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Spannende tijden
erkt u het ook? Er hangt een verandering in de lucht. Aanvankelijk waren de
mensen die zich in het westen 'boeddhist' noemden veelal te vinden in de academische wereld. Mensen die vanuit boeken kennis
hadden gemaakt met de leer van de Boeddha en
die hierin raakvlakken met de moderne fysica of
met de filosofie van Nietzsche of Schopenhauer
zagen. En ze discussieerden hier met elkaar
over. Tegenwoordig ontmoet ik veel praktische
mensen. Mannen en vrouwen die de woorden
van de Verlichte meteen omzetten in daden. Die
drukbezette managers een spiegel voorhouden
over hun eigen functioneren. Die stervenden
begeleiden in hun laatste levensfase. Of die
anderen leren hoe ze prachtig soetra's kunnen
zingen op eigentijdse melodieën. Beide groepen
vinden in dit nummer genoeg van hun gading.
De wetenschappers onder ons kunnen hun
tanden zetten in de artikelen van prof. Henk
Barendregt en dr. Giovanna Braidotti. De laatste
legt bijvoorbeeld de verwantschap tussen de
boeddhistische os en de quantummechanische
eenhoorn bloot. Dit alles indachtig de woorden
van Albert Einstein die schreef: 'Als er één religie is die kan tegemoetkomen aan moderne
wetenschappelijke inzichten, dan is het wel
boeddhisme.' De pragmatici doen ongetwijfeld
inspiratie op uit de interviews met de psychiater
annex zenleraar Herman Kief en de schrijvende
manager Jean Karel Hylkema. Zijn leven ging
via contacten met de Amsterdamse straatjeugd
naar leidinggevende functies binnen Elsevier en
via het afgelegen retraitecentrum Dzogchen
Beara naar een huidige eigen managementpraktijk in Den Haag.
Daarnaast zijn er ook genoeg tussendoortjes in
de vorm van de vaste columns in deze zomereditie om van te proeven.
De verandering waar ik het in het begin over
had, heeft niet alleen te maken met de verschillende manieren waarop wij westerlingen vorm
geven aan ons boeddhist zijn, maar vooral in het
groeiende besef dat we het samen doen. Dit
werd duidelijk op de ontmoetingsdag van de
BUN doordat zoveel stromingen daar vertegenwoordigd waren. Het blijkt ook uit de aanvraag
voor zendmachtiging van de Boeddhistische
Omroep die — hoewel afgewezen door het
Commissariaat van de Media — toch steeds
dichterbij komt. Lang niet altijd weten we hoe
we de volgende stap moeten zetten en wie we
daarbij nodig hebben, maar de openheid groeit.
Al met al spannende tijden!
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Wanda Sluyter

Door Giovanna Braidotti

Boeddhisme
en hedendaagse
wetenschap

gedurende de millennia in alle
hoeken van de wereld gegeven zijn
over het raadsel van het leven,
is boeddhisme ongetwijfeld de
meest paradoxale.'
HEINRICH ZIMMER

N

evenstaand citaat kan dienen als
een waarschuwing voor iemand
die probeert om de werkelijkheid
te begrijpen vanuit een natuurwetenschappelijk standpunt. Het is vaak net alsof je een wereld binnengaat
waar je de betekenis van de woorden begrijpt zonder
het concept erachter te kunnen doorzien. Hedendaagse wetenschap beweegt zich eigenlijk voorbij de taal
en heeft vérgaande metafysische gevolgen. De allermodernste wetenschap verlaat het idee van een universum
dat uit materie bestaat, dat zich daar ergens buiten mij
zelf bevindt, dat onderworpen is aan mechanische
wetten, en dat kenbaar zou zijn. Dit komt opmerkelijk
overeen met beschrijvingen van het universum zoals
die te vinden zijn in millennia oude boeddhistische
teksten, zoals het Avatamsaka-soetra.
Binnen het wetenschappelijke vertoog komt een
nieuwe (nog kleine) groep van wetenschappers op die
zich ervan bewust wordt dat de vooruitziende kennis
van de boeddhistische mystici iets uitzonderlijks
vertegenwoordigt. Maar wat dit 'iets' is, is nog niet zo
gemakkelijk vast te stellen. De moeilijkheid hier is dat
mystici hun kennis niet in woorden of formules
vangen. De vraag is nu hoe we de parallellen tussen de
›.-
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parad exen

wetenschappelijke en de boeddhistische visies op de
werkelijkheid kunnen vergelijken en verifiëren, als
geen van beide voor de leek toegankelijk zijn? Maar
juist hier kan het boeddhisme helpen. Want het is
tenslotte de dharma die een methodologie voorstaat
waarin de praktizant zelf de waarde van de leer test.
Op de Wereldfototentoonstelling in Amsterdam in
1999, hing een foto van een fysicus naast een deeltjesversneller - een kilometerslang apparaat dat bedoeld is
om de activiteit van kleine subatomische deeltjes waar
te nemen, wat de traditionele opvattingen over materie
volledig ondermijnt. Op de foto spiegelt zich een
lichtstraal van de metalige schacht van de deeltjesversneller precies op het hoofd van de fysicus. Maar er is
nog iets heel anders aan de hand met die man: hij zit in
een lotushouding te mediteren. Behalve een westerse
fysicus was hij ook een boeddhistische monnik. Die
combinatie, westerling, fysicus, boeddhist, is fascinerend vanwege de mogelijkheden om elkaar wederzijds
te herdefiniëren. In dit essay doe ik, vanuit mijn
perspectief als wetenschapper, een eerste poging om
deze drie op elkaar te betrekken.

Zomer 2000

Kennis als spel
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Laten we eens kijken hoe wetenschappers erin
geslaagd zijn om met theorieën over de werkelijkheid
te komen die op een haast komische wijze haaks staan
op de alledaagse ervaring van de werkelijkheid. Het
gaat me er hier niet zozeer om een geschiedenis van
wetenschappelijke ontdekkingen te geven, maar meer
om het belang te benadrukken van nieuwe manieren
van denken over het universum.
Veel wetenschap komt voort uit een eigenschap van
het wiskundige denken, namelijk de vrijheid om
dingen of processen (vormen, ruimte, dimensies,
oppervlakten) voor te stellen door middel van symbolen of axioma. In zijn zuivere vorm is wiskunde een
spel dat gespeeld wordt in een geïdealiseerde ruimte
met niet bestaande eenheden. Zo komt de wetenschapper tot het formuleren van grondstellingen die waar
zijn binnen hun eigen context, maar waarvan het
bestaan niet eerder bekend was. Door wetenschappers
wordt dit soort concepten wel informeel een
`eenhoorn' genoemd, vanwege het mystieke karakter
ervan.
In een toegepaste vorm worden de axioma gekoppeld aan eenheden binnen de echte wereld. Zo worden
de theoretische grondstellingen experimenteel getoetst.
Als er een overeenkomst wordt vastgesteld tussen de
virtuele en de werkelijke wereld, dan gaat men ervanuit dat de theorie een aspect van de werkelijkheid
adequaat beschrijft.
Deze manier van denken heeft het voordeel dat je
kennis als een spel kunt opvatten. Je kunt het soort

regels uitwerken die de logica bepalen zonder
aandacht te schenken aan wat er in de echte wereld
gebeurt. Je kunt vormen bedenken binnen een tweedimensionale of een twaalfdimensionale ruimte; iets dat
we ons nauwelijks voor kunnen stellen. Zo maakt
wiskunde een wereld mogelijk die voorbij gaat aan de
verbeeldingskracht.
Einsteins relativiteitstheorie en quantummechanische beschrijving van verschijnselen binnen de elektromagnetica en de kernfysica moesten ook wachten op
dergelijke spel-achtige bewerkingen in zuivere
wiskunde voordat de wetenschappers hun wereldschokkende ontdekkingen konden doen.

De werkelijkheid vervaardigen

`Het meest ingewikkelde probleem...wat betreft het
gebruik van taal komt naar voren in de quantumtheorie. Hier hebben we vooralsnog geen eenvoudige
handreiking om de wiskundige symbolen te relateren
aan concepten in gewone taal. Het enige dat we vanaf
het begin weten is het feit dat gebruikelijke concepten
niet toegepast kunnen worden op de structuur van het
atoom.'
Werner Heisenberg
De wetenschap postuleert het bestaan van een werkelijkheid - een universum of een dharmakaya of wat
dan ook voor 'iets'. Maar net zoals vele oosterse filosofieën, heeft de westerse wetenschap geleerd dat de
fout niet begaan mag worden om onze dagelijkse ervaring van de werkelijkheid te verwarren met dat 'iets'.
Volgens de quantumfysicus David Bohm streven
wetenschappers (en misschien wel iedereen) er naar
om zelf een werkelijkheid te vervaardigen. Er zijn vele
verschillende, zelfs tegenstrijdige, opvattingen over de
werkelijkheid mogelijk die door onze ervaring van de
dagelijkse werkelijkheid niet worden tegengesproken.
Ooit bewoonden we een platte planeet met de zon die
om ons heen draaide. Dat leek zo logisch en het kon
bewezen worden ook. Het is een verhaal dat als waar
kon worden ervaren, omdat er nu eenmaal beperkingen zitten aan onze waarnemingen en observaties. De
werkelijkheid bezit genoeg speelruimte om bepaalde
eigenschappen te vermengen met individuele opvattingen over de werkelijkheid.
Maken we nu een sprong naar de eenentwintigste
eeuw, dan zien we dat waar ooit gedacht werd dat
voorwerpen door hun gewicht onbeweeglijk waren, de
opvatting nu is dat ze vastgehouden worden door de
zwaartekracht. Buiten dat veld van de zwaartekracht,
in de ruimte, bevinden voorwerpen zich altijd in een
vrije val: gewichtsloos, zwevend, in beweging. Het
zijn dezelfde voorwerpen. Maar wat is er met de
werkelijkheid gebeurd?

\anneer het doel van
de boeddhistische
praktijk is om de

universum zouden kunnen 'veroorzaken'. De wetenschap hecht van oudsher een groot geloof in het idee
van essenties. Voor de boeddhisten zijn dit uiteraard
absurditeiten die toebehoren aan de lineaire logica van
de geest.

eenheid en weder-

gebeurtenissen te
ervaren, dan hebben
wetenschappers zonder
het te beseffen een
oud boeddhistisch
principe bewezen,?,

Gewicht is niet onvervreemdbaar van materie. Het
ontstaat uit een speciaal type van wisselwerking die
veroorzaakt dat de verschijnselen elkaar wederzijds
doordringen. Dat wil zeggen dat ze een eigenschap
van elkaar worden - wetenschappers noemen dit
`interpenetratie'. Grote voorwerpen zoals de aarde
dringen door in de ruimte (door Einstein opgevat als
een vierdimensionaal ruimte-tijd continuum) en veranderen de vorm en geometrie ervan. Trek een rechte lijn
(de korste afstand tussen twee punten) op een stukje
papier en vouw het om een sinaasappel. De kortste
afstand tussen twee punten is nu een kromming
geworden. Die kromming vormt de basis van relativistische zwaartekracht, want hoe groter de kromming
hoe sterker de zwaartekracht. Op het moment dat de
materie wordt doordrongen van het veld van de
zwaartekracht, begint het gewicht te vergaren.
Wanneer wetenschappers het hebben over wisselwerkingen zoals interpenetratie dan zeggen ze in feite
dat de essentie van een voorwerp - zijn kenmerkende
realiteit - gevormd wordt door de mogelijkheid van
transformatie. E=mc2 ... massa en energie zijn onderling verwisselbare manifestaties van elkaar. Wat je ziet
hangt af van de opeenvolging van gebeurtenissen - het
netwerk van voorafgaande transformerende wisselwerkingen.
Wetenschappers proberen om door de lagen van
wisselwerkingen heen fundamentele essenties te
ontdekken, op zich zelf staande bouwstenen die het

