij uitgebreid herdacht. Wat zijn leven zo
bijzonder maakt, is het feit dat hij als leek een enorm
geestelijk gezag wist op te bouwen. De toevoeging
Sayagyi, grote leraar, die hem ten deel viel, zegt hierover genoeg. Hij liet zien hoe tastbaar en haalbaar voor
de leek de praktische aspecten van de Dhamma zijn.
Hoewel de leer van de Boeddha oorspronkelijk voor

iedereen was bedoeld, had in de loop der tijden de
gedachte postgevat dat meditatie alleen maar binnen de
muren van boeddhistische kloosters kon worden
beoefend. Tegenwoordig is meditatie heel makkelijk
toegankelijk voor leken. Ook is het niet meer zo noodzakelijk je boeddhist te noemen om toch de vruchten
van de Dhamma te kunnen plukken. Aan dit emancipatieproces heeft U Ba Khin een belangrijke bijdrage
geleverd. Niet zozeer door een strijdbare opstelling of
uitvoerige publicaties. Met zijn leven zélf heeft hij het
praktische en universele karakter van de leer van de
Boeddha aangetoond.

Drie ministeries

Op het ministerie waar hij werkzaam was, had zijn
dhamma-uitstraling geleidelijk een positief effect

"
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gekregen. Enerzijds zeer scherpzinnig, gedisciplineerd
en uiterst productief, was Sayagyi anderzijds ook altijd
zeer betrokken bij het persoonlijke wel en wee van zijn
collega's. De druk van zijn grote verantwoordelijkheden leek hem niet te deren. Zo werd hij een bron van
inspiratie voor iedereen in zijn omgeving.
Maar het traditioneel corrupte en inefficiënte ambtenarenapparaat begon pas echt te veranderen na Sayagyi's promotie tot staatssecretaris van de Algemene
Rekenkamer. Naast een serie maatregelen om de effectiviteit van de organisatie te verhogen, begon hij zijn
collega's vipassana-meditatie te onderwijzen. Er werd
een aparte meditatieruimte voor ingericht en het duurde niet lang of het werd alom bekend dat de corruptie
bij de Algemene Rekenkamer volledig was bedwongen.
Het succes drong ook op hoog politiek niveau door
en Sayagyi werd gevraagd dezelfde aanpak op andere
ministeries door te voeren. In de daaropvolgende twee
decennia was hij hiervoor in verschillende hoge overheidsfuncties werkzaam. Gedurende drie jaar stond hij
zelfs aan het hoofd van drie ministeries tegelijk. Op het
driedubbele salaris dat daar wettelijk tegenover stond,
heeft Sayagyi nooit aanspraak gemaakt. Hij kon uitstekend rondkomen van het enkelvoudige salaris en zag
het als een voorrecht om het land waar de leer van de
Boeddha zo lang was overgeleverd, op deze manier te
mogen dienen.
Naast zijn onvermoeibare inzet voor de overheid,
die voortkwam uit de liefde voor zijn land, onderhield
Sayagyi een harmonieus gezinsleven. Hij was
getrouwd en had vijf dochters en een zoon. Ook voor
zijn liefde voor de natuur wist hij tijd te vinden. Zijn
schaarse vrije tijd besteedde hij graag aan tuinieren.
In 1952 zag Sayagyi een langgekoesterde wens in
vervulling gaan. In Rangoon werd het International
Meditation Center (I.M.C.) geopend, waar iedereen,
ongeacht afkomst, geslacht of religieuze achtergrond,
in een tiendaagse cursus vipassana-meditatie kon leren
beoefenen. Voor de pagode die daar werd gebouwd,
had Sayagyi speciale wensen. Hij wilde dat de toren
niet, zoals gebruikelijk, massief zou worden, maar hol
en onderverdeeld in cellen voor meditatie. Hij geloofde
dat pagode's daar oorspronkelijk voor bedoeld waren,
maar in de loop der eeuwen tot een object van verering
waren geworden. Ondanks bezwaren van traditionele
boeddhisten werd zijn plan verwezenlijkt.
Ook zag hij niet het nut van een boeddhabeeld in de
pagode, aangezien meditatiebeoefenaars geacht worden
zich bij de vipassana-meditatie niet op een beeltenis
van de Boeddha te richten. De techniek die hij onderwees, is immers universeel, nl. het observeren van de
natuurlijke ademhaling en de lichamelijke gewaarwordingen. Een boeddhabeeld zou aan dat universele
karakter afbreuk kunnen doen.
En zo leidde hij gedurende twee jaar het centrum
zonder de aanwezigheid van een boeddhabeeld. Maar
traditionele boeddhisten waren niet gelukkig met deze
ongebruikelijke situatie en uiteindelijk stemde Sayagyi
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Sayagyi U Ba Khin werd geboren op 6 maart 1899 in
Rangoon, de hoofdstad van Burma. Hij was de jongste
van twee kinderen in een gezin dat tot de arbeidersklasse behoorde. Al op jonge leeftijd bleek hij een
begenadigd leerling te zijn. Op school blonk hij uit in
alle vakken, maar zijn voorkeur ging vooral uit naar de
Engelse taal. In 1917 slaagde hij met lof voor zijn eindexamen, waarmee hij een gouden medaille en een beurs
voor de universiteit in de wacht sleepte. Maar onder
druk van de slechte financiële omstandigheden van zijn
familie zag hij zich genoodzaakt zijn opleiding af te
breken en werk te zoeken.
Na korte tijd voor de Burmese krant The Sun
gewerkt te hebben, werd hij, als een van de weinige
Burmezen in zo'n functie, boekhouder bij de Algemene Rekenkamer van Burma. Dat hij werd aangenomen
was uitzonderlijk omdat de meeste ambtenaren in die
tijd Brits of Indiaas waren. Als gevolg van zijn gedisciplineerde en integere werkhouding won hij echter al
snel het vertrouwen van zijn superieuren.
In 1937, toen Burma werd afgescheiden van India,
maakte U Ba Khin een belangrijke promotie. Dit
gebeurde op een bijzonder moment in zijn leven. Niet
lang daarvoor was hij namelijk voor het eerst met
meditatie in aanraking gekomen. Een student van Saya
Thetgyi, een boer die in een dorpje niet ver van
Rangoon meditatieonderricht gaf, vertelde hem tijdens
een bezoek over vipassana-meditatie. U Ba Khin raakte
zo onder de indruk dat hij alles in het werk stelde om
vrijaf te krijgen voor een tiendaagse retraite bij Saya
Thetgyi.
Dat ging niet zonder moeite, want zijn werkgever
wilde hem geen verlof geven en dreigde zelfs met
ontslag als hij toch zou gaan. Maar zijn vastbeslotenheid was zo groot dat hij bereid was dit risico te
aanvaarden. Na zijn retraite, waarin hij uitzonderlijke
vorderingen had gemaakt, vond hij een officiële brief
op zijn bureau. Het was geen ontslagbrief, zoals hij
verwachtte, maar een promotie: nu Burma was afgesplitst van India dienden de overheidsposten zoveel
mogelijk bezet te worden door Burmezen. U Ba Khin
was een van de weinige Burmese ambtenaren en tezamen met zijn uitzonderlijke kwaliteiten vormde dat de
aanleiding om hem te benoemen tot staatssecretaris van
de Algemene Rekenkamer. De toegenomen verantwoordelijkheden in zijn nieuwe functie weerhielden
hem er niet van veel tijd te steken in zijn verdere groei
in de dhamma. Wanneer hij maar kon bezocht hij zijn
meditatieleraar Saya Thetgyi om zich verder te verdiepen in vipassana. De Dhamma was uitzonderlijk sterk
in U Ba Khin vertegenwoordigd en het duurde niet
lang of Saya Thetgyi verleende hem toestemming om
zelf meditatieonderricht te geven.