Mensen zijn er volledig van overtuigd dat men om
bewust te zijn een geest nodig heeft. Maar helaas
maken ze dan de catastrofale gevolgtrekking dat de
geest de basis vormt van het zijn, in plaats van de geest
te begrijpen als niet meer dan een middel om het zijn
waar te nemen. Daarbij postuleren ze ook nog een
`zelf', en plaatsen dat in de 'denker'. Dit zelf vormt
voor de denker het eigenlijke wezen. Vandaaruit is het
logisch om de wereld vanuit onze geest (de basis van
ons zijn) te bezien en dat gelijk te stellen aan de
werkelijkheid. Als de theorie en de werkelijkheid
inconstistent zijn, dan neigt de menselijke geest ernaar
om het waargenomen voorwerp van inconsistentie te
beschuldigen. In het westen kennen we geen traditie
die probeert om bewust te worden van het moment
dat onze geest eigenschappen van het denken
projecteert op de werkelijkheid.
In de wetenschap beïnvloedt dit soort verwarring
de interpretatie van de ruwe gegevens. Aan de ene
kant maken experimenten de verwachtingen vaak
genoeg waar om ervoor te zorgen dat de wetenschap
correcte en samenhangende theorieën voortbrengt.
Aan de andere kant is het ook zo dat de interpretatie
verstoord wordt door ego's, carrières, reputaties,
aannames en verwachtingen. Hoe onhandig ook,
wetenschappers hebben het aan het eind van de vorige
eeuw toch voor elkaar gekregen om door de lagen van
elkaar doordringende essenties heen te zien. Gedurende dat proces hebben zij tweeduizend jaren oude
aannames naar de prullenbak verwezen.
De meetinstrumenten van de wetenschapper hebben
namelijk niet een vooraf bepaalde, vaststaande werkelijkheid kunnen ontdekken die zich voortbeweegt in
de greep van een linaire oorzaak-en-gevolg keten. Stel
een experiment op om de aard van de materie of van
straling te onderzoeken, en de quantumeenheden
zullen zich tot het meetproces verhouden alsof er een
continuum tussen bestaat. Ze veranderen zichzelf al
naargelang verschillende metingen. Breng de verandering over naar andere quantumeenheden, ongemeten
en kilometers ver weg. Tot ontsteltenis van de wetenschappers veranderen de eenheden ook dan onmiddellijk. Het observeren zelf blijkt de status van het geobserveerde ingrijpend te beïnvloeden. Gedurende dat
proces wordt de uitvoerder van het experiment opge>.
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van alle dingen en

Een os zoeken terwijl
men de os berijdt
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zijdse afhankelijkheid

nissatta zijn: zonder essentie. In de jaren negentig
werd de niet-localiseerbaarheid door experimenten
bevestigd. Zoals de fysicus Yu Shi uitlegde: 'Als een
deeltje met een of ander voorwerp in aanraking komt,
dan raken de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden, of verknoopt. In zekere zin houden ze op om
onafhankelijke dingen te zijn en kan men ze alleen nog
in relatie tot elkaar beschrijven.'
Wanneer het doel van de boeddhistische praktijk is
om de eenheid en wederzijdse afhankelijkheid van alle
dingen en gebeurtenissen te ervaren, dan hebben
wetenschappers zonder het te beseffen een oud boeddhistisch principe bewezen.

nomen in het quantumsysteem, waardoor de wetenschapper als het ware medeplichtig wordt aan het
resultaat. Dit alles zet onze ervaring van de dagelijkse
werkelijkheid danig op zijn kop.
In plaats van essenties te hebben gevonden, wordt
de wetenschapper in feite opgezadeld met de macroverschijnselen die hij of zij nu juist probeerde te
verklaren. Het is zoals de zenmeester Po-chang zei
over het zoeken naar verlichting: 'Het lijkt op het
berijden van een os terwijl men de os zoekt.'
Dit soort wetenschappelijke ontdekkingen heeft
grote metafysische gevolgen. Zo kan men stellen dat
de wetenschapper, het meetinstrument en het geobserveerde 'ding' niet langer volledig onafhankelijke,
onderscheiden eenheden zijn. De essentie van een ding
blijkt niet alleen veranderbaar te zijn, maar ook nog
eens niet aan een plaats gebonden. Wetenschappers
noemen dit `onlocaliseerbaar'; de essentie van iets kan
niet volledig in dat 'iets' gelocaliseerd worden. De
vraag is of iets dan nog wel een essentie heeft, zoals
het westerse denken altijd heeft aangenomen, en het
oosterse denken juist heeft ontkend. Buddhagosa
bijvoorbeeld stelde dat de dharma's (verschijnselen)
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De quantummechanische eenhoorn

Laat me nader ingaan op het meetprobleem dat met
quantum-onbepaaldheid geassocieerd wordt; de
`eenhoorn' van de quantummechanica. In het verleden
konden atoom- en elektromagnetische verschijnselen
wiskundig beschreven worden door een golf te
beschrijven. We weten dat deze beschrijvingen kloppen wanneer we de radio, de cd-speler of de magnetron aandoen. Ze werken immers.
Maar nu. Een wiskundige vergelijking die hetzelfde
verschijnsel beschrijft in de vorm van deeltjes (biljartbal-achtige eenheden) simuleert exact de golfvergelijking; de vraag hier is of een atoom tegelijkertijd als
een rond deeltje en als een golf beschreven kan
worden. De gebruikelijke opvatting van het bestaan
staat een dergelijke gelijktijdigheid van vormen niet
toe. Dit was precies de vraag die het befaamde EPR
gedachtenexperiment moest oplossen. Nu blijkt dat
golven die zich door een opening bewegen, er op een
andere manier uit gaan dan deeltjes: golven verlaten
een opening meer verspreid dan de deeltjes die er in
een vastere formatie uit komen. Wanneer er nu twee
openingen naast elkaar worden geplaatst, dan interferen de uitgaande golven met elkaar op een manier die
typisch is voor golven en die ze onderscheidt van deeltjes. Wat is er nu experimenteel waargenomen? Afhankelijk van het soort meetinstrument dat gebruikt is,
komen de gegevens soms overeen met golven, en soms
met deeltjes. Het resultaat is dat het onmogelijk is om
te bepalen of elektronen uit golven dan wel uit deeltjes
bestaan. In deze zin zijn elektronen fundamenteel
onbepaald.
Decennialang zijn fysici al aan het worstelen met
het probleem van een paradoxale werkelijkheid, dat
samenhangt met de vraag hoe quantum-onbepaaldheid
kan bestaan. Binnen het westerse denken kan deze
paradox niet opgelost worden. David Bohm, die altijd
al geprobeerd heeft om de werkelijkheid en een
beschrijving ervan niet door elkaar te halen, heeft erop
gewezen dat foute interpretaties ontstaan door een

Dr Giovanna Braidotti is moleculair biologe en werkt als
freelance wetenschapsjournalist.
Vertaling: Anneke Smelik.
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stellen of het niet betekent dat ook wijzelf even onbepaald en zonder essentie zijn als atomen.
Als de werkelijkheid een continuum is van onderlinge verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid,
dan is de realiteit van het geheel een voorwaarde voor
het bestaan, in al zijn vormen. Het is duidelijk dat
bewustheid van deze 'universele' afhankelijkheid tot
een bepaalde ethiek kan leiden. Juiste handeling is
onlosmakelijk verbonden met de aard van de wederzijds afhankelijke deelnemers. In boeddhistische
termen betekent dit dat ethiek een onderdeel uitmaakt
van een systeem waarin de praktizant zelf de waarde
van de leer test, dat wil zeggen zelf de onbepaalde
werkelijkheid probeert te ervaren en te doorzien.
Vandaar de mediterende quantumfysicus aan het begin
van dit essay. Dit is een wetenschapper die de noodzaak onderkent om zich te trainen in het onthouden
van het kwade en het bekwamen in nederigheid, wil
hij de grootsheid van de werkelijkheid kunnen schouwen.
Po-chang mag de os hebben bereden in zijn zoektocht naar verlichting, de wetenschap is aan komen
rijden op de rug van een quantummechanische
eenhoorn. Eigenlijk is het komisch dat de wetenschap
die normaliter prat gaat op zijn pragmatische aard, nu
op zo'n sprookjesachtig wezen zit. Zoals nu eenmaal
het geval bij eenhoorns, heeft deze een groot realiteitsprobleem. Maar hier zijn de wetenschappers dan,
heftig worstelend om die weerspannige werkelijkheid
er onder te krijgen. Een worsteling die boeddhisten
ongetwijfeld hard doet lachen. Maar laten we wel
wezen, tegenwoordig kunnen de wetenschappers als
ze hun eenhoorn willen hebben deze genetisch fabriceren uit een paard.
Wetenschap en mystiek zijn in het westen al meer
dan vijftienhonderd jaar van elkaar gescheiden. Ze
kunnen weer herenigd worden door de kracht van het
wetenschappelijke bewijs en de transformerende
kracht van ethiek. Door deze hereniging zal de vraag
wat het leven, wat materie, en wat de werkelijkheid,
nu eigenlijk zijn, een voor westerlingen vreemd
antwoord opleveren.
Het antwoord zal zeker onbepaald zijn. We zullen
geen essenties vinden, geen onveranderlijkheid, geen
op zichzelf staande eenheden, maar iets dat voortdurend verandert, en toch een geheel vormt van onlosmakelijk verbonden eenheden. Wat we van het boeddhisme kunnen leren, is om onbevooroordeeld en
zonder angst naar de werkelijkheid te kijken. Met de
ogen wijd open kunnen we de werkelijkheid tegemoet
treden vanuit een gevoel van verbazing dat een paradoxale visie de enige mogelijkheid was, is, en zal zijn.
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manier om transformaties te beschrijven (de zogeheten
Hilbert ruimte) te verwarren met een bestaande essentie.
Dit soort discussies zijn in het boeddhisme eeuwen
geleden al gevoerd. Er is een overeenkomst hier met
het boeddhistische idee van 'zo-heid' - van Ashvaghosha's tathata en de leegte van Nagarjuna's sunyata.
Zoals Ashvaghosha waarschuwt: 'Laat het duidelijk
zijn dat ruimte niets anders is dan een bepaalde wijze
van verbijzondering en dat het op zich niet echt
bestaat. (...) Ruimte bestaat alleen in relatie tot ons
bewustzijn dat het verbijzondert.' En Nagarjuna stelt:
`Dingen ontlenen hun aard en bestaan aan hun wederzijdse afhankelijkheid en zijn in zichzelf niets.' Het
idee van `conditioned co-production' houdt in dat de
dharma's fundamenteel voorwaardelijk zijn. Dit is
neergelegd in de doctrine van de zogeheten twaalf
nidana's, die op zo'n prachtige manier gevisualiseerd
worden in de buitenste ring van het Tibetaanse
Levenswiel.
Als we er met de boeddhisten van uitgaan dat
verschijnselen onderling verbonden zijn, dan is een
interpretatie mogelijk die de mystieke eigenschappen
van onbepaaldheid overbrengt van de geest van de
observeerder naar de aard van het bestaan. Op zo'n
manier kunnen we een proces op gang brengen waarin
wetenschap en mystiek opnieuw bij elkaar gebracht
worden.
Bohm heeft het eerder besproken golfaspect geherdefinieerd in termen van actieve informatie die met een
fysisch deeltje geassocieerd wordt. In het EPR experiment manifesteert die actieve informatie zich als een
principe dat het deeltje, afhankelijk van wat er aan
trajecten in het geheel mogelijk is, leidt. Deze schikking voegt fysische systemen samen, waarbij de activiteit van elk deeltje afhankelijk is van een nonlocaal
geheel. Wetenschappers kunnen het experiment niet
van dit geheel, deze eenheid, isoleren. De continuïteit
tussen de observant en het geobserveerde is mogelijk,
juist omdat de fysische materie tegelijkertijd bijdraagt
aan en afhankelijk is van een interactieve cyclus die
gevoelig is voor de algehele eigenschappen van een
geheel.
Wetenschappers in alle disciplines beginnen te
ontdekken dat deze afhankelijkheid van het geheel
verankerd ligt in elk verschijnsel. De resultaten - het
hier en nu - moeten impliciet een dynamisch geheel
bevatten. Van de oerknal tot alle gebeurtenissen daarna, zijn verschijnselen omsloten in een 'impliciete
orde' die mogelijkheden in zich draagt om zich tot
`expliciete vormen' te ontwikkelen.
De speurtocht naar de essentie van het universum
werpt ons altijd weer terug in het samsara van de
vergankelijkheid van samengestelde materie. Voor de
wetenschap speelt dit alles zich slechts op het niveau
van atomen af, maar ik wil hier voorzichtig de vraag

Door Henk Barendregt

co ver-up
Een model voor aspecten van ons emotionele bewustzijn

6IT

ARTIKEL PRESENTEERT prof. Henk Barendregt een theorie rond de
• emotionele aspecten van de geest. Barendregt baseert zich daarbij zowel'

".•

ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens intensieve vipassana
meditatietrainingen als op de leer van het theravada boeddhisme. Veel aandacht
gaat uit naar het mechanisme van vrees en begeerte en de bevrijding ervan.
Barendregts model laat zich lezen als een theoretische neerslag van de Vier Edele
Waarheden. De auteur hoopt met dit model meditatoren van nut te kunnen zijn
en een aanzet te leveren voor een toekomstige, wetenschappelijke onderbouwing
van de boeddhistische leer.
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at volgt noem ik liet cover-up
model van de 133.ellS dijk e geest.
Het is een theorie die gaat over
ons potentiële bewustzijn, over mogelijke bewustzijnstoestanden. Iemand die op een bepaald nac.>rnent
geen jeuk heeft, kan dat later wel krijgen. leuk
hebben' is dus een potentiële bewu.stzijnsinhoud en
voor iemand die op enig moment jeuk heeft is het een
actuele bewustzijnsinhoud. Het is van belang om
potentiële bewustzijnsinh.ouden goed te kennen,
omdat het soms beter is te vermijden dat ze actueel
worden en omdat ze een verborgen maar sterke
invloed op ons kunnen uitoefenen.
Het eerste axioma van het model stelt dat in ons
potentiële bewustzijn een fundamenteel proces werkzaam is. Het woord 'proces' duidt op een. dynamisch

aspect. Eigenlijk zijn al onze bewustzijnsinhouden
processen, maar vaak beseffen we dat niet en be.schouwen we ze als statisch,. Dit fundamentele proces wordt
in de boeddhistische literatuur aangeduid. met 'de drie
eigenschappen van het bestaan'. Het bestaan kenmerkt
zich doordat het chaotisch is, ondraaglijk en onbeheersbaar.

Versluierende vloeistof

Het tweede axioma van het model. is dat dit fundamentele proces — afhankelijk van de omstandigheden —
min of meer bedekt kan raken, zodat het geen actueel
bewustzijn meer is. Dit wordt in liet model voorgesteld door de an.alogie. met een 'versluierende vloeistof', waarin het proces geheel of gedeeltelijk wordt

000Z .131.110Z

ondergedompeld zodat het uit het zicht verdwijnt. We
ervaren het niet langer bewust. Raakt het proces
geheel bedekt, dan hebben we het plezierig. Raakt het
slechts ten dele bedekt, dan lijden we. Als wij honger
krijgen, zakt de vloeistof iets. Krijgen we het ook nog
koud, dan zakt ze verder. Worden we daarna moe, dan
gaat de vloeistof naar een behoorlijk laag niveau. Als
iemand dan ook nog iets onaardigs tegen ons zegt, kan
het proces zo zichtbaar worden dat we persé moeten
reageren. We eten, trekken een trui aan, gaan slapen of
worden boos. In al deze gevallen zal de vloeistof die
het proces bedekt stijgen, zodat het proces uit het
actuele bewustzijn verdwijnt en we ons prettiger
voelen.
Er zijn twee extreme waarden die optreden als 1)
het proces helemaal niet wordt bedekt of als 2) het
proces ruim wordt bedekt. Het eerste is een toestand
van walging. Het tweede is een toestand van gelukzaligheid, zoals we die ervaren in de liefde of in de
mystiek.
Mensen trachten voortdurend bepaalde omstandigheden in stand te houden. Het lijkt alsof we min of
meer verslaafd zijn aan onze eigen favoriete omstandigheden. Maar de uiteindelijke oorzaak is dat wij
verslaafd zijn aan de versluierende vloeistof zelf. Dit
valt het meest op bij mensen die drugs gebruiken.
Door hen wordt de 'vloeistof' bijna letterlijk gekocht

en ingenomen. Wanneer de ingenomen stof is uitgewerkt, komen zij in een toestand waarin het fundamentele proces grotendeels zichtbaar is. De enige
uitweg die dan lijkt te resteren is het innemen van
nieuwe 'vloeistof'.
Minder bekend is dat de meeste van ons net zo
hardnekkig verslaafd zijn: verslaafd aan de door ons
lichaam en geest zelf aangemaakte vloeistof. Doordat
de productie hiervan afhangt van omstandigheden, zijn
we verslaafd aan onze gewoonten, aan ons gedrag. Dit
hoeft niet altijd negatief te zijn. Soms gaat het om voor
de samenleving nuttig gedrag. Soms om destructief
gedrag. Maar in beide gevallen geldt de wet van het
karma: we willen doorgaan op de manier die we
gewend zijn en die voor ons de versluierende vloeistof
produceert waarmee we vermijden de blik te moeten
richten op het fundamentele proces dat ons verontrust.
Maar de vloeistof waarmee het proces verborgen
wordt, is slechts een symptomatisch medicijn. We
kunnen het blijven slikken: de eigenlijke 'ziekte' wordt
niet genezen.

11
Gevecht van jewelste

Het derde axioma van het model zegt dat er naast het
symptomatische medicijn een andere, betere, manier
bestaat om het fundamentele proces aan te pakken. Dit
echte medicijn bestaat uit de ontwikkeling van een
aantal mentale vaardigheden door middel van meditatieoefeningen. Deze komen erop neer dat men rustig
blijft, zelfs tijdens momenten van onrust, dat men
goed geconcentreerd de verschijnselen in het actuele
bewustzijn van een afstandje observeert en dat men
bewust wordt van de zichzelf herhalende patronen
erin. Door bewustwording krijgt men inzicht (in het
Sanskriet: vipassana). Als dit op de juiste manier
geschiedt, zullen deze patronen op den duur ophou-
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den. Deze 'juiste manier' houdt in dat alle aspecten
van de zichzelf herhalende patronen duidelijk gezien
worden.
Dat dit niet meteen bereikt wordt, komt omdat de
cyclus gepaard gaat met emoties. Emoties maken
weliswaar deel uit van de cyclus, maar worden vaak
niet als zodanig ervaren: ze voelen aan alsof ze los
staan van de verschijnselen. Zodra we echter in
voldoende detail zien dat emoties — en mogelijk ook
andere effecten, zoals reacties op die emoties — onlosmakelijk deel uitmaken van de cyclus, stopt het automatisme. Daarmee is een deel van het proces getemd.
Pas daarna laat het proces, bestaande uit de drie
fundamentele eigenschappen van het bestaan, zich aan
ons zien. Wanneer dit voor het eerst gebeurt, griezelen
we meer dan in de beste horrorfilm. Maar niet omdat
er een extern gevaar dreigt, want de oorzaak komt van
binnen: wij zien dat het statische beeld dat wij van
onszelf hadden een illusie is en dat wij uit een dynamisch proces bestaan. Eenmaal hier aangeland, wil de
meditator er misschien mee ophouden, maar de leraar
spoort hem of haar aan door te gaan met meditatieoefeningen en verder te gaan op het pad naar de eliminatie van kleinere en grotere cycli uit het proces.
Net als in de beginfase zijn er daarbij stoorzenders:
haat, begeerte, twijfel, rusteloosheid en slaperigheid.
Met de vijf helpers (vertrouwen, doorzetting,
aandacht, concentratie en analyse) gaat de meditator
deze stoorzenders te lijf. Het is een gevecht van jewelste. Iedere keer denkt de meditator dat hij of zij kan
winnen, maar dat lukt niet. Pas door die intentie los te
laten, wordt de slag gewonnen. Niet door, maar wel
ten gunste van de meditator.
Vroeg of laat komen we aan bij de — veel minder
angstaanjagende — hoofdcyclus van het proces. Maar
dat kan pas wanneer de angst in zekere mate is overwonnen en de meditator in kalmte, gelijkmoedig, en
zelfs met een zeker extatisch gevoel nauwkeurig naar
alles wat er zich voordoet kan kijken, zonder in te
grijpen in de verschijnselen. De eliminatie van de
hoofdcyclus heeft een onverwacht effect. Want niet
alleen deze cyclus houdt op, enkele ogenblikken later
houden alle overgebleven cycli op te draaien. Als een
gebreide trui worden ze razendsnel uit elkaar getrokken. En ze keren niet meer terug.

Eliminatie

Met de eliminatie van het proces is het pad van de
zuivering van het bewustzijn nog niet voltooid. Er
blijken meer fundamentele processen te zijn, die alle
geëlimineerd moeten worden. De eliminatie van deze
processen hebben — volgens het cover-up model —
achtereenvolgens de volgende mentale veranderingen
tot gevolg:

1) Eliminatie van geloof in gunstige bovennatuurlijke
krachten, eliminatie van geloof in het zelf als
constante entiteit en eliminatie van persoonlijke
onzekerheid.
2) Verdunning van haat en begeerte.
3) Eliminatie van haat en begeerte.
4) Eliminatie van rusteloosheid, slaperigheid,
verwaandheid, gehechtheid aan het bestaan en
onwetendheid.
De eliminatie van onwetendheid houdt in dat er in
het potentiële bewustzijn geen verborgen processen
meer zijn die ons beïnvloeden. Daarmee is ook ons
normale bewustzijn verdwenen. Het enige dat overblijft is nirvana: objectloos bewustzijn. Om daar een
beeld van te vormen, kun je het vergelijken met angst
hebben en verliefd zijn. Meestal is men ergens bang
voor en is men op iemand verliefd. Het kan echter ook
vóórkomen dat we een objectloze angst hebben of
verliefdheid ondergaan. Op een vergelijkbare manier is
nirvana een objectloos bewustzijn.

Het meerdimensionale

cover-up model

Zou deze beschrijving van de menselijke gemoedstoestanden volledig zijn, dan zou het model eendimensionaal zijn (te beschrijven in termen van de hoogte van
de bedekkende vloeistof): bedekt de vloeistof het
fundamentele proces, dan is sprake van een positief
bewustzijn, bedekt de vloeistof het proces niet, dan is
sprake van een negatief bewustzijn.
Dit is natuurlijk een simplificatie van de werkelijkheid. Eenvoudige introspectie leert dat er meerdere
manieren zijn om een positief of negatief bewustzijn te
hebben. Er is energie om te werken en er is verliefdheid. Er is angst en er is haat.
Dat neemt niet weg dat het cover-up model een
belangrijke eendimensionale projectie van het potentiële bewustzijn is. De kracht van het proces is zo
dramatisch dat het gekend moet worden omdat het
ons in grote mate beïnvloedt. Het verklaart onder
meer waarom we verslaafd zijn aan onze gewoonten.
Het model wil ik aanpassen door te postuleren dat
er verschillende soorten vloeistof zijn. Je zou kunnen

We willen doorgaan
op de manier die we
gewend zijn en die
voor ons de versluierende vloeistof

vormen of situaties van mogelijke bewustzijnstoestanden worden onderscheiden door de lading van de
vloeistof (positief, neutraal, negatief) te kruisen met
het niveau van bedekking van het fundamentele proces
(ruim dekkend, net dekkend, niet dekkend).

produceert waarmee
we vermijden de blik
te moeten richten
op het fundamentele

Verlangen

verontrust.

zeggen dat de vloeistof verschillende 'ladingen', of
`kleuren', kan hebben. Deze lading kan (hoewel dit
opnieuw een vereenvoudiging is) positief, neutraal of
negatief zijn. De beschrijving van onze gemoedstoestanden wordt nu — door combinatie met de eerder
genoemde dimensie (het niveau van de vloeistof, of de
intensiteit van het gevoel) — tweedimensionaal. In
werkelijkheid is het ongetwijfeld nog veel complexer.
Binnen dit verfijnde model kunnen minstens negen