Ananda-tempel, Pagán, Burma. Rond 1105 gebouwd.

toe in de oprichting van een beeld in een van de acht
meditatiecellen. Wanneer iemand daar echter eer aan de
Boeddha kwam betuigen, werd hem of haar altijd
gevraagd om toevlucht te nemen tot de kwaliteiten van
de Boeddha. Toen eens een student met een christelijke
achtergrond moeite had met het nemen van toevlucht
tot de Boeddha spoorde Sayagyi hem vriendelijk aan,
in dat geval toevlucht te nemen tot Jezus Christus.
Zolang het maar een toevlucht tot de kwaliteiten van
Christus betrof, zodat er inspiratie zou ontstaan om
deze eigenschappen ook zelf te ontwikkelen. Sayagyi
waarschuwde er altijd voor, niet verstrikt te raken in
ongereflecteerde verering.

kw a r taa lb la dboe d dhisme

Non-sektarisch
Tijdens zijn hele leven bleef Sayagyi het non-sektarische karakter van de leer van de Boeddha benadrukken. Uiteraard was hij zelf als boeddhist geboren, maar
hij was er nooit in geïnteresseerd zijn volgelingen tot
de formele boeddhistische religie te bekeren. De essentie voor hem was de praktijk van de Dhamma, d.w.z.
sila, de juiste morele levenshouding, samadhi, controle
over de geest, en panna, direct inzicht in de voortschrijdende vergankelijkheid van lichaam en geest. Als
er dan al sprake was van bekering, dan was dat van
dukkha, een ellendig bestaan, naar dhamma, een
bewust en gelijkmoedig leven.
Sayagyi sloot uiteindelijk zijn imposante ambtelijke
carrière af in 1967. Vanaf die tijd tot zijn dood in 1971
leefde hij in het I.M.C. om zich volledig op het onderricht in vipassana-meditatie te concentreren. Door zijn
veeleisende werkzaamheden voor de overheid is Sayagyi tijdens zijn leven slechts in staat geweest een
betrekkelijk gering aantal studenten intensief te onderwijzen. Wat de achtergrond betreft was deze groep

echter zeer divers. Velen waren Burmees en expliciet
boeddhistisch, anderen behoorden tot de Indiase
minderheid in Rangoon. Een klein aantal was van
buitenlandse afkomst. Mede door zijn goede beheersing van de Engelse taal en zijn hoge positie binnen de
overheid, maar vooral door zijn non-sektarische
houding, kwamen veel in Burma verblijvende westerlingen met hem in contact. Maar Sayagyi slaagde er
wonderwel in de Dhamma zodanig te onderwijzen dat
iedereen het kon begrijpen - boeddhist of niet boeddhist, Burmees of buitenlander. Geheel in overeenstemming met het universele karakter van de leer van
de Boeddha.
Sayagyi U Ba Khin is in de Burmese geschiedenis
een bijzonder figuur. Zijn prestaties op twee welhaast
onverenigbare terreinen zijn uitzonderlijk te noemen:
hij was zowel een begenadigd meditatieleraar als een
hoogwaardigheidsbekleder met een smetteloze staat
van dienst. Door zijn onvermoeibare maatschappelijke
toewijding is hij voor veel Burmezen uitgegroeid tot
een culturele held. Maar de hele wereldbevolking kan
iets van hem leren. Want in een tijd van voortschrijdende mondiale ongeregeldheden toont zijn leven een
eenvoudige, maar zeer krachtige waarheid — dat
iemand die waarlijk zuiver van geest is een positieve
invloed heeft op de samenleving. Sayagyi's carrière was
die van een ideale leek: onwankelbare toewijding aan
de Dhamma gecombineerd met een onvermoeibare
inzet voor zijn werk in het openbare leven..
Moge ook nu nog velen geïnspireerd raken door zijn
leven en baat vinden bij zijn leer.
Caspar Brinkman beoefent vipassana-meditatie in de
traditie van Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen
door S.N. Goenka. Zie voor de beoefening van deze
traditie in Nederland de Boeddhistische Agenda in dit
blad.
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`De volgende 2000 jaren'; 'hoe
gaan we om met de toekomst?' is
de vraag die centraal staat in dit
nummer, hoewel maar weinig artikelen zich daadwerkelijk op dit
onderwerp richten. Op de vraag of
de wereld ten onder zou gaan aan
een kernoorlog, antwoordde
Chgyam Trungpa Rinpoche: 'No
such luck'. Hij bedoelde hiermee
dat een apocalyptische verwachting ons niet ontslaat van de
verantwoordelijkheid voor de
toekomst.
Wat voor antwoorden heeft
Shambhala Sun te bieden? Op
onzekerheid bouwen, minder
consumeren en compassie jegens
allen cultiveren. Pema Chedra en
Margaret Wheatly voeren een
gesprek over de kracht en creativiteit van onzekerheid. Dat is waar
het allemaal begint. Ronald
Colman gaat in op het feit dat in
het Westen vooruitgang wordt
gemeten aan de hand van economische groei, terwijl het maar zeer de
vraag is of een dergelijke eenzijdige
aanpak nog voldoet. Het zou beter
zijn om heel andere variabelen op
te nemen om te bekijken of we er
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In dit nummer ligt het accent op
een gesprek tussen de Vietnamese
monnik Thich Nhat Hanh en bell
hooks, pseudoniem (met kleine
letters!) van Gloria Watkins, de
feministische Afrikaans-Amerikaanse hoogleraar Engels en
schrijfster van tientallen boeken.
Het gesprek gaat over het opbouwen van een gemeenschap van lief-

de, met nadruk op de moeizame
raciale verhoudingen in Amerika.
In haar laatste boeken heeft bell
hooks het steeds vaker over liefde
als een positieve kracht binnen
politieke bewegingen als de vrouwenbeweging en de zwarte beweging. Een standpunt dat daar niet
altijd even populair is. Bell hooks
spreekt over de inspirerende rol
van Martin Luther King, via wie
zij bekend raakte met het werk van
Thich Nhat Hanh. Het boeiende
gesprek eindigt met prachtige fragmenten uit Strength to Love van
King en uit Teachings on Love van
Hanh.
Bell hooks heb ik in Nederland
leren kennen toen zij als gasthoogleraar aan de Universiteit Utrecht
verbonden was. Zij heeft me ooit
haar eigen exemplaar gegeven van
Thich Nhat Hanh's The Miracle of
Mindfulness. Voorin schreef ze
voor mij haar favoriete gedicht van
de mysticus Rumi, dat ze vaak uit
haar hoofd voordroeg met haar
zangerige zuidelijk-Amerikaanse
accent:
come
come
whoever you are
wanderer, worshipper
lover of dreaming
it doesn't matter
ours is nota caravan of despair
come, come
even if you have
broken your vows
a thousand times
come, come
yet again come.
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werkelijk op vooruitgaan. Wat te
denken van de sociale en ecologische kosten van ongebreideld
consumeren? Gezien de krankzinnige aantallen mensen die in de
vorige eeuw in oorlogen omgekomen zijn, vraagt Wendell Berry
zich af hoe we ooit vrede kunnen
bereiken. Volgens hem voldoet
moderne oorlogsvoering niet meer,
omdat er geen overwinnaars meer
kunnen zijn. Hij geeft voorbeelden
van hoe diep het idee van oorlog in
onze cultuur ingebakken is. Zo
betoogt hij dat wat wij de 'vrije
markt' noemen, in feite een vorm
van oorlogsvoering is. Om oorlog
te vermijden, zullen we de uitdaging aan moeten gaan om 'onze
vijand lief te hebben'.
AS
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Een meditatieve
levensstijl
Op 20 en 21 juli zal in Hotel
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout een congres plaatsvinden
onder auspiciën van Transnational
Network for the Study of Physical,
Psychological & Spiritual Wellbeing. Het thema luidt: `Meditadon as Health Promotion: A
Lifestyle Modification Approach.'
Ondanks gestaag stijgende
kosten op het gebied van de
gezondheidszorg staan we aan de
vooravond van een gezondheidscrisis. Volgens de World Health
Organisation (WHO) is dit voornamelijk te wijten aan de ziekten
veroorzaakt door de manier van
leven die in de onderontwikkelde
landen 50% uitmaakt van alle
sterfgevallen, in ontwikkelde

en

der
meditatieve levenswijze die ook
gezondheidbevorderend is.
Belangstelling voor activiteiten als
fitnesstraining, gezonde voeding,
niet-roken, beheersing van stress,
wegnemen van spanning en meditatie groeit wereldwijd. Meditatie
blijkt een krachtig potentieel te
zijn om stress onschadelijk te
maken en gezondheidsbevorderende gedragswijzen te stimuleren.
Kan een meditatieve levensstijl
uitmonden in een gemeenschap die
gegrondvest is op een methode van
gezondheidsbevordering op
wereldwijde schaal?

landen 80% . In toenemende mate
is men het er over eens dat onze
biomedische pogingen moeten
worden aangevuld met psychosociale benaderingen, zoals verandering van levenswijze.
Volgens de definitie van de
WHO is gezondheid een toestand
van volledig fysiek, mentaal en
sociaal welbevinden. Gezondheid
kan worden beschouwd als een
holistische eenheid. In zekere mate
kan de zienswijze worden gerechtvaardigd dat gezondheid kan
worden bevorderd door positieve
emotionele ervaringen. Zo kan een
behoorlijke mate van opgewektheid, compassie en vredige
gemoedsrust de noodzakelijke
voorwaarden scheppen voor
bevordering van gezondheid. Die
voorwaarden werden altijd al door
uiteenlopende spirituele tradities in
de gehele wereld geboden, zoals in
het taoïsme, soefisme, boeddhisme,
veda, zen, hassidisme en in het
gnostische christendom.
Ondanks deze uiteenlopende
paden, wijzen zij alle naar een

Voor nadere informatie:
Golden Tulip Conference Hotel
Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211
XT Noordwijkerhout.
Websites: http://www.meditationandhealth.com, e-mail:
Dr.K.T.Kaku@planet. nl,
info@meditationonhealth.com en
chair@meditationandhealth.com
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Op de boeddhisten
lopen we al 50o jaar
achter

Te voet over Himalaya:
Tibets derde geestelijke
ontglipt China

`De spanningen rond de Chinese
bezetting van Tibet dreigen op te
lopen, nu de enige spirituele leider
van Tibet die zowel door Peking
als de Tibetanen wordt erkend, de
Himalaya is overgestoken. Hij
heeft zich bij de spiritueel leider
van Tibet, de Dalai Lama, gevoegd,
die in ballingschap leeft in
Dharamsala, een stadje in India aan
de voet van de Himalaya. "Hij is
gekomen", bevestigde gisteren een
woordvoerder van de Dalai Lama.
De veertienjarige jongen Ugyen
Trinley Dorje is, toen hij zeven
was, aangewezen als de reïncarnatie van de in 1981 overleden
zestiende Karmapa. In het Tibetaans boeddhisme geldt degene die
Karmapa wordt genoemd als derde
in rang. Alleen de Panchen Lama,
op nummer twee, en de Dalai
Lama staan daarboven.
... Om China te verlaten heeft de
jongen met enkele monniken een
voettocht van 1400 kilometer door
de Himalaya gemaakt. De winter
maakte de tocht extra zwaar, maar
bood ook bescherming tegen
Chinese grenstroepen.'
Trouw, 08.01.00

`Het boeddhisme is in opkomst in
Nederland; inmiddels kunnen zo'n
125 duizend mensen zich overtuigd boeddhist noemen. De
aanhang groeit met zo'n 10
procent per jaar. Onder hen bevinden zich Chinezen die in Amsterdam hun eigen tempel bouwen,
gestresste managers die aan zenmeditatie doen, zoekers die jaarlijks een paar keer in 'retraite' gaan
in een ex-boerderij, cursisten die
thuis zazen beoefenen voor hun
eigen altaartje, en stervensbegeleiders die troost putten uit de Tibetaanse filosofie. Maar hoe verschillend in intensiteit of beleving ook,
de weg die zij gaan is in essentie
dezelfde.'
Judith Koelemeijer in
de Volkskrant, 25.01.00
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Trouw, 30.12.99

Overtuigde
boeddhisten
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`Thailand en zijn buurlanden
kijken met een zekere reserve naar
het nieuwe millennium; in de
boeddhistische traditie is de drempel naar 2000 al meer dan 500 jaar
geleden overschreden. (...) "Eigenlijk zijn we niet erg geïnteresseerd
in dat jaar 2000," legt regeringsadviseur Saissuree Jutikul uit. "Voor
ons geldt dat we op 1 januari van
het jaar 2542 naar 2543 gaan." Net
als in Cambodja en Laos (waar het
begin van het (maan)jaar overigens
in maart of april valt) begint voor
Thailand de tijdrekening op het
moment dat Boeddha het Nirvana
betreedt, in 543 voor Christus. In
Burma liggen de zaken iets gecompliceerder. Dankzij een oude
vorstelijke beschikking begint de
algemeen gehanteerde jaartelling,
`Thekkayit' genaamd, pas in 638
jaar ná Christus. De Burmanen
vieren dus in de volgende lente de
overgang naar het jaar 1362, maar
bedienen zich ook van boeddhistische en christelijke kalenders.
En wat eventuele millenniumangsten aangaat: het eind van de
huidige boeddhistische tijdrekening wordt verwacht rond het jaar
5000, wanneer een nieuwe Boeddha zal verschijnen.'

Door Erik Hoogcarspel

Oplettendheid met
een glimlach
T

hich Nhat Hanh maakte als jonge monnik in Vietnam de oorlog mee, zag alle verschrikkingen van
nabij, verkeerde vele malen in levensgevaar en verloor
vele goede vrienden. Toch was hij vanaf het begin van
de oorlog al actief in geweldloos verzet en vredeswerk.
Hij werd uit zijn vaderland verbannen, maar dit maakte hem niet bitter of wraakzuchtig, integendeel, het
sterkte zijn vastbeslotenheid om in het buitenland mee
te helpen aan de wederopbouw van. Vietnam en de
vrede te vestigen. In Frankrijk richtte hij een gemeenschap op, Plum Village . Hij werd door Martin Luther
King voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs
voor de Vrede. In de Verenigde Staten zocht hij de
Vietnam-veteranen op, om juist hen te helpen hun
traumatische oorlogsverleden te verwerken.
Eind april zal de de 74-jarige boeddhistische monnik Nederland een bezoek brengen.
De boodschap van innerlijke vrede is echter voor
iedereen bestemd en om die boodschap voor eenieder
bereikbaar te maken schreef Thich Nhat Hanh een
groot aantal boeken. Het jongste en meest volumineuze verscheen onlangs in Nederlandse vertaling onder
de titel Het hart van Boeddha's leer. Thich Nhat Hanh
geeft hierin op zijn wijze een overzicht en uitleg van de
boeddhistische leer en filosofie. Het boek bestaat uit