Tijdens de uitleg van het model bleek dat naarmate de
vloeistof het fundamentele proces minder bedekt de
neiging bestaat te reageren op een manier die de vloeistof doet stijgen en het proces toedekt. Het is duidelijk
dat de in de voorbeelden genoemde stijging veroorzaakt door te eten, een trui aan trekken of te slapen
een positief effect op ons heeft. De stijging veroorzaakt door boos worden heeft — ondanks dat het
proces weer bedekt wordt — een negatief effect. Tegelijkertijd kan elke toestand waarin het proces bedekt is
worden omschreven als 'prettig' bewustzijn, dus ook
in geval van boos worden. Dit lijkt een tegenspraak:
boosheid is toch in strijd met een prettig bewustzijn?
We hebben hier te maken met een didactische moeilijkheid van het boeddhisme. De benamingen positief,
neutraal en negatief zijn conventionele aanduidingen.
Verliefdheid wordt meestal een positief gevoel
genoemd; boosheid een negatief gevoel. Vanuit een
oppervlakkige observatie is een mystiek bewustzijn als

ruim dekkend

net dekkend

niet dekkend

workaholic, verliefd, manisch

gewoon prettig

gevorderd meditatief

gewoon neutraal

meditatief

gewoon onprettig

ondraaglijk, overspannen, gedepersonaliseerd

0 mystiek
sadomasochistisch, fobisch, depressief
Vormen van bewustzijn

Voorbeelden van mogelijke bewustzijnstoestanden in het
vakje '+, ruim dekkend' — waarbij de vloeistof met een positief gevoel correspondeert en het proces ruim bedekt — zijn
die van iemand die workaholic, verliefd of manisch is. Het
mystieke bewustzijn kan geclassificeerd worden onder het
vakje 'o, ruim dekkend'. Bij '-, ruim dekkend' hoort een
bewustzijn dat negatief maar relatief stabiel is. Bijvoorbeeld
het sadomasochistische, fobische of depressieve bewustzijn. De drie vakjes in de kolom 'net dekkend' beschrijven

het bekende alledaagse bewustzijn. De kolom 'niet dekkend'
beschrijft het bewustzijn waarin het fundamentele proces
gezien wordt. Dat gebeurt meestal op een negatieve manier:
er ontstaat een ondraaglijk, overspannen of gedepersonaliseerd bewustzijn. Wanneer men een meditatief bewustzijn
heeft, dan kan men het proces met een zekere gelijkmoedigheid ondergaan; dit wordt bedoeld in het vakje 'o, niet dekkend'. Tenslotte slaat het vakje '+, niet dekkend' op het
bewustzijn waarin men het proces ziet, maar waarin men
dat in rust en met een verheven bewustzijn doet. Deze toestand is een voorwaarde om het proces te laten stoppen.
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neutraal te beschouwen: men is vrij van vrees en
begeerte. Vanuit subjectief gezichtspunt wordt een
intens gevoel vaak als prettig ervaren. Ook boos voelt
soms 'best lekker'. Sadomasochisme wordt gezien als
een vorm van pervers gedrag, maar vanuit het subjectieve gevoel van een beoefenaar is het ongetwijfeld
prettig. Zelfs een depressie kan 'prettig loom' aanvoelen. Voor fobische patiënten is de toestand van angst
weliswaar niet gewenst, maar ze krijgen weer een
zekere greep op zichzelf en de omstandigheden door
het object van de fobie te vermijden. Daarmee voorkomen zij het ondraaglijke aspect van het proces.
Vanuit boeddhistisch standpunt is ieder gedrag dat
het niveau van de bedekkende vloeistof verhoogt, te
bestempelen als toegeven aan 'verlangen'. Daar wordt
wel onmiddellijk bij gezegd dat dit 'verlangen' niet tot
echte vreugde leidt, maar de oorzaak van lijden is. Het
ware geluk zit niet in de waan van het gevoel — of het
nu positief, negatief of neutraal is — maar in de vermindering van de werking van het proces. De bedekkende
vloeistof is dan niet meer nodig en men is vrij (van de
omstandigheden). Daarom is zowel het zich prettig
voelen door de positieve vloeistof 'lust' als door de
negatieve vloeistof 'boosheid' een oneigenlijke prettige
toestand, gebaseerd op de illusie van beheersing van de
omstandigheden. De enige echt prettige toestand
wordt verkregen door 'de verfrissende koelte van het
nirvana'.

sen heeft uitgedoofd? Helaas is dat niet eenvoudig te
realiseren: de bezitters ervan zijn schaars en onopvallend. Maar vroeg of laat zal ooit iemand die het pad
heeft voltooid door zijn leraar naar een scan worden
gestuurd.
Voorlopig blijft het nirvana een raadselachtig
verschijnsel. Op zichzelf is dat geen bezwaar: we
kennen immers ook ons bewustzijn van minuut tot
minuut zonder dat we kunnen zeggen wat het is. Maar
uiteindelijk zal er een incorporatie moeten komen van
het nirvana binnen het natuurwetenschappelijke
wereldbeeld, dat daarbij waarschijnlijk aangepast zal
moeten worden. Hoe dit gebeuren moet, is echter
vooralsnog volstrekt onduidelijk.
Henk Barendregt is hoogleraar grondslagen van de
wiskunde en informatica aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen.
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Wetenschappelijke onderbouwing

Wetenschappelijke onderbouwing van dit model
vraagt om empirische verificatie. Dit betekent dat we
zullen moeten onderzoeken of het proces, de cover-up,
de zuivering van de geest, en het nirvana inderdaad
bestaan, en zo ja, hoe deze dan werken. Deze vragen
zullen eerst nader geoperationaliseerd moeten worden.
Met deze operationalisatie en aansluitend verificatie in
onderzoek zullen wetenschappers zich op zijn minst
een belangrijk deel van de eenentwintigste eeuw bezighouden.
Zou het niet interessant zijn als we een brein
konden scannen dat alle vier de fundamentele proces-

H.P. Barendregt, 'Buddhist phenomenology', in: M.
dalla Chiara (ed.), Proceedings of the Conference on Topics
and Perspectives of Contemporary Logic and Philosophy of
Science, 1988: 37-55.
<http://www.cs.kun.n1/—henk/otherpapers.html>
H.P. Barendregt, 'Mysticism and beyond, Buddhist
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1996: 262-287
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D.J. Chalmers, The Conscious Mind, Oxford University
Press, 1996
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Door Dick Verstegen

`Zen-psychiater' Herman Kief:

Zenmeditatie biedt
effectieve
basis

zom er zo on

"or psychotherapie

i6

DE 'ONTMYTHOLOGISERING' VAN ZENMEDITATIE in het westen is in volle gang.
Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met de manier waarop wij als westerlingen
beginnen de oosterse denkwereld in ons bestaan te integreren. Hoe dat ook zij, ook in de
psychiatrie blijkt zenmeditatie te kunnen bijdragen tot een concrete en nuchtere vorm
van 'zelfhulp', die anders niet of veel moeilijker te bereiken is. Herman Kief is psychiater

kw ar taa lbla d boe d dhis me

en zenleraar en heeft inmiddels al veel met dit bijltje gehakt. Zijn vele inleidingen, met
name over wat mediteren met je doet, zouden zich stellig uitstekend in boekvorm laten
vatten. Hij is enthousiast over de resultaten in zijn praktijk en draagt met zijn
doelgerichte aanpak bij tot de wetenschappelijke onderbouwing van zen als een bron om
tot jezelf te komen en problemen op te lossen.

Als Herman Kief lacht, straalt hij. Met een soort
besliste verlegenheid als de lezer deze paradox wil
gedogen. Zijn spreekkamer getuigt van de dingen

Als hij praat, zijn er nauwelijks vragen nodig. Herman
Kief stelt en beantwoordt ze zelf in één adem. Naast
deze communicatieve kwaliteit manifesteert zich van
lieverlee ook iemand die zeer begaan is met zijn medemens en die kan bogen op een tomeloze belezenheid.
In het gesprek blijkt dat hij wel tien, twintig keer in
een of ander verband 'een boekje in handen kreeg'.
Zijn manier om te laten blijken dat hij bijvoorbeeld
over het onderwerp zen en psychotherapie alle nationale en internationale ontwikkelingen nauwgezet
bijhoudt. Zo is hij ook lid van een Werkgroep Boeddhisme en Psychotherapie o.l.v. Ria Kloppenburg. Die
middag gaat hij daar een inleiding houden.
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waarmee hij bezig is: een meditatiebel, andere zenattributen, nog een andere, 'gewone' boeddha, Indonesische sculpturen, slingers en soortgelijke hypnoseartikelen, waaronder een soort draaicirkel-apparaatje dat
zonder mankeren, dat zie je zo, naar de kern leidt.
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ij lacht van top tot teen en kijkt
naar een Hotei-beeldje, een
dikbuikige boeddha die niemand
in zijn spreekkamer zal ontgaan. la dat beeldje, dat
heb ik van een cliënt gekregen; daar heb ik natuurlijk
een speciale binding mee.' Hij doelt grinnikend op zijn
ietwat corpulente gestalte, die hij gekscherend in relatie
brengt met een van zijn laatste 'bobbels'. Dat begrip
heeft hij overgenomen van zijn zenleraar Rients
Ranzen Ritskes (`ik houd van die man'), die op zijn
beurt, vanuit een zeer liberale zenattitude, in Nederland en Denemarken een grote bijdrage levert aan de
meer praktische toepassingsmogelijkheden van zen.
`Bobbels' of 'bubbels' ontspruiten in deze visie aan
onverwerkte emoties. Ze nestelen zich in het persoonlijk onbewuste en zitten mensen vaak dwars, juist als
zij in het huidige moment willen zijn.
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© foto: N ico van de Pas
Herman Kief.

Zomer2000

Fysieke en psychologische effecten
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De conclusie is voor Kief heel helder: 'Als mensen
door te mediteren dagelijks 20 of 25 minuten heel
gestructureerd met zichzelf bezig zijn, dan werkt dat'.
Wat er gebeurt valt als volgt samen te vatten:
Er is sprake van tenminste zes wetenschappelijk
vastgestelde fysieke effecten, zoals tragere hartslag,
verlaagd zuurstofgebruik, bloeddrukdaling,
ontspanning van de mimische spieren van voorhoofd- en slaapstreek, verhoogde electrische huidweerstand, sterke toename van alfagolven in de
hersenen (rustactiviteit). Deze effecten hebben o.m.
te maken met de productie van endorfinen (zie ook
het boek Zen en keuzes maken van Rients Ritskes).
Er ontstaat een nieuwe manier om de werkelijkheid
in ons en om ons heen waar te nemen en te doorzien. Mediterenden krijgen echt door dat 'Wat is,
is', een typisch zen-adagium, maar volkomen
toepasbaar als basis van alle effectieve psychotherapie. Mensen leren te aanvaarden waarmee ze problemen hebben: drank- of goklust, de angst om niet
aardig gevonden te worden of zichzelf een slappeling te vinden etc.
Het oefenen zelf, dus het doen van meditatie en dat
blijven doen, bewerkstelligt het volgende effect. Het
constant werken aan een zelfopgelegde taak en het
gestage doorgaan sterken de wil, elimineren afleidingen en versterken de organisatie van de persoonlijkheid. En dat bevordert op zijn beurt weer echte
volwassenheid en het vermogen voor de volle
honderd procent te doen wat je wilt doen. Elke dag
mediteren stelt ons steeds beter in staat moeilijkheden het hoofd te bieden (zie ook het boek How to
meditate van Lawrence Le-Shan).
Het mediteren vergroot aandacht en concentratie.
We leren ruminating thoughts (`herkauw-gedachten'
- Dean Shapiro) beter te negeren, als het ware op
afstand te houden. Het gerebbel blijft weliswaar
doormalen, maar het 'geweld' neemt af en het aantal
storende en inbrekende gedachten wordt uiteindelijk minder, met als gevolg dat er meer ruimte is
voor werkelijke aandacht.
Het belang van dit laatste punt is groot. Denken kan
volgens Herman Kief worden beschouwd als een filter
dat onze waarneming van de realiteit stuurt. De meeste
mensen herkennen het denken niet als zo'n filter. Maar
Boeddha in elk geval wel, getuige zijn uitspraken over
het denken in de Dhammapada, waarin hij zelfs zegt:
Met onze gedachten maken wij de wereld. En hier
ontstaat in zijn ogen een aansluiting tussen de boeddhistische psychologie en de veelgebezigde hedendaagse therapieën, zoals RET (rationele emotieve -psychotherapie) en cognitieve therapie, die ervan uitgaan -in

tegenstelling tot de freudiaanse opvattingen- dat wij
onze gedachten met emotionele middelen verdedigen.
De techniek die hij in zijn praktijk gebruikt, heeft hij
bij stukjes en beetjes opgebouwd. Het gaat om de
toepassing van zen op wat hij noemt een psychodynamische manier, een techniek die Tomio Hirai suggereert in Zen meditation and psychotherapy (1977).
Hirai, die al in de jaren zestig onderzoek deed naar de
fysieke effecten van zenmeditatie, liet zijn cliënten
steeds mantra's herhalen en dat bleek in psychotherapeutische zin effectief. Onder anderen de Amerikaanse
psychiaters Paul Watzlawich, Jay Haley, David Brazier
(Zen Therapy 1995) en Milton Erickson leverden
verdere bouwstenen voor de aanpak van Kief.
Hij behandelt zijn mensen niet alleen met adem tellen,
maar ook met een koanachtige benadering. Een koan is
een op het eerste gezicht onbegrijpelijk zenraadsel,
waarvan er zo'n 1700 bekend zijn, maar ze hebben
altijd een sterk symbolische betekenis. Een dergelijke
vraag valt niet met de gewone logica te beantwoorden.
En dat geldt vaak ook voor de persoonlijke vragen
waarop Herman Kief zijn cliënten laat mediteren:
Waarom drink ik te veel alcohol? Waaruit komt mijn
hoofdpijn voort? Waardoor ben ik altijd zo gespannen?