Ina Buitendijk
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zoekt
spijtbetuiging
over Japanse
`oorlogszen

vier delen. De eerste twee delen behandelen de Vier
Edele Waarheden en het Achtvoudig Pad, de levensdiscipline van een boeddhistische monnik. Het derde deel
behandelt enkele belangrijke aspecten van de weg naar
het boeddhaschap en in het vierde deel staan enige
klassieke leerredes van de Boeddha in Nederlandse
vertaling.
Thich. Nhat Hanh weet aannemelijk te maken dat
deze analyse, waarmee het boeddhisme werd gesticht
niet het gevolg is van een soort oosters pessimisme. Hij
lardeert zijn uitleg met praktische voorbeelden, die
voor een deel uit zijn eigen levenservaring stammen.
Zo komt hij geregeld terug op het probleem van de
woede. Wat doe je eraan als je kwaad bent? Om te
beginnen kun je je woede herkennen, een stapje verder
is deze te aanvaarden, nog een stapje verder is de
woede aandachtig te koesteren en troosten, tot we
kalm genoeg zijn om de woede te onderzoeken zodat
we deze ten slotte kunnen begrijpen. Het is niet erg om
kwaad te zijn en het overkomt ons allemaal, want we
hebben allemaal de kiemen voor al het goede en slechte
in ons onderbewuste. Het gaat er bijvoorbeeld bij het
achtvoudige pad om, de kiemen voor het goede te
versterken en die voor het slechte af te zwakken. Een
belangrijk hulpmiddel is hierbij de meditatie, in het

nlangs bood de Japanse regering
Nederlandse oorlogsslachtoffers
'oprechte excuses' aan en de
diplomatie dokterde verder aan het staatsbezoek dat
keizer Akihito in mei aan ons land brengt. Maar zenstudente Ina Buitendijk (1938) uit Zeewolde volgt ondertussen haar eigen queeste. Ze is getrouwd met een slachtoffer van de jappenkampen in voormalig Nederlands
Indië en weet als geen ander hoe duizenden gezinnen
nog elke dag en nacht lijden onder de gevolgen van de
kampervaringen. Tegelijkertijd beoefent Ina als overtuigd
zenstudente bij pater Johannes Kopp (Ho-un-ken) al
vele jaren intensief zazen.
Sinds ze het boek Zen at war van de westerse Sotozenpriester Brian Victoria las en de besprekingen daarvan (zie o.m. Kwartaalblad Boeddhisme jaargang 4 nr. 3;
lente 1999), staat haar nog maar één ding voor ogen: de
onmogelijke kloof te dichten die in haar persoonlijk
leven zo schrijnend aan de dag is getreden, maar die in

bijzonder de oplettende concentratie op de ademhaling. Thich Nhat
Hanh laat dit op eigen initiatief
gepaard gaan met het oefenen van
een geesteshouding: 'Inademend
glimlach ik, uitademend laat ik al
mijn zorgen en angsten los.' Dit
soort zelftechniek, dat kenmerkend
is voor het boeddhisme en die
gericht is op het hervormen van het
onbewuste, is in het westen nauwelijks bekend. Het boeddhisme laat
zich op een aantal punten goed met
scholen voor zelfontplooiing zoals
de Stoa en de Neoplatonici vergelijken, maar is in dit opzicht rijker
aan psychologische inzichten.
Het aantrekkelijke van dit boek is de open en ongekunstelde stijl. Thich Nhat Hanh probeert zijn uitleg
van de voorschriften aan te passen aan de wereld van
vandaag. Daardoor worden boeddhistische begrippen
soms op verrassende wijze teruggezet in het leven van
alledag. Een enkele keer geeft hij zelfs toe dat hij een
bepaald voorschrift niet kan rechtvaardigen.
Het harmoniemodel van Thich Nhat Hanh bepaalt
de structuur van het boek: tegengestelde doctrines,
zoals yogacara (boeddhistisch idealisme: alles is
bewustzijnsprojectie) e.n madhyamika (boeddhistisch
scepticisme: alles is perspectivisch en relatief), worden
schijnbaar probleemloos in elkaar geschoven. Dit roept
soms vragen op die in het boek niet worden beantwoord. Ook komt het holisme dat via het Avatamsaka
Soetra het Chinese boeddhisme sterk heeft beïnvloed
(het geheel zit in het deel en het deel in het geheel),

steeds weer terug, maar het wordt
nergens aannemelijk gemaakt. De
uitleg is soms ook heel erg kort.
Thich Nhat Hanh denkt zelfs dat je
ook als christen of moslim heel goed
zijn boeddhisme kan beoefenen, maar
ik zie het bisschop Gijssen of ayatolla Khamenei nog niet doen en
misschien hebben ze wel gelijk.
De vertaling is matig, vaak
ontbreekt het de vertaalster aan taalgevoeligheid en kan ze niet met
Engelse woordspelingen uit de
voeten. Ze blijkt bovendien onvoldoende op de hoogte te zijn van
boeddhistische termen, zodat ook
daar wel eens een verkeerde keus valt.
Dit alles neemt niet weg dat in het boek de principes van het boeddhisme op een verfrissende, duidelijke
en praktische wijze worden uiteengezet. Bovendien
leest het over het algemeen wel prettig en worden er
zinvolle oefeningen en meditaties in beschreven waarmee de lezer zelf kan experimenteren. Al met al een
goede inleiding.
Thich Nhat Hanh: Het hart van Boeddha's leer.
Vertaling Marijke Koekoek. Brontekst 'The heart of
the Buddha's Teaching'. Gottmer/Becht, Haarlem 1999
ISBN 90 2301027 2.
Thich Nhat Hanh zal op 27 april een lezing geven in
de Dr. Anton Philipszaal te Den Haag en van 28 tot 30
april een retraite leiden in de omgeving van Eindhoven.
Inlichtingen:
Eveline Beumkes, telefoon: 020 - 6164943.

feite natuurlijk geldt voor elke gewetensvolle zenstudent(e). Ze wil graag dat de 'zenautoriteiten' in Japan
publiekelijk hun spijt betuigen voor het feit dat het
zenboeddhisme zich voor en tijdens de oorlogsjaren
goeddeels conformeerde en meewerkte aan de keizerlijke oorlogsmachine. Ze doet dat niet uit een dualistische overweging van 'genoegdoening', maar uit een
gevoel van commitment dat zich richt op zowel de
kampslachtoffers als de oprechte zenbeoefenaars. Eigenlijk streeft ze onderlinge solidariteit na tussen beide groepen. Er is, zo voelt zij, een verzoenend gebaar nodig,
want de erkenning van het vreselijke leed dat is aangedaan, is wezenlijk voor het herstel en de continuiteit van
het in zen zo essentiële begrip eenheid.

school in Tokio. Ze is blij met de brief die hij op 10
februari jl. terugschreef. Hij toonde zich heftig begaan
met Ina en haar echtgenoot en liet weten dat hij een artikel over het door Ina aangesneden onderwerp had
geschreven. Het wordt geplaatst in het tweemaandelijks
verschijnende tijdschrift Kyosho (nr. 281, maart/april
2000).
Ina Buitendijk gaat door met haar zoektocht naar leederkenning en eenheidsherstel. Een stap in dat proces kan
naar haar mening ook worden gezet als Nederlandse
zenboeddhisten tegenover de Indische kampslachtoffers
hun verontschuldigingen kenbaar maken voor de vroegere handelwijze van hun Japanse geestverwanten. Dat
zou wellicht, oppert zij, mogelijk zijn via de Boeddhistische Unie Nederland. Zij acht het in elk geval de moeite
waard ook in dit blad over de wenselijkheid daarvan van
gedachten te wisselen.
DV
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Ze weet zich hierin gesteund door haar Duitse zenleraar,
Johannes Kopp, en schrijft met deze boodschap tal van
boeddhistische organisaties en zenmensen in Nederland aan. Haar brieven gaan ook naar Japan. Zo schreef
zij onlangs aan Jiun Kubota róshi van de Sambo Kyodan
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Sluitingsdata kopij: herfst 8 september, winter 8 december, lente 8 maart, zomer 8 juni.
Agendaredactie: Dirk Bakkes, Iemstukken 82, 9407 KN Assen. Tel. 0592-347387.
E-mail: dirk.bakkes@hetnet.nl

boeddhayana@buddhayana.nl
Lering en meditatie: iedere ma 19.30-21.30 u,
meditatie: iedere do 19-20 u. Retraites:
maandelijks weekeind.