Kloosterleven thuis

Maar voordat Kief deze aanpak in praktijk kon brengen moest hij zelf door een periode van intensieve
zentraining heen. Om de eerste stappen op de weg van
de zenleraar te zetten deed hij o.l.v. Rients Ritskes 'een
half jaar kloosterleven thuis', zoals hij het zelf formuleert. Hij oefende thuis volgens een streng regime van
veel zitten, trimmen en afzondering. Ondertussen
legde hij zich verder toe op de relatie tussen zen en
psychotherapie. En hij ontdekte dat de paradoxale
benadering van een psychisch probleem juist ook een
boeddhistische benadering is: precies (je voorstellen)
dat te doen waar je van af wilt. Zoals de vrouw met een
grote angst voor slangen het verzoek kreeg nauwkeurig
te observeren wanneer en onder welke omstandigheden ze last kreeg van die angsten, wat die angsten
precies waren en wat er dan met haar gebeurde.
Min of meer vergelijkbaar is het verhaal van de bekende Vietnamese zenmonnik Thich Nhat Hanh, die een
jaar of vijf geleden op een bijeenkomst in Elst vertelde
hoe een vrouw haar whisky-verslaving had opgegeven.
Zij wilde in de gemeenschap blijven, maar probeerde te
bedingen dat zij kon blijven drinken, wat tegen de
geldende leefregels was. Thich Nhat Hanh stemde in

Er wordt groepsgewijs gemediteerd, beginnend met
een praatje en eventueel soetra-zingen. Dan volgen
twee meditatieperioden van 20 à 25 minuten afgewisseld met kinhin (loopmeditatie). In de tweede
meditatieperiode trekt Herman Kief zich terug voor
een individueel onderhoud met elk van zijn cliënten.
Zij komen beurtelings binnen en geven hun antwoord
op de voorgelegde vragen. Net als een 'gewone' zenleraar belt hij als hij het onderhoud als afgelopen
beschouwt. 'Het is bewust vrij formeel. Dat is onderdeel van het concept. Er komen heel veel dingen los die
ze voor zichzelf verborgen hielden.' Blokkerende, fixerende 'bobbels' worden na verloop van tijd 'verteerd'
tot er slechts herinnerings-puntjes van overblijven. De
zaken vallen op hun plaats.

'Ik mag er zijn!'

`En dan komt vaak dat verbluffende inzicht: "Ik mag
er zijn, ik mag er zijn zoals ik ben." Want vergis je niet.
Tallozen hebben heel zwaar de impliciete of expliciete
boodschap gekregen dat ze er helemaal niet hadden
mogen zijn. Zo van "jij, ja jij bent per ongeluk uit het
kapotje geglipt", zoals een vader eens tegen zijn dochter zei'. Juist ook om die reden hecht Herman Kief veel
belang aan een helende vooroefening, zoals hij die zelf
noemt. Het is een visualisatie, waarbij de mensen zich

psychisch probleem is
juist ook een
boeddhistische
benadering: precies
(je voorstellen) dat
te doen waar je van
af wilt.

voorstellen dat er een geconcentreerde lichtstraal langs
hun lichaamsomtrekken gaat. Dat bevordert het
gevoel: Ik mag er zijn, ik ben okay.
De zenaanpak werkt volgens Kief sneller en effectiever
dan hypnose. Dat schrijft hij mede toe aan het 'totaalconcept' dat achter de zentherapie zit. Het gaat hier
niet alleen om een techniek of een kunstje, zoals
bijvoorbeeld bij autogene training, maar om de gehele,
in feite holistische gedachtenwereld. 'Zen geeft achter
de meditatie een levens- en wereldbeschouwing, waarmee je dóór kunt', zegt hij, `èn waarmee je steeds
verder kunt.' Kortom met Zen is een intrigerende
praktische, meerdimensionale filosofie gemoeid, die
van toepassing zal blijken op alle onderdelen van het
leven.
`Een bobbel of bubbel gaat altijd ergens over', zegt
Herman Kief. 'Over een gebeurtenis, zoals een abortus, een proces, zoals gepest worden op school of
gekleineerd door moeder of vader, een systematisch
herhaalde reeks belastende gebeurtenissen, zoals incest,
etc. En daarbij gaat het niet alleen over die gebeurtenissen zelf, maar ook over onze houding tegenover die
gebeurtenissen. En over wat dat alles met ons lichaam
doet (onvruchtbaarheid of hoofdpijn bezorgen
bijvoorbeeld). En ook over wat die gebeurtenissen
voor invloed hebben op onze gedragingen, hier en nu.
Al deze elementen zijn vertegenwoordigd in die ene
bubbel. En die bobbel staat niet op zichzelf, maar beïnvloedt ook weer andere bubbels.'
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En zo ging hij, geholpen door een boek als Paradoxale
therapie van J. Haley, symptomen van depressies en
neurosen beschouwen als paradoxen en als koans. 'Al
die symptomen van dit soort cliënten hebben iets paradoxaals. Want je doet iets en ontkent het tegelijkertijd.
Zoals alcohol: je zuipt en je zegt: 'ik kan er niks aan
doen.' Zoals angsten: je staat bol van angst en je zegt:
`ik kan er niks aan doen.' In 1997 begon Herman Kief
met zijn eerste zentherapie-sessies.

benadering van een
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Herman Kief raakte in zijn verkenning buitengewoon
onder de indruk van de Amerikaan Milton Erickson.
Hij noemt hem 'een begrip in de hedendaagse psychotherapie'. Als iemand hem bezocht hoefde Erickson
hem of haar op den duur nauwelijks meer aan te
kijken. Hij keek vaak alleen nog naar de grond en wist
geheel intuïtief hoe het met iemand zat. 'Een echte
zenmeester', aldus Kief, 'nee, die man was een pure
bodhisattva.' Maar bij het lezen van het boek How to
meditate van Lawrence Le-Shan viel opeens alles bij
hem op zijn plaats. Dat kwam niet in de laatste plaats
door Kiefs talent 'dingen uit verschillende kerngebieden over elkaar heen te leggen en daar iets nieuws uit te
halen, ook medische dingen'.

De paradoxale

awspopeoq

met haar verzoek op één voorwaarde: ze moest elke
slok nuttigen met diezelfde onvoorwaardelijke mindfulness (aandacht) die ze inmiddels van hem geleerd
had. Ze hield zich daaraan en was na korte tijd van de
whisky af.
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In 2 blokken van 4 zaterdagen zal het weer mogelijk zijn
een aantal boeddhafiguren te leren tekenen.

Boeddhisme
en moderne
wetenschap

Letterlijk betekent het woord thangka (oprolbare) schildering op stof.
In het boeddhisme wordt een thangka waarop men boeddhafiguren,
leraren en beschermers afgebeeld ziet, voor meditatieve- en rituele
doeleinden gebruikt. Maar omdat de boeddhistische iconografie zo
veelomvattend is, is het vaak moeilijk bepaalde figuren te herkennen.
In deze cursus wordt aan de symboliek, 1—
achtergrond en betekenis van een
aantal van deze figuren veel aandacht
besteed. Het zelf tekenen, als voorbereiding op het t.z.t. zelf schilderen van
een thangka, is tevens een enorm
hulpmiddel voor het ontwikkelen van uw
concentratie en het visualiseren van
1
meditatieve godheden.

MAATS WORKSHOP JEWEL HEART Centrum
Dominicanenstraat 2B Nijmegen Tel. 024 - 322 69 85

DATA le blok 30 september
28 oktober
10.30-17.30 uur
25 november
16 december

DATA 2e blok
10.30-17.30 uur

27 januari
24 februari
24 maart*
23 juni*

" I.v.m. een langdurig bezoek van leermeester Gelek Rinpoche aan het JEWEL
HEART CENTRUM is er geruime tijd tussen de twee laatste cursusdata,
- Van de cursisten wordt gedurende de cursus enig thuiswerk verwacht.
- Het is tevens mogelijk zich voor de afzonderlijke cursusblokken in te schrijven.

probeer een abonnement!
(zie bon achterin)

U kunt informatie inwinnen en/of een folder aanvragen bij
Marian van der Horst Tel./Fax 024 - 378 58 41
Marian, uw cursusleidster, volgde haar opleiding tot thangkaschiider bij diverse
leermeesters als Andy Weber, Gega Lama en Sherab Palden Beru. Zij gaf les in

co.a. de USA en was vele malen docente op verschillende locaties in Rusland.
\‘,..„

Cal

STICHTING ZAZEN
Informatiebijeenkomsten
zaterdag 26-8-00 12.00 en 14.00 uur.
Compacte introductiecursus
9 t/m 13 september.
Voorts wekelijkse introductie- en
vervolgcursussen en 'inloopzazen'.
Begeleiding: Dick Verstegen.

Zendo Duizel: Rijkenstraat naast nr 1.
Contactadres: Berkakkers 10, 5521 GD Eersel.
Info 06-53776474 - www.coreconsultancy.nl

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

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

Kiefs toetreding tot het boeddhisme in 1997 op de Tiltenberg.

`Mijn therapie met zenmeditatie', aldus Kief, 'bleek een
gouden greep.' In gewone therapie schiet het middel
van de taal volgens hem vaak tekort. Waar het om gaat
is zonder het gebruik van veel taal echte ervaringen uit
te lokken, waarmee de franc valt. Daarom is hij zeer
geporteerd van de koanmethode, wat dé zenboeddhistische manier is om ervaringen te bevorderen, 'de
lijfelijke effecten van het boeddhistische gedachtengoed'.
In zijn artikel in Bres 198 (okt./nov.'99) dat ook elders
in deze bijdrage is gebruikt, rept Herman Kief van
concrete gevallen waarin zijn therapieën effectief
bleken: Marianne, die steeds kampte met strandende
relaties wat leidde tot reactieve depressies. Zij ging via
de Naikanmethode inzien dat zij geen schuldgevoelens
ten opzichte van haar vader hoefde te hebben. Ze werd
daardoor bevrijd, ook van haar somberheid. Want ze
zag in dat ze haar relaties net zo behandelde als haar
vader. Carolien, die als (aankomend) alcoholiste via de
koanmethode doorkreeg dat ze dronk uit eenzaamheid

Veel van deze klachten hebben te maken met angst.
Door de meditatieve toestand wordt niet alleen de
`aanjaagkracht' (arousal) van de angst minder als
gevolg van de optredende fysieke effecten, maar
bovendien komt de mate van 'onaangenaamheid' op
een lager niveau terecht. 'De emotie wordt
verteerbaarder voor de geest en als de emotionele 'ruis'
eraf is, kan de betrokkene de angst veel rustiger onder
ogen zien', zegt Herman Kief. Hij benadrukt dat er
empirisch bewijs is voor deze redenering: Het blijkt
dat mensen die zich diep ontspannen de heftigste
angsten, zoals fobieën, de baas kunnen. De toepassing
van dit principe is ook bekend in de gedragstherapie
bij de zogenaamde Systematische Desensitisatie.
Kief heeft nog een belangrijke observatie gedaan. Zijn
relatie met zijn cliënten heeft in de zentherapie een
volstrekt eigen karakter gekregen dat niet te vergelijken is met de relatie dokter-patiënt. Een leraar-leerling-relatie, zoals we die wel in de zenpraktijk kennen,
is het ook niet. 'Wat het wel is, die relatie, daar ben ik
nog niet achter. Maar het is in elk geval heel anders.
Beter, denk ik.' Zo draagt Herman Kief als psychiater
ertoe bij dat het zenboeddhisme in het westen de plaats
krijgt die zen toekomt: ontdaan van mystificaties en
mythe, maar optimaal bruikbaar in het hier en nu van
de westerse wereld, die immers de volgende aanlegsteiger van het boeddhistische gedachtengoed lijkt te zijn.
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Gouden greep

en aan de slag moest met het oplossen van haar gezinsproblemen door met de andere leden van het gezin
meer in het NU te gaan leven. Klaas, die via de ademtel-methode zijn stress en depressies kon laten varen,
zodat hij in staat was de problemen met zijn compagnon effectief aan te pakken.
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In het model van Kief komen de cliënten bij de
psychotherapeut/zenleraar hun inzichten melden over
hun klachten. Door de gestage arbeid van de cliënten
beginnen de klachten ineen te schrompelen en verdwijnen naar de achtergrond. Ook in deze methode moeten
de cliënten het zelf doen, al is de begeleiding wezenlijk.
Herman Kief kan bogen op aanzienlijke vermindering
van klachten, vaak in korte tijd. En dat heeft zeker ook
te maken met het commitment van de betrokken cliënten om elke dag bewust en actief bezig te zijn met hun
specifieke probleem.

— advertentie —

MAITREYA
INSTITUUT
Tibetaans boeddhistisch studie- en meditatiecentrum

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

Het Maitreya Instituut organiseert sinds
1976 cursussen over het Tibetaans boeddhisme
binnen de Gelugpaschool, waar ook de Dalai
Lama toebehoort Centraal staan daarbij de
weekendcursussen
Geshe Sonam Gyaltsen,
een Tibetaanse lama. De lezingen worden in het
Nederlands vertaald en afgewisseld met
meditaties. Ook organiseren wij retraites, puja's,

yoga-, kinder- en meditatieweekenden.
Het instituut ligt in een rustige, bosrijke omgeving.

1 t/m 4 september
Lam Rim retraite

15 tlm 17 september + 6 tlm 8 oktober
Geest en cognitie (Lo Rig),
o.l.v. Geshe Sonam Gyaltsen

22 tlm 24 september en 20 t/m 22 okt.
De stadia van het Pad naar de verlichting
Lam Rim o.l.v. Geshe Sonam Gyaltsen

29 september t/m 1 oktober
Weekend Zijnsoriëntatie
o.l.v. Gerda van Wingerden

Een overzicht van de cursussen:
7 t/m 14 juli
Zomer Lam Rim cursus,
o.l.v. Geshe Sonam Gyaltsen

14 t/m 21 juli
Groepsretraite Lam Rim

14 oktober
Lezing over Sterven en rituelen,
Geshe Sonam Gyaltsen

27 tlm 30 oktober
Thangka Teken- en schilderweekend
o.l.v.Andy Weber

(deeln. zomercursus)

28 tlm 30 juli
Tara retraite

Amsterdam
Brouwersgracht 157- I 59
1015 AG Amsterdam
Tel: 020 — 42 808 42
Fax: 020 — 42 827 88
E-mail: maitreya.ams@wxs.nl
Web:
http://home.wxs.n1/—maitreya.ams

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

worden direct in het Nederlands vertaald.

Maitreya Amsterdam is een meditatie- en

Activiteiten in het centrum:

studiecentrum en is zowel bedoeld voor mensen
die willen kennismaken met het boeddhisme
alsook voor mensen die verder willen studeren

Essence of Tibetan Buddhism

Ven. Kaye Miner
Lam Rim Study group

en/of mediteren.

Guided Buddhist Meditation

Het centrum biedt van 12.00 - I8.00 uur de

Introduction intoTib. buddhism (1 day)

mogelijkheid (o.v.) tot 'stille meditatie'.

Green Tara retreat ( I day)

Het centrum heeft een residentiële non, Ven. Kaye

Geshe Sonam Gyaltsen

Miner die het spirituele programma coordineert
en begeleidt

Verder:

lezingen:'de weg van de Bodhisattva krijger'
Yoga
Tibetaanse taalles

10 september - 10.30-17.00

OPEN DAG

Maitreya Boekhandel

Voor een grote collectie boeken over

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

geneeskunde, Feng Shui, kinderboeken enz.

boeddhisme,Tibetaanse taal, kunstboeken,
Tevens boeken op bestelling.
Ook voor boeddhabeelden, wierook, gebedsvlaggen, offerschalen, thangka's en veel meer.

Maitreya Groningen
(info: 050 - 5268058)

N.b. de lessen van Geshe Sonam Gyaltsen

Programma op aanvraag

Thangka schildercursus (herfstvakantie)
Guru, Tara en Medicijn boeddha puja's
Lezingen van Maitreya Palliatieve Zorggroep

boeddha

et
De Dharma digitaal

http://www.investindia.com/DIWeb
zine2/buddhism.htm

Virtuele vakantie
Het doorbladeren van reisbrochures en het lezen van reisgidsen staat
voor veel mensen borg voor de
helft van het plezier dat ze aan de
uiteindelijke vakantie beleven. Met
de komst van Internet in zo veel
huiskamers, nemen de mogelijkheden om goed voorbereid op pad te
gaan alleen nog maar verder toe.
Op de site van de FPMT, Foundation for the Preservation of the
Mahayana Tradition (de moederorganisatie waartoe ook het Nederlandse Maitreya Instituut behoort),
beschrijft Jeremy Russell de acht
belangrijkste boeddhistische
pelgrimsplaatsen: Lumbini, Bodhgaya, Sarnath, Rajgir, Shravasti,
Sankashya, Nalanda en Kushinagar. Van iedere plek geeft hij een
heel goede, uitgebreide beschrijving, afgewisseld met mooie
afbeeldingen.

Adres: http://fpmt.org/Teachings/
8lndex.html

Een derde overzichtssite geeft niet
alleen historische informatie, maar
ook welkome aanwijzingen hoe je
er naar toe moet reizen per trein,
vliegtuig of bus. Bovendien begint
de site met een heel handig kaartje
van India. Alle belangwekkende
boeddhistische 'hotspots' staan er
op aangegeven.
Adres: http://www.bauddhamahot

sav.com/sites.html

Alle genoemde pelgrimsplaatsen
worden ook op andere sites onder
de aandacht gebracht. Zo zijn er
alleen al van Bodhgaya, de plaats
waar de historische Boeddha
verlichting bereikte onder de
Bodhi boom, meer dan tien andere
virtuele vestigingen op het wereldwijde netwerk te vinden. Het beste
uitgangspunt voor al die afzonderlijke plaatsen is de subsite van
About.com die aan 'Buddhist
Pilgrimage' is gewijd.

Adres:
http://buddhism.about.com/cultu
re/buddhism/msub25.htm

Ook touroperators hebben natuurlijk uithangborden op Internet om
hun waar aan te prijzen. Zo heeft
Span Tours een 'boeddhistisch
circuit' opgesteld. Het circuit

Adres:

http://www.spantours.com/nagarju
nakonda.html

Vanzelfsprekend is de wereld
groter dan India alleen en dus is er
voor de boeddhist ook elders veel
te zien en te genieten. Zoals op het
Indonesische eiland Java, waar de
wereldberoemde Borobudur
tempel staat. Of in Thailand, waar
het beroemde boeddhabeeld van de
tempel van Wat Phra Si of Wat Yai
te bewonderen is. Prachtige plaatjes en goede achtergrondinformatie
vind je op:
Adres:

http://www.sacredsites.com/ist3o/
borobudu.html
Adres:
http://www.sacredsites.com/ist3o/
phra.html

Voor de zenners onder ons is de
site van Don Weiss een aanrader.
Hij beschrijft in het kort, maar wel
met relevante links, een Japanse
pelgrimage. Deze leidt langs 88
tempels van het eiland Shikoku en
neemt in totaal 1300 kilometer in
beslag.
Adres:
http://www.mandala.ne.jp/echoes/
index.html

En heb je geen zin om zo ver van
huis te gaan? Raadpleeg dan
gewoon de Agenda achterin dit
blad voor retraites in eigen land!
Wanda Sluyter

000? JOLA.10 Z

Adres:

brengt de reiziger langs bekende
Indiase plaatsen als Nagarjunakonda, zo'n zeventien eeuwen geleden
hét grootste centrum voor boeddhistisch onderwijs.
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Het 'webzine' van Invest India
benoemt zestien pelgrimsplaatsen.
Niet alleen de plaatsen die met het
leven van de historische Boeddha
in verband worden gebracht, maar
ook de beroemde universiteitssteden en tempels in het westen van
India. Deze site is een stuk
beknopter dan de vorige maar
desondanks een bezoekje waard.

Door Emiel Smulders

Een gesprek met manager, boeddhist en schrijver Jean Karel Hylkema

Verantwoord

leidinggeven

JEAN KAREL HYLKEMA IS de geestelijk vader van het boek 'Management vanuit
compassie'. Vei& op het boek prijkt Ananda, persoonlijk verzorger en neef van de
historische Boeddha. Ananda heeft zijn handen gevouwen in meditatiepositie en
zijn ogen sereen, half gesloten. Het afgebladderde gelaat van het oude Chinese
beeld straalt geluk en vrede uit. In het onderschrift bij de titel staat dat schrijver
en manager Hylkema zijn lezers in het bedrijfsleven een handreiking wil geven
voor verantwoord leidinggeven, dit vanuit de
inspirerende ideeën van het Tibetaanse boeddhisme en
gebaseerd op dertig jaar praktische management-

Zo mer2000

ervaring. Zaken doen, waarbij de manager rekening
houdt met de mens en met het karma van het bedrijf.
Emiel Smulders sprak met Jean Karel Hylkema over
zijn inspiratie en zijn boek.

24

kwar taa lbla dboe ddhisme

Ananda

W

ie is deze Jean Karel Hylkema
die met zijn boek moderne
managers uitdaagt nieuwe paden
in te slaan door de weg te ontwikkelen van liefdevol
leidinggeven, en welke ervaringen en ideeën drijven
hem? Hylkema werd in 1938 in Almelo geboren. Zijn
vader was dominee in de doopsgezinde broederschap.
Na de mobilisatie verhuisde het gezin, via een aantal
tussenstops, naar Den Haag. Hier doorliep Jean Karel
Hylkema de lagere en middelbare school. Daarna

begon hij in Amsterdam aan politicologie, een studie
die hij nooit zou afmaken. Hylkema hield zich liever
bezig met studentenhuisvesting en met de Amsterdamse straatjeugd. Hij zocht contact met de 'pleiners',
leden van een jeugdbende die in oorlog waren met een
andere groep jongeren, de 'dijkers'. Hylkema probeerde de pleiners op het pad van vrede en bewustzijn te
krijgen, zich daarbij verdiepend in de motieven en
oorsprong van hun agressieve gedrag.
Tijdens zijn militaire dienst leerde Hylkema drie

vanuit compassie

Hylkema is geïnspireerd door de Dalai Lama en Sogyal
Rinpoche, zijn belangrijkste leraren. 'Ik ben niet altijd
boeddhist geweest. Ik ben lang op zoek geweest en heb
heel veel gelezen over verschillende spirituele stromingen. Aanleiding tot mijn zoeken was een bijna-doodervaring die ik had op mijn dertiende. Ik was van een dak
afgesprongen en verkeerd terechtgekomen. Daardoor
maakte ik alles mee wat is geschreven over de bijnadoodervaring. Na die val bleek ik in staat uit te treden
en kwam ik terecht in andere bestaanswerelden.
Achteraf weet ik dat de bijna-doodervaring van toen
fasen waren in de bardo van het sterven. In het Tibetaanse boeddhisme spreekt men over vier bardo's. De
bardo van het leven, de bardo van het sterven, de bardo
van dharmadata (de dingen zoals zij werkelijk zijn) en
de bardo van wording (waarin de conceptie wordt
voorbereid). De verschillende verschijnselen die ik
tijdens mijn uittredingservaringen meemaakte, waren
ervaringen in de drie laatste bardo's.
`Het boeddhisme kent zes bestaanswerelden of
—gronden, ieder gekenmerkt door één overheersende
basisemotie. Dit zijn de trotse godenwereld (waarin
trots de overheersende emotie is), de jaloerse godenwe-

Meditatie een openbaring

Zijn eerste meditatie-ervaringen deed Hylkema op bij
Nico Tydeman. Aanvankelijk wilde hij alleen maar de
colleges volgen die Tydeman en andere docenten gaven
in boeddhistisch leerhuis De Kosmos in Amsterdam.
`Ik wilde weten, weten en nog eens weten. Tegenover
mediteren stond ik sceptisch. Maar uit respect voor de
organisatoren van het boeddhistisch leerhuis ben ik
toch naar de meditatiesessies gegaan. Nico gaf instructie en vroeg de deelnemers met hun gezicht naar de
muur te gaan zitten. Dat werd een wonderbaarlijke
openbaring, een introductie in de natuur van de geest.
Ik ontdekte dat ik mijn geest naar binnen kan keren. Ik
ben toen direct elke dag gaan "zitten".'
Na deze eerste ervaring zocht Hylkema nog lang
naar een leraar. Uiteindelijk koos hij in 1989 heel
bewust voor Sogyal Rinpoche als zijn 'hartleraar'. 'In
hem herkende ik de devotie die hij had voor de Dalai
Lama. Eerder had ik zelf gesprekken gevoerd met de
Dalai Lama over de keuze van een leraar. Zijne Heiligheid adviseerde me heel kritisch te zijn bij het zoeken
en heel bewust te kiezen. Alleen ikzelf zou verantwoordelijk zijn voor de keuze, niet de leraar. Ik ben
mijn leraren ongelooflijk dankbaar. Authentieke leraren brengen je in contact met wat je in diepste wezen
bent. Dat geeft een enorme bevrijding. Ik kan hun
aanwijzingen zonder meer aanvaarden en opvolgen. Ze
hebben me enkel goeds gebracht, al vereist de realisatie
daarvan soms wel heel veel inspanning.'