B.U.N.
Boeddhistische Unie Nederland
Ontmoetingsdag 21 mei
Van 11.00 - 17.00
Plaats:
International Zen Center
Noorder Poort
Programma:
Gezamenlijke meditaties
Informatiemarkt
Boekenveiling
Kinderactiviteiten
Videopresentaties
Zang en dans
Japans boogschieten
Inlichtingen:
Noorder Poort
Butenweg 1
8351 GC Wapserveen
tel. 0521-321204, fax0521-321412
email: kanromon@euronet.nl
Taxidienst vanaf Steenwijk mogelijk

kwar taa lb la dboe ddhis me

Advayavada Infocenter - Amsterdam
Postbus 10502, 1001 EM Amsterdam
tfx 020-6269602, advaya@euronet.nl
www.euronet.nl/—advaya/index.htm
Info over het Advayavada-boeddhisme.
Maandelijkse bijeenkomsten: Amsterdam,
Prinsengracht 409E.
Boeddhagenda
Gratis en ongebonden mailing-list in het
Nederlands, waarop iedereen berichten over
geplande boeddhistische activiteiten kan
plaatsen en lezen. Schrijf je in bij:
www.onelist.com/subscribe/boeddhagenda
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-mail:

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.vwbo.demon.nl
Beginnersactiviteiten: Meditatieavonden elke
wo 19.30 u; Ethische oefening 11 apr - 16
mei; Gevorderden: Dharma-avonden elke do
19.30 u; Meditatiedagen zo 11-17 u op 21.5,
18.6, 27.8; Vollemaansavonden 19.30 u op
18.4, 18.5, 16.6, 16.7; Boeddhadag 18 mei
19.30-22 u; Dharmadag 16 juli 19.30-22 u;
Retraites: (beginners) 15-19 juli;
(beginners/gevorderden) 20-24 apr; (gevorderden) 31 mei-4 juni, 20-29 juli.
Boeddhistisch Centrum Ghantapa
Kadampa Boeddhistisch Centrum van
Amsterdam
Aakstraat 62, 1034 BP Amsterdam-Noord.
Tel. 020-633.4921/
e-mail: ghantapa@worldonline.nl (b.g.g. na
17 u: 070-3466492)
Nederland Basisprogramma Gen Kelsang
Sherab Amsterdam, elke za, info Ghantapa
Centrum; Meditaties, Ghantapa Centrum
elke wo 20 u; Den Haag, De Ruimte, Witte
de Withstr 27 elke wo 18.30 u; Gouda,
Poldermandreef 20 0182-581019 elke wo 20u.
Boeddhistisch Studie- en Meditatiecentrum
Karma Deleg Chd 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 groeperingen
in Nederland, met werkgroepen voor public
relations, onderwijs, omgaan met sterven en
dood, en geëngageerd boeddhisme. Tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering
en eenmaal per jaar een gezellige dag voor
leden en sympathisanten, dit jaar op 21 mei
in Wapserveen (apart programma voor de
kinderen). Het nieuwe BUN-documentatieboekje met uitgebreide informatie over de
aangesloten organisaties van allerlei richtingen is te bestellen op tel. 0575-530843.
Boeddhistische Unie van België (B.U.B.)
Federatie Belgische verenigingen vertegenwoordigend Cambodjaanse, Japanse, Laotiaanse, Thaise, Tibetaanse, Vietnamese en
Europese stromingen. Voorzitter Frans
Goetghebeur.
Info 00.32.03.685.0919,
fax 03.685.0991,

e-mail: tibinst@skynet.be, homepage:
http://users.skynet.be/sky72508.
Buddharama Tempel
Loeffstraat 26-28, 5142 ER Waalwijk. Tel.
0416-334.251.
Meditatiecursus info Frieda Hemelrijk,
Watercirkel 167, 1186 LS Amstelveen, 020441.9991 (19-21 u). Inleiding boeddhistische
leer elke laatste di v.d. maand 19 u door Peter
van Loosbroek; info 073-532.4459.
Buddhavihara Vipassana Meditatiecentrum
St.Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM Amsterdam. Te1.020-626.4984, fax 020-420.7205, email: gotama@xs4all.nl
Wekelijkse meditatie ma 18-20 u, do. 9.3011.30 u/18-19.30 u; Vesak-viering 20 mei;
Abhidhamma en Basiscursus lopen in deze
periode gewoon door; Retraites 28 apr tot 7
mei in Naarden olv eerw. Mettavihari en
Jotika Hermsen; juli/aug. (datum volgt) met
Dr.Tan Tan Nyeng, Burma en Jotika Hermsen; 13/22 okt in Naarden olv eerw. MettaviInni en Jotika Hermsen.
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 Netherlands
(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
Inzichtsmeditatie 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-meditatie. Do.avond
Inleiding in de Mahayana aan hand van het
Hart-soetra.
Dhamma Conferentiecentrum
Jan Frankensingel 26, 8431 AH Oosterwolde
Tel. 0516-521381/fax 0516-521267/e-mail:
dhammasewaka@buddhayana.n1
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; KinderDhammaschoo: 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@filosofie-oostwest.nl;
webmaster@filosofie-oostwest.nl
13 mei. Bevrijdende communicatie, N.Tyde-

Chinese filosofie (1): Confucianisme,
Dr.K.L.van der Leeuw; De psychologie van
het boeddhisme, dr.H.F.de Wit. 7 okt. Spiritualiteit in dagelijks leven: de ontroering van
het leven, prof.dr.M.A.Lathouwers; Chinese
filosofie (2):Yangisme, drs.P.Konings. 4 nov.
Dageraad van de Westerse filosofie, prof. dr.
K. Verrycken; Boeddhisme in China, prof.
dr. E. Ziircher. 25 nov. Antieke westerse filosofie: de grote systemen, 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, of tel. 030-2625972/0773738601.
Retraite 6-11 okt met eerw.meester Daizui
en eerw. Hakuun in de Tiltenberg. Info
0252-517044; Meditatiezaterdagen o.l.v.
eerw. Hakuun Maastricht 29 apr, 27 mei„ (24
juni). Info 077-3738601; Utrecht 22 apr, 20
mei, 17 juni. Info 030-2625972. Meditatiegroepen Utrecht info 030-2625972, Steyl
Maastricht info 077-3738601, Groningen
(Leek) 0594-518765.
INEB-Nederland International Network of
Engaged Buddhists
Hans van Willenswaard, Postbus 11514, 1001
GM Amsterdam. Tel 020-625.8294/fax 020624.0503/e-mail: ini@antenna.nl Bezoekadres:
Lindengracht 83-85, 1015 KD Amsterdam.
Jewel Heart
Dominicanenstraat 2B, 6591 KD Nijmegen.
Tel. 024-322.6985. Internet: www.jewelheart.nl; E-mail: info@jewelheart.n1
Voorjaarsbezoek Gelek Rinpoche Nijmegen
De leraar in de beoefening(vajrayana) 3daags 23-25 apr 10-17 u. Meditatie-oefening
voor alledag 28 apr. 20 u. De leraar in de
beoefening(sutrayana) 5-daags 2-5 mei 10-17
u. Den Bosch Hervormde Kerk
Leef...leef...leef 11 27 apr 20 u info 0736413166. Tilburg Abdij Koningshoeve Leven
en sterven: Tibet. boeddh.benadering 29-30
apr 10-16.30 u.
Nijmegen Meditatie open avond elke week
vr 20-21 u. Meditatie cursus 2-wek. wo 2021.30 u. Thangkatekenen 2-wek. wo 20-22 u.
Inscholing Boeddhisme do 19.30-21.30 u.
Lamrim groepen ma, di, wo. Den Bosch
Inscholing 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.n1
Amsterdam: 020-6276493 olv Nico Tydeman; elke ochtend 8-9 u en di 20-22 u.
Regelmatig zazen-weekends, intro-cursussen, workshops, lezingen. Apeldoorn: olv
Christian Kruyff 055-5417251, di 20.3022.15 en vrij 9-10.45 u. Den Haag olv Kees
v.d.Bunt 070-3504601, ma 19-20.45 en 2122.45 u. Den Bosch: olv Stefan Coppens
073-6427009, di 20.30-22 u en do 20.30-22 u.
Enschede: olv Toon Engers 074-2434551, ma
20-22.30 u. Hoorn: olv Dirk Beemster 0229217855, ma 20-22 u, di 6.30-8 u en 20-22 u.
Rotterdam, olv Nico Tydeman 0786317606, ma 18.15-20 en 20.15-22 u.
Karma Kagyu Centra voor DiamantwegBoeddhisme
Spirituele leiding van de 17de Karmapa

Thaye Dordje en Lama Ole Nydahl.
Website: www.diamantweg-boeddhisme.n1
Centrum Amsterdam, p/a Snaarmanslaan
72, 1815 SK Alkmaar; info Michel van Dinteren 020-6792917/Roeland Hofstee 0725119257. Meditatie elke ma 20-22 u. Lenteprogramma: 21 jan. lezing Christian Boesel,
25 mrt lezing Ditrich Rowek. E-mail: kagyuams@diamantweg-boeddhisme.nl Centrum
Groningen, p/a C.H.Petersstraat 21, 9714
CG Groningen; info Marja Jongejan 0505774582. Meditatie elke di 20-22 u. E-mail:
kagyugro@diamantweg-boeddhisme.n1
Groep Den Haag, p/a Louise Henriettestraat 24, 2595 TH Den Haag; info Derek
Lugtenberg 070-3473828. Meditatie elke wo
20-22 u. -mail: kagyuhaag@diamantwegboeddhisme.nl Groep Leeuwarden, info
Hans en Lieneke Visser 058-2555726. Meditatie elke wo 20-22 u. E-mail:
kagyulwd@diamantweg-boeddhisme.nl
Studiegroep Losel Yarge
Frank van Sloten, R.Kochplaats 25, 3068 Je
Rotterdam. Tel. 010-4206133. Amala@worldonline.n1

Lezingen Tibetaans Boeddhisme: 'De Zes
Perfecties' door Lama Geshe Konchog

Lhundup.
Gebouw de Heuvel, Grote Kerkplein 5,
Rotterdam op 18 apr., 2, 16, 30 mei, 6 en 20
juni. Aanvang 19.30 u.
Maha Karuna Ch'an (Chinese Rinzai
Ch'an)
(Rinzai Ch'an-leraar Ton Lathouwers)
Secretariaat Nederland: Leo Giesen, Braamkamp 323, 7206 HP Zutphen. Tel. 0575527.665; 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
Zenbijeenkomsten: België Antwerpen,
Markgravelei 103, (vr) Orpha Verschaeren
03-237.3718; Brugge, Domeindreef 10 (3e
wo v.d.mnd) Cecile Dheedene 050-318.332;
Izegem, Roeselaerestr.293 (le di v.d.mnd)
Fernanda Desloovere 051-227.604; Leuven,
Univers.parochie, Gr.Begijnhof 16 (di) Geert
Mortier 016-259.879; Lommel, Lesmortel
31, Mai Mannaerts 011-542.222, LoReninge, Markt 11, Paula Van Robaeys 058288.204; Noord Limburg, Joy Michielsplein,
Ackal (ma & wo) Robert Kinable 011648.048/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 076521.7003; Eindhoven, Gerard Kwak, 040241/8372; Hengelo, Lieke van Hasselt 074291.1333; Nyswiller, Frans Spitz,
043-601.2319; Son en Breugel, Jo Hoeks
0499-473.546; Steenwijk, Marion Hellegers
0561-441.477; Utrecht, Ron Sinnige, 030254.5073; Veldhoven, Trees Bloeyaert, 040254.2536; Venlo, Jacques Peeters, 077354.763; Zutphen, Leo Giesen,
0575-527.665.
Sesshin: Doetinchem, De Slangenburg, mevr.
Hendriks 0314-332.753; Nijmegen, 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 Ernst. Tel. 0578661.450/fax 0578-661.851, e-mail: maitreya@pi.net, home page:
http://home.pi.net/—maitreya/home.html

21-23 apr Geshe Sonam Gyaltsen, Geest en
cognitie; 28-30 apr De Stadia naar het Pad
van Verlichting, Lam Rim; 14-16 mei
Kinderweekend; 2-12 juni Andy Weber,
Teken- en schildercursus; 7-14 juli Geshe
Sonant Gyaltsen, Zomer Lam Rim Cursus;
14-21 juli,. Groepsretraite ap de Lam Rim.
Maitreya Amsterdam
Boeddhistisch meditatie- en studiecentrum
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. Kirti Tsenshab Rinpoe:
f
Love and Compassion 30-31 oct. Andy
Weber: Lecture on Mitrugpa 18 nov,
Drawing Buddha Mitrugpa 10-22 nov.
Groningen Postbus 1322, 9701 BH, diverse
aktiviteiten info 050-526.8058 (Simon);
Rotterdam, info 010-420.6133.
Nederlandse Zen Stichting
Banstraat 36, 1017 KA Amsterdam. Tel. 0206734847/6923731/6644219.
Verbonden met Association Zen Internationale, gesticht door zenmeester Taisen Deshimaru, biedt gelegenheid zazen (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: 17.4519.30 u.
Nyingma Centrum
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam.
Te1.020-6205207, fax 020-6227143, e-mail:
nyingmacentrum@nyingma.nl, web:
http://www.nyingma.n1
Amsterdam Sylvia Gretchen: " Art of
Enlightenment" 21 apr plus Weekend Workshop 21apr 20 u t/m 23 apr 14 u; "Path of
Heroes Retreat" 24 apr 210 u t/m 26 apr 14
u.Wekelijkse cursussen Inleiding Boeddhisme
wo 19.45-21.45 u, Visualiseren 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, voortgezette cursus vrij 10-13 u; 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 volgen),
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,
Leiden Kum Nye do 9.45-11.45u/19.4521.45 u, info 071-5131192; Nijmegen Kum
Nye di 20-22 u (11.1-30.5) info secr. Amsterdam; `s-Hertogenbosch Kum Nye workshop
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 Ge Wapserveen. Tel.
0521-321.1204, fax: 0521-321.412, e-mail:
Kanromon@euronet.nl.
In Wapserveen: Meerdaagse retraites: 7-daagse zenretraites, 26 aug-2 sep; 2x vierdaagse
zenretraites, 15-20 en 20-25 juli;
mindful/awareness retraites, 1-8 juli, 12-19
aug. Familie zenretraite:1-4 juni. Zenweekends: 12-14 mei, 9-12 juni, 4-6 aug. Werkweek: 15-19 mei. Zencursussen 7 woensdagen
van 17 mei tot 28 juni 's morgens 9.45-11.45
of 's avonds 19.30-21.30. Introductiecursussen: 4 dinsdagavonden 16, 23, 30 mei en 6
juni. Zenoefenavond: elke di. 19.30-21 u.
International Zen Instituut (IZIN)
Secr.: Annelies Jishin Hendriks, Tijmtuin 8,
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man; Hindoeïsme, dr.B.M.J.Nagel. 9 sept.