OP OEJaLUOZ

Bijna-doodervaring

reld (gekenmerkt door jaloezie), de mensenwereld
(gekenmerkt door twijfel en passie), de dierenwereld
(gekenmerkt door domheid), de hongerige geestenwereld (gekenmerkt door onstilbare mentale honger) en
de hellewereld (gekenmerkt door agressie). Ook in een
gewoon mensenleven kan men deze zes bestaanswerelden ervaren. Vroeger kon ik mijn uittredingservaringen
niet thuisbrengen en maakten ze me bijna krankzinnig,
maar door mijn groeiende kennis van het - Tibetaanse boeddhisme kregen uiteindelijk al mijn ervaringen een
plaatsje.'
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belangrijke dingen: 'Het eerste is doorzettingsvermogen. Ik ontdekte dat er achter elke vermoeidheidsgrens
een gebied is waarin je goed verder kunt opereren. Als
je net een fractie langer controle hebt over jezelf dan je
tegenstander, dan win je. De mentale factor is in alle
omstandigheden doorslaggevender dan fysieke kracht.
Het tweede dat ik als jonge officier leerde is leidinggeven en eindverantwoordelijkheid dragen. Dat kon
alleen door de vaardigheden en kunde van - meestal
oudere — beroepsonderofficieren te leren waarderen en
gebruiken. Ook leerde ik in die tijd dat ik een mens
van de aarde ben. Ik houd ervan met mijn voeten in de
modder te staan. Aarde ruikt heerlijk. Daarom ben ik
na mijn diensttijd landbouwkunde gaan studeren. Ik
studeerde af als landbouwkundig econoom en kwam
vervolgens bij verschillende grote bedrijven op leidinggevende posities terecht.'

Z om er 2000

Tussen monnik en manager

kw a r taa lb la dboeddhisme
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In 1995 deed Hylkema een jaarretraite in het centrum
Dzogchen Beara in Ierland. Zijn boek Management
vanuit compassie is de tastbare neerslag daarvan. In het
boek schrijft Hylkema over dit retraitecentrum. Dzogchen Beara is een centrum van Rigpa, de boeddhistische organisatie van lama Sogyal Rinpoche. De grote
boeddhistische meesters die Dzogchen Beara regelmatig bezoeken om onderricht te geven, roemen de plek
om haar zeer bijzondere kwaliteiten voor meditatie en
contemplatie. Hylkema: 'Ik heb er negen maanden
gewoond. Tijdens de retraite was ik geheel afgesloten
van de buitenwereld. Een retraite is een periode van
grote schoonmaak, inkeer en opbouw. Het betekent
een diepe confrontatie met het beeld dat je hebt van
jezelf en je omgeving, inclusief je naasten.' Eigenlijk
had hij zijn retraite willen ondergaan als monnik, zegt
de schrijver. 'Maar diegenen die me moesten ordineren
weigerden dat min of meer. "Doe wat je wilt doen",
zeiden ze, "maar doe het met je broek aan." Ik heb veel
nagedacht over wat zij bedoelden met hun opmerkingen. Geleidelijk kwam ik tot de conclusie dat ik de rest
van mijn levensjaren moest doorbrengen op het grensvlak van de boeddhistische en de westerse wereld, om
aan beide uit te leggen wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Aan de ene kant de zakelijke wereld en aan de
andere kant de spirituele wereld van het boeddhisme.
Mijn dertig jaren ervaring als manager aan de top van
het bedrijfsleven en mijn jarenlange studie en beoefening, verdiept door de retraite-ervaring, brachten me
vervolgens tot het schrijven van het boek en het
oprichten van Business Care, een bureau voor organisatieadvies en persoonlijke begeleiding op basis van
(Tibetaanse) boeddhistische inzichten.'
Management vanuit compassie bestaat uit drie delen.
In het eerste deel behandelt Hylkema begrippen als
veranderlijkheid, vergankelijkheid, onderlinge samenhang, oorzaak en gevolg (karma), egoloosheid, (volle)
leegte, wijsheid en compassie. Het tweede deel draait
om de actie. De schrijver gaat in op de dagelijkse praktijk van het leidinggeven en geeft voorbeelden hoe
management vanuit compassie kan functioneren in een
organisatie. In het derde deel behandelt Hylkema een
aantal boeddhistische inzichten en begrippen: onder
meer de Drie Juwelen, het Edele Achtvoudige Pad, de
vier fasen van ontwikkeling in meditatie, het bodhisattva-ideaal en compassie.

Met zijn boek wil Hylkema bijdragen aan een
compassievolle samenleving waarin managers hun
mensen begeleiden vanuit een diep inzicht in de dagelijkse werkelijkheid. Behaalde resultaten hoeven niet
ten koste te gaan van andere levende wezens. In Management vanuit compassie schrijft Hylkema daarover:
`Grenzeloze compassie is de wens om alle levende
wezens vrij te laten zijn van lijden. Hierin is het bodhisattva-ideaal uit de Tibetaanse boeddhistische traditie
te herkennen. Managers die streven naar werken vanuit
compassie ontwikkelen vier mentale kwaliteiten. Grenzeloze liefde is de instelling dat alle levende wezens
geluk en de oorzaken van geluk mogen vinden (het
tegengif voor agressie). Grenzeloze compassie is de
wens dat alle wezens vrij zijn van lijden (het tegengif
tegen — hebberige — passie). Grenzeloze (delende)
vreugde is het tegengif voor jaloezie. Grenzeloze
gelijkmoedigheid is de instelling die met zich mee
brengt dat gehechtheid opgeheven wordt en het besef
ontstaat van de evenwaardigheid van alle levende
wezens (het tegengif tegen onverschilligheid en onwetendheid).'

Absolute en relatieve werkelijkheid

Hylkema schenkt in zijn Business Care-cursussen voor
managers aandacht aan het verschil tussen relatieve
werkelijkheden en de Absolute werkelijkheid: 'Absolute werkelijkheid heeft in de verschillende disciplines
verschillende namen. Het boeddhisme heeft het over
boeddhanatuur of dharmakaya, de moderne wetenschap noemt het energie, oergrond of oorsprong, en
theïstische religies spreken over God. De relatieve
werkelijkheden zijn de manieren waarop Absolute
werkelijkheid zich in ons dagelijks leven aan ons voordoet. Relatieve werkelijkheden komen op uit Absolute
werkelijkheid en vallen daar uiteindelijk ook in terug.
Gedachten komen schijnbaar op uit het niets en wanneer je je er niet mee identificeert - verdwijnen
schijnbaar ook weer in het niets. Dat kun je tijdens
meditatie goed waarnemen. Maar iets kan niet uit niets
ontstaan of daarin oplossen. In de opening tussen twee
gedachten is Absolute werkelijkheid. Gedachten zijn
relatieve werkelijkheden. Wanneer je je niet identificeert met een gedachte, lost deze vanzelf op zonder
enig spoor achter te laten. Maar als je naar gedachten
grijpt, er op voortborduurt, dan kunnen ze zich
ontwikkelen tot manifestatie, bijvoorbeeld een huis of

Geleidelijk kwam ik
tot de conclusie dat ik
mijn laatste 25 jaar

boeddhistische en de
westerse wereld om
aan beide uit te leggen
wat zij voor elkaar
kunnen betekenen.

een fabriek. De relatie tussen de werkelijkheden is een
enorm complex proces dat bestaat uit ontelbare deelprocessen. Elk proces doorloopt drie wijzen van zijn:
oorsprong, tussenfasen en manifestatie.'
In zijn trainingen laat Hylkema deelnemers ervaren
dat er één absolute, en ontelbaar vele relatieve werkelijkheden zijn. 'Met theorie alleen daarover ben je er
niet; mensen moeten het ervaren. Pas als de ervaring er
is, begrijpen ze het echt.' Elk proces bestaat volgens
Hylkema uit twaalf fasen, waarvan de eerste negen
mentaal zijn en dus gemakkelijker te beïnvloeden dan
wanneer het om materie gaat. 'De relevantie van dit
inzicht voor management en leiderschap is dat je kunt
zien dat je elk proces kunt stoppen of sturen met je
intentie en motivatie. Je bent daardoor in staat daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor alles
wat je denkt, zegt en doet.' Een ander aspect dat bij
zijn trainingen aan bod komt, zijn de zeven fundamentele kwaliteiten van alle bestaan: alles is vergankelijk,
alles hangt met elkaar samen, deze samenhang wordt
geregeerd door het oorzaak- en gevolgprincipe
(karma), egoloosheid, (volle) leegte, wijsheid en
compassie. 'Als een manager deze zeven fundamentele
kwaliteiten van alle bestaan kent en daar in zijn (m/v)
leidinggeven rekening mee houdt, dan leidt dat tot
goed en verantwoord leiderschap dat harmonieus van
aard is. Leiderschap dat deze zeven fundamentele
kwaliteiten ontkent, ontkent de werkelijke aard van
alles en dat leidt in laatste instantie tot slechte resultaten en disharmonie, ook voor de manager zelf.'

Hylkema heeft uitgesproken ideeën over management
vanuit compassie. Als je de boeddhistische inzichten
toepast en de organisatie laat werken in dienst van haar
klanten of relaties, ontstaat er volgens hem een evenwichtige organisatie. Een organisatie met aandacht
voor het levensgeluk van de medewerkers en met een
productieproces dat niet gericht is op uitbuiting van
klanten, medewerkers en het milieu. Een gevolg daarvan is dat er winst wordt gemaakt. 'Een organisatie
moet winst maken, daar is niets op tegen, anders is het
niet mogelijk een bedrijf gezond te houden en te continueren. Slechte tijden moeten opgevangen kunnen
worden, maar winst mag niet ten koste gaan van
anderen.'
In zijn denken over organisaties gaat Hylkema veel
verder dan geld of andere traditionele productiemiddelen. Ook een begrip als karma komt aan de orde. In
zijn boek schrijft hij: 'Opnieuw denk ik dat de verantwoordelijkheid van de leiding verder gaat dan die voor
de directe kosten. De verantwoordelijkheid strekt zich
uit tot alle middelen, verder dan de winst- of verliesrekening en de balans; tot in het karma van de organisatie
en van haar leiding. Compassie is niet synoniem met
een mentaliteit van bekrompen zuinigheid en bang zijn
om te veel te vragen. Als iets echt waarde heeft, moet
dat in de prijs tot uitdrukking kunnen komen. Dat
schaadt de klant niet, want die bepaalt uiteindelijk de
waarde van de producten en diensten van een organisatie. Winst gemaakt door meerwaarde te produceren, is
niet vies maar noodzakelijk en redelijk.'
Management vanuit compassie leest makkelijk, staat
vol met praktijkvoorbeelden en geeft heldere aanwijzingen over hoe boeddhistische inzichten en compassie
zijn in te voeren in de dagelijkse praktijk van het
leidinggeven.

Wie meer wil weten over Business Care kan bellen met
Jean Karel Hylkema (070-3816250).