2353 PH Leiderdorp. Tel. 071-582.0939/fax
071-582.0385/e-mail: Jisjin@wxs.nl
Wekelijkse zen-bijeenkomsten (ook voor
beginners): Amsterdam ma 20-21.30 u
Maurits Kavi Dienske 20-679.9126; ma
19.30-21.30 u Phil Nana van Velzen 0206934578; 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; Neede do 19-20.30 u Jishin
Hendriks, inl. Ron Bender 0545-294.931;
Zwolle (Dominicanen-klooster) di 20-22 u
Ben Rata Oosterman 038-454.0135. Leiden
2-maandelijks intensieve zen-ochtenden za 812 u Jishin Hendriks 071-582.0939.

Amsterdam, zitmeditatie ma & di 17.30-19
u, wo 19-22 u, do 19.30-21.30 u, meditatieinstructie en begeleiding wo 20-22 u; De
magie van het dagelijks leven, leiding Han
de Wit, 28-30 jan; Leiden, Geverstraat 48,
2343 AB Oegstgeest 071-541.0928 (Lida
Hospers) zitmeditatie en meditatie-instructie
wo 9-11 u, do 20-22 u; Groningen, Vismarkt
36-A 050-313.6282 (Herma de GraauwGoedendorp) zitmeditatie elke ma 19.30-22
u. Utrecht, Jansveld 9 bis 030-288.6032
(Desiree van Woerden) meditatie elke wo 2022.30 u. Arnhem, 026-381.7262 (Tom Berthoff) meditatie elke di 20-21 u, meditatieinstructie elke di 20 u na tel.melding.
Rotterdam, Museumpark 3 zaal Remonstrantse Kerk t.o. Museum Boymans 010418.1387 (Alexander Mispelblom)/010418.4915 of e-mail: g.m.spoelstra@wxs.nl
(Gerard Spoelstra); Zitmeditatie elke di 2021.30 u(zaal open 19.30 u).

Rigpacentrum
Secretariaat: Van Ostadestraat 300, 1073 TW
Amsterdam. Tel. 020-470.5100/fax 020470.4936. Info gegevens diverse activiteiten
bij secretariaat.

Stichting Leven in Aandacht
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam.
Meditatiegroepen in traditie Thich Nhat
Hanh:
Bezoek Thich Nhat Hanh: 27 april lezing in
Den Haag; 28 apr t/m 1 mei Retraite nabij
Eindhoven. Voor meer info: 020-6839239.
Vanaf 27 april Film over Thich Nath Hanh,
Steps of Mindfulness in de bioscoop.Voor
info plaats en tijd: 020-6839239.
Nederland Alkmaar één zo v.d.maand 9.4514 u info Gertje Hutschemaekers 072561.6289/Elizabeth van Veen 072-540.1707;
Amsterdam, eke ma en vrij 19-21 u meditatiebijeenkomst, vr 18-22 u, ma 19-21u, elke
morgen 7.30-8.30 zit/loop meditatie, info
Marjolijn van Leeuwen 020-427.9261;
Arnhem, meditatiebijeenkomst 7 mei, 4 juni,
info Jane Hulshoff 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/Elly de Jong 023526.1741; Leidschendam do 20-22.30 u info
Maaike v.d.Brink 070-327.0718; Nederhorst
den Berg in Vietn.Boeddh.Tempel elke 3e
zo, info Thich Trong Tri 0294-254.393;
Nijmegen 1 x mnd. op za meditatiebijeenkomst, info Noud de Haas 024-254393;
Radewijk (gem. Hardenberg)di 20-21.30 u;
elke 2de di 10-16 u; info Miep Trompv.Bergen 0523-216.550; Rotterdam elke 14
dg zo 19-22 u info Alex Westra 010436.0026/Marijke Kaler 010-465.7795;
Schiedam elke 2 weken wo 10-12 en 20-22 u,

Sayagyi U Ba Khin Stichting
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen. Tel.
024-377.1935.
Wekelijkse Vipassana groepsmeditaties:
Utrecht en Nijmegen. Info in International
Meditation Centres van Sayagyi U Ba Khin
Memorial Trust bij de stichting.
School voor Comparatieve Filosofie
Georges Bogaerts, Mispelstraat 126, B-9100
Sint-Niklaas. Informatieve over alle
programma's: (03)776.1488/fax
(03)776.8628/e-mail:
georges.bogaerts@skynet.be
Stichting Sakya Thegchen Ling/Tibetaans
Boeddhistisch Instituut
Mevr. E.v.d.Wiel, Laan van Meerdervoort
200A, 2517 BJ Den Haag 070.360.6649, of
Leen van der Meij, Zuidersingel 55, 2651 AG
Berkel en Rodenrijs 010.511.4232.
Shambhala Nederland
Tibetaans Boeddhistische Meditatie en Studie
Centra opgericht door Chtigyam Trungpa
Rinpoche, geleid door Sakyong Mipham
Rinpoche. I e Jacob van Campenstraat 4,
1072 BE Amsterdam. Tel. 020-679.4753;
e-mail: shamadam@xs4all.nl

info Magda Heesen-Van den Hemel 010426.5973; Tilburg eens per 3 weken ma
19.30-22 u info Rob de Groof 013-5051269;
Utrecht elke 2e zo in de maand 12-16 u,
info Bart Hoeve 030-271.2035/Jopi Floor
030-271.5561; Winschoten (en Nieuwe
Pekela) za 9-10 u en do 18.30-19.30 u (beginners), 20-21 u (gevorderden), info Hannah
Althuizen 0597-645.108; Zaltbommel
(Heerewaarden) elke 14 dg di 19.30-22 u,
info Jan Boswijk 0418.561.660 en Rochelle
Griffin 0487-573.315; Zoetermeer elke 14 dg
wo 20-22 u info Ruud Bruggeman 079362.0427; Zutphen elke laatste zo v.d.
maand, info Margriet Versteeg 0575-530843.
Belgic Antwerpen, elke 14 dg meditatiebijeenkomst 19.30-21.30 u, elke lste zondag
t/m juni Dag van bewuste aandacht 10-15-16
u, info Odette Bauweleers 03-257.2598;
Gent, meditatiebijeenkomst elke 2de do 1922 u, lx zondag in maand 10-16 u Dag van
Aandacht; Lembeek, Trompstraat 40, elke
ma 20-21.30 u info Martine en Karel De
Geest 02-361,1337 Leuven, info Lut Peeters
016-609.634.
Duitsland Zenkluizen in de Eifel, (150 km
ten zuiden van Maastricht) info
0049.6559.467/fax 0049.6559.1342 Judith
Bossert/Adelheid Meutes-Wilsing. InterseinZentrum fiir Leben in Achtsamkeit Haus
Maitreya, Unterkashof 2 1/3, D-94545
Hohenau (Beieren) Info 0049.8558-920.252.
Stichting Mandala Boeddhistisch Centrum
Shingon-school, Japans Vajrayana-boeddhisme, Postbus 11617, 2502 AP Den Haag.
E-mail: mandala@gironet.nl
Amsterdam, Centrum Phoenix,
St.Jacobsstr.9-11 info Anneke Leeuw info
020-676.2588.
Stichting Soto-Zen Centrum Suiren-Ji
Hogewoerd 162, 2311 HW Leiden. Tel 071533.0052. E-mail: Zeshin@stad.dsl.nl; internet: http://www.xs4all.n1/-zenzee/suiren/
Vanaf sept '99 tot juli 2000: elke ma-vr 6.308.30 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 & bibliotheek wo t/m za 1217.30 u. Maandelijks t/m dec elke le zo
7-11.30 zazen; elke 2e zo 7-20 u u zazenkai;
elke 3e weekend 7-20 u zazen. Info di t/m vr
10.30-17.30 en 18.30-19.45 u 071-512.0051.
Tao-Zen groepen in Nederland en België
Postbus 1134, 1000 BC Amsterdam. Tel./fax:
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020-420.2308. Amsterdam, Maarten Houtman iedere za./zo. 1 x per mnd info 020634.1955; Amsterdam Henk Galenkamp en
Jeanette Schut 020-482.3587; Arnhem Ad
Verhage 026-334.1654; Geldrop Gerdien
Praagman 040-283.3287; Groningen Eva
Wolf 050-542.2659; Hardenberg, Mayke de
Klerk 0523-265.446 of 00.49.59481315;
Oldenzaal zr. Francisco 0541-351.315;
Utrecht Jet Leopold 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 tel.00.32.03.685.09/fax
03.685.0991; e-mail: tibinst@skynet.be;
homepage: http://users.skynet.be/sky72508.
Schoten zo. 16-4: Lezing Boeddhisme en
Westerse psychologie, Geleid bezoek; do. 204: De werking van onze geest(1); 25-4: Stille
meditatie; 26-4: Mahakala meditatie; zo 7-5:
De korte praktijk van de Boeddha; do 18-5:
De werking van onze geest(2); do 18-5: Volle
Maan Ritueel; do 25-5: Hoe helpen we de
stervenden?; ma 29-5: Stille meditatie; di 305: Meditatie van de Boeddha van de geneeskunde; wo 31-5: Mahakala meditatie; do 8-6:
Het belang van de voorbereidende praktijken; za 17-6: Tibetaanse Yoga; zo 18-6:
Geleid bezoek
Huy di.18-4: Volle Maan Ritueel; 22 t/m 244: Intensieve meditatiestage; 13 t/m 17-5:
Tibetaanse Yoga; do 18-5: Volle Maan Ritueel; 1 t/m 4-6: Progressieve stadia in meditatie; 10 t/m 12-6: Rust en concentratie in de
geest; vr 16-6: Volle Maan Ritueel; 21 t/m 256: Karling Shitro
Brussel wo 19-4: De werking van onze
geest(1); wo 17-5: De werking van onze
geest(2); wo 24-5: Hoe helpen we de stervenden?; wo 7-6: Het belang van de voorbereidende praktijken
Vipassana-meditatie
Meditatie wekelijks: Amsterdam, 'Buddhavihara', St. Pieterspoortsteeg 29. Info Jotika
Hermsen 020-6264984. Elke ma 18-20 u u,
wo 7.30-8 en 8-8.30 u, do 9.30-11.30 u,
beginners 18-19.30 u; Amsterdam-Noord,
'Buddhavihara', Papaverweg 7b en c info
Eerw. Mettavihari 020-636.3104; 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 0505775562 of 050-5276051. Vipassana meditatiemorgens: zo 16/4, 14/5, 11/6; vipassana
meditatiedag: zo 28/5; zomerretraite:
19/27/8. Hertogenbosch elke wo 19.3021.30 u meditatie. Info Laura Wetzer 073614.6341; Leiden, Faljerilstraat 8 di 19.3021.30 u info Nel 071-515.4862; Maastricht,
Hoekweg 15, Meerssen, elke di 19.30-21.30 u
info Marjan Bouhuijs 043-3644180; Rotterdam, Oost-West Centrum, Mariniersweg 9:
elke ma 20.45-22.30 u meditatiedag. 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, Werfkelder, Oudegracht 334 elke di 20-22 u, info Henk 030252.0435 of Henk van Voorst 030-2520435;
Zwolle, 'Pannananda', Hoefslagmate 44, 038465.6653: elke ma. wo en do yoga-meditatie
19.30-22 u.; meditatie elke za 9.30-16 u; Van
Zwaanenburghstr 90, Zwolle elke do meditatie, info Gina Moesker 038-4600171.
Vipassana Meditatie (zoals onderwezen
door S.N.Goenka)
Bargerkempe 6, 7103 DZ Winterswijk.
Tel/fax 0543-523.353, www.dhamma.org
Zen in Han Fortmann Centrum
René Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen
024-361.9010
Introductiecursessen zazen olv Chris Smoorenburg info dit adres. Zcizen-bijeenkomsten:
(zie onder `Zengroep Oshida')
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 Tiltenberg
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang,
Tel. 0252-517.044/fax 0252-524.896.
Zenweekends:14 apr 20 u tot 16 apr 18.30 u;
16 juni 20 u tot 18 juni 18.30 u; Sesshin V Zen
en 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: 2324 sep; Zen sesshin met Eerw. Hakuun en
Rev.Master Daizui: 6-11 okt; Zenweekends:
13-15 okt, 10-12 nov, 15-17 dec; Zen sesshin
met A.M.A.-Samy Roshi: 14-19 nov; Zensesshin 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 Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen 024-361.910.
Zazen-bijeenkomsten Han Fortmann
Centrum ma-vrij 8-9.30 u olv Chris Smoorenburg, Irene Klarenaar e.a., di 17.15-17.45
olv J.J.Wijsmuller info 024-365.1668; do
17.15-17.45 u olv Chris Smoorenburg &
Leon Claessen; Dagkapel 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
Kampshoff 024-358.1507; Studentenkerk,
Erasmusln. 15, Nijmegen za 9-12 u olv Chris
Smoorenburg 024-323.6124/27, Wim den
Biesen e.a.
Zenklausen in der Edel
Huffertsheck 2, D-54619 Lauzerath/Leidenbom, Duitsland. Info 0049-6559.467.
Zenkring sZendo'
Elten/Emmerich (D). Elke ma en vrij avond.
Info 0316-541.326 Zr Baps Voskuilen,
Koningshof 14, 6915 TX Lobith
Zen onder de Dom
Lange Nieuwstraat 3, postadres: Julianaweg
186, 3525 VL Utrecht, info 030-2851800;
http://www.zenonderdedom.nl
Beginners ma en wo 18.45 u, do 20.45 u olv
Ron Sinnige & Arne Blok; Geoefenden ma
en wo 20.30 u, do 18.30 u olv Ron Sinnige &
Arie Luikes Butter. Zendagen met Ton
Lathouwers Veeartsenijstr. 167: 20 mei, 23
sep, 18 nov, telkens van 9.30 - 17.30 u.
Zentrum
Costa Ricadreef 333, 3563 TG Utrecht.
Tel. 030-2882528/fax 030-2800427.
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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 gebedsvlaggen
STUDIE — MEDITATIEBEOEFENING — SKILLFUL MEANS
In het Nyingma Centrum in Amsterdam wonen, werken en studeren,
geïnspireerd door de kennis van het Tibetaans boeddhisme zoals
deze door Tarthang Tulku wordt overgedragen. De dagelijkse
ervaring vormt de basis voor spirituele ontwikkeling. 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-boeddhistische traditie, en het toegankelijk maken van
deze waardevolle kennis voor de westerse samenleving.
INFORMATIE, PROGRAMMA, INSCHRIJVING:
Nyingma Centrum Nederland
Reguliersgracht 25, 1017 IJ Amsterdam
telefoon 020 6205207/fax 6227143
e-mail nyingmacentrum@nyingma.nl
www.nyingma.nl
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