Management vanuit compassie is uitgegeven door uitge-

verij Bres, isbn go 6229 057 4.
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In het vorige nummer van Boeddhisme berichtten wij over de 'oorlogskloof' die zenstudente Ina
Buitendijk wil dichten tussen de westerse zenmensen en de 'zenautoriteiten' in Japan. Inzet is de
overbrugging van het grote leed dat Japanners anderen hebben berokkend tijdens de oorlogsjaren
en waaraan het zenboeddhisme zich in die tijd goeddeels conformeerde, getuige o.m. het boek Zen
at war van Brian Victoria. In het artikel kwam ook ter sprake dat Jiun Kubota róshi van de Sanbo
Kyodan-school in Tokio een artikel aan dit onderwerp zou wijden in het blad Kyosho. Dit artikel is
inmiddels met grote voortvarendheid gepubliceerd en bevat een ongewoon genereuze en
openhartige spijtbetuiging over wat in de gewraakte periode onder de zenvlag is misdaan. Het
Kwartaalblad Boeddhisme prijst zich gelukkig dit bijzondere statement van Kuboto róshi hierbij in
extenso te kunnen publiceren. Ondertussen is in overweging of in het kader van de jaarlijkse F.A.S.ontmoetingen in Nederland een seminar gewijd kan worden aan een onderwerp dat nauw raakt aan
het vraagstuk dat hier aan de orde is.
Het Artikel van Kubota rshi luidt als volgt:

Verontschuldiging voor wat de stichter
van de Sanbó-kyddan, Haku'un
Yasutani Roshi, tijdens de Tweede

Z o mer200 0

Wereldoorlog heeft gezegd en gedaan
door Jiun Kubota
Derde President van
de Religieuze Stichting
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Sanbé-kyóclan

O

p 8 januari 2000 kwam er een

brief van een mevrouw die in
Nederland woont. Daarin schrijft
ze dat haar man als kind (6-9 jaar), samen met z'n
moeder en zuster, in een concentratiekamp in Nederlands-Indië opgesloten werd door het Japanse leger.
Zijn vader werd in een mannenkamp gezet, zijn oudere
broer werd gedwongen om aan de spoorweg in Birma
te werken. Het trauma van deze jaren duurt voort tot
op de dag van vandaag. Hij heeft meer dan tien jaar
psychotherapie gehad en na een hersenoperatie ging
die psychotherapie weer verder. Niet alleen hij, zegt
deze mevrouw, heeft veel geleden, maar zijn ellende
heeft ook het gezinsleven sterk beïnvloed en doet dat
nog steeds.
We hebben al vaker gehoord van soortgelijke tragedies
in China, Korea en andere landen in Zuidoost-Azie,
waar de Japanse legers binnenvielen tijdens de oorlog.
Als ik dergelijke verhalen hoor, voel ik in mijn hart
altijd veel pijn, omdat ik hoor bij het volk dat die
verschrikkelijke oorlog toen begonnen is. Ik bied mijn
oprechte verontschuldigingen aan de eerdergenoemde

De voornaamste reden waarom de Nederlandse dame
dit ter sprake bracht, is dat zij het boek Zen at War van
Brian Victoria gelezen had en zich verraden voelde
door hetgeen de stichter van de Sanbó-kyódan, Haku'un Yasutani Roshi, die zich herhaaldelijk in lovende
bewoordingen over de oorlog uitliet, in die tijd had
gezegd en gedaan. Doordat zij zelf zen-contemplatie
beoefent onder leiding van Pater Johannes Kopp, een
zenleraar van de Sanbó-kyódan, was het nooit bij haar
opgekomen dat de zenmeesters, voor wie ze een diep
respect heeft, ooit het voeren van oorlog zouden
kunnen verheerlijken.
Ikzelf werd op 17-jarige leeftijd leerling van Haku'un
Yasutani Roshi en kreeg onderricht van hem tot zijn
dood. lk weet dus heel goed dat Yasutani Roshi inderdaad sterk rechtse en antisemitische ideeën koesterde,
zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog als daarna,
zoals de heer Victoria in zijn boek ook vermeldt. Als
iemand die zen beoefent op de wijze van de Sanbóky(5dan, door de woorden en daden van Yasutani
Roshi die in het boek onthuld worden, zo'n hekel
krijgt aan de beoefening van zen dat hij of zij er mee
stopt, is dat verschrikkelijk jammer. Daarom kan ik, de
huidige patriarch van de Sanbó-kyóclan, niet anders
dan mijn diepgevoelde spijt betuigen voor hetgeen
aangericht is door de onvoorzichtige woorden en
daden van de vroegere meester.
Als insider moet ik echter aanvoeren, dat ik tijdens de
25 jaar lange training onder hem, nooit meemaakte dat
Yasutani Roshi zijn leerlingen dwong zijn politieke
ideeën over te nemen. We wilden tenslotte dat hij zijn
Dharma op ons zou overdragen; ik heb nooit de wens
gehad kennis te nemen van zijn ideologie. Bovendien
heeft Kótin Yamada Roshi, die hem als tweede patriarch zou opvolgen, Yasutani Roshi meermalen berispt
om zijn politieke voorkeuren en hem er aan herinnerd
dat zijn eerste verantwoordelijkheid lag in de concentratie op de herleving van de zuivere Dharma, de
innerlijke kern van het boeddhisme. Tengevolge daarvan nam Yasutani Roshi in 1967, nog tijdens zijn leven,
een radicaal besluit en droeg de volledig geautoriseerde
leiding van de Sanbó"-kyEdan over aan Kóun Yamada
Roshi.
Kótin Roshi maakte van zijn kant duidelijk dat de
Sanbó-kyedan zich fundamenteel opstelt 'bij het kernpunt van het boeddhisme via de Dharma poort van
Degen Zenji' en dat het ons doel is de redding van de
mensheid te bewerkstelligen en bij te dragen aan de
wereldvrede op basis van de grote verlichtingservaring

van Shakyamuni, los van van etnische afkomst, nationaliteit, sekse of geloof. Dit resulteerde in een oprechte
dialoog met Pater H.M. Enomiya-Lassalle, door wiens
bemiddeling een groot aantal priesters en nonnen de
weg naar zen vonden, met als gevolg dat de beoefening
van zen buiten Japan in deze tijd een grote vlucht heeft
genomen. In feite is teruggaan naar de kern de enige
manier voor Japan om begaan onrecht te corrigeren en
werkelijk bij te dragen aan vrede op deze aarde.
Het spreekt vanzelf dat de verschrikkelijke Tweede
Wereldoorlog de Japanners zelf onvoorstelbare
verwoestingen heeft gebracht. Aan het einde van de
oorlog was het land grondig vernietigd en de gehele
bevolking leed zonder uitzondering onder honger en
gebrek. Bovendien werden talloze soldaten en burgers
langs de grenzen met Rusland gevangen genomen en
tewerkgesteld; een enorm aantal verloor het leven door
honger en kou. De slachtoffers van de atoombommen
op Hiroshima en Nagasaki stierven een buitengewoon
jammerlijke dood. Degenen die de catastrofe overleefden lijden nog steeds aan ziekten veroorzaakt door
straling. Op wie kunnen wij een beroep doen om hun
lijden te verlichten? Inderdaad, dit is inherent aan
oorlog. Deze eeuw heeft de mensheid dezelfde dwaasheid zien herhalen en talloze miljoenen mensen werden
gedwongen om onuitsprekelijke kwellingen te ondergaan.
De wortel van deze oorlogen ligt uiteindelijk in het
ego-bewustzijn van de mensen. Door zijn grote
verlichtingservaring bevestigde Shakyamuni dat dit
ego-bewustzijn een ernstige misvatting en zelfbedrog
is; hij stelde een wijze van oefenen in waardoor mensen
zowel snel kunnen ontwaken tot het wezenlijke zelf
van oneindige en absolute eenheid, als ook die essentie
kunnen realiseren in het waarneembare zelf. Dat is
zazen. Het is tijd dat we in ernst leren van de ervaringen van de afgelopen honderd jaar en actie ondernemen die gebaseerd is op nieuwe wijsheid voor de 21ste
eeuw.
Bij deze gelegenheid belooft de Sanbó-kyódan plechtig
nooit de kern van de leer van Shakyamuni uit het oog
te verliezen en volhardend en energiek het pad te
volgen om de essentie van ons ware zelf in deze wereld
van verschijnselen te realiseren door middel van onze
beoefening van zazen.

vertaling: Ina Buitendijk
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mevrouw aan en aan haar man en aan alle mensen die
zulke afschuwelijke dingen moesten meemaken tijdens
de oorlog.

Door Wanda Starter

Ontmoetingsdag BUN:

besef van
samenwerking

groeiend

ondag 21 mei: de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Boeddhistische
Unie Nederland (BUN). De autorit
erheen is al meteen een mooie gelegenheid om innerlijke kalmte te bewaren want Wapserveen is niet
bepaald makkelijk te vinden. Letterlijk 'in the middie
of nowhere' verraadt enkel een lange sliert auto's het
International Zen Center Noorder Poort. Het voormalige 'huis van plezier' straalt nu een sterke rust uit,
ondanks of misschien wel dankzij de ruim 80 aanwezigen uit alle mogelijke boeddhistische groeperingen die
deze dag samengekomen zijn. De sonore klanken van
de umdze vullen de zendo tijdens de openingsceremonie. Daarna draagt Rob Janssen. de Singalovada-sutta
voor. Deze tekst uit de Digha-Nikaya, de Pali canon,
blijkt verrassend actueel. Hoe kun je vrienden die een
goede invloed op je hebben onderscheiden van hen,
die het minder goed met je voorhebben en wat zijn de
nadelen van het bezoeken van een kermis. Daarna
verhuis ik naar de woonkamer van het gebouw waar

B.U.N.

een aantal initiatieven en programma's van diverse
boeddhistische groepen voorgesteld worden. Het
Maitreya Instituut, bij monde van Koosje van der
Kolk, vertelt over de werkgroepen rond stervensbegeleiding die zowel in Amsterdam als in Ernst opgestart
zijn. Terwijl ze persoonlijk verslag doet hoe in feite
het boeddhistische wiel uitgevonden moet worden in
onze cultuur wanneer iemand dood gaat, hoor ik vanuit andere gedeeltes van het gebouw vrolijke geluiden
opstijgen van de groep die soetras staat te zingen en
kinderen die hun eigen programma volgen.
Na een bord stevige linzensoep — hoe komt het toch
dat boeddhisten altijd zo uitstekend soep kunnen
koken? — is het tijd voor het middagprogramma.

Nee tegen boeddhistische omroep

De vorderingen van de Boeddhistische Omroep
Stichting (BOS) worden uit de doeken gedaan door

Achtergrond Boeddhistische Unie Nederland (BUN)
30

ne Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is een samenLiwerkingsverband waarin de meeste grotere boeddhistische groeperingen en organisaties in Nederland zijn vertegenwoordigd. Op dit moment zijn er ruim 7o boeddhistische
organisaties in ons land en het aantal boeddhisten neemt
geleidelijk toe.
In de BUN zijn de verschillende boeddhistische tradities
vertegenwoordigd: Theravada, Zen, en Tibetaans boeddhisme.
De BUN is niet aan één van deze tradities verbonden, maar
wil een platform zijn voor alle stromingen.

• Het binnen de Nederlandse samenleving behartigen van
belangen die verband houden met de beoefening van het
boeddhisme.
De BUN is vertegenwoordigd in de European Buddhist Union
(EBU), die o.a. een adviserende functie heeft t.a.v. de Europese Unie en de Verenigde Naties. Ook neemt de BUN op
bescheiden schaal deel aan de interreligieuze dialoog, onder
meer via de Raad van Kerken Nederland, het Educatief
Centrum voor Interreligieuze dialoog en de World Conference
for Religion and Peace (afdeling Nederland).

Doel
De BUN werd in 1978 als stichting opgericht en bestaat sinds
1990 als vereniging van boeddhistische organisaties.
Tot de doelstelling behoren:
• Het ondersteunen van een vriendschappelijke samenwerking
tussen de boeddhistische organisaties in Nederland.
• Het vertegenwoordigen van de leden in binnen- en
buitenland.

Activiteiten
Algemene Ledenvergadering: tweemaal per jaar wordt er een
Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin alle vertegenwoordigers van de aangesloten leden een stem hebben.
In deze vergadering wordt o.a. het beleid van de BUN
besproken, en wordt er verslag gedaan vanuit de diverse
werkgroepen.

Demonstratie Kyudo, Japans boogschieten

Jean Karel Hylkema en Babeth van
Loo. Op dat moment is nog niet
bekend of de zendmachtiging verleend
dan wel afgewezen gaat worden en
wordt gevraagd toch vooral positieve
gedachten te genereren. Helaas blijkt
op 8 juni — de dag waarop de aanvraag
voor de derde keer in behandeling
wordt genomen — dat het
Commissariaat voor de Media opnieuw
een negatief oordeel velt. De boeddhistische aanhang en achterban zijn
volgens het commissariaat te klein om
het boeddhisme als een religieuze of
geestelijke hoofdstroming in de
Nederlandse samenleving te kunnen beschouwen. In
een eerste reactie daarop laat de BUN de media weten
de afwijzing als volstrekt onvoldoende onderbouwd te
beschouwen. 'In vergelijking met de wel tot de
omroep toegelaten geestelijke stromingen jodendom,
humanisme, hindoeisme en islam is er sprake van
discriminatie ten nadele van het boeddhisme.' Bij de
bepaling van de aanhang en achterban meet het
commissariaat met twee maten, aldus de BUN. Zij zal
tegen de beslissing in beroep gaan.
Op de ontmoetingsdag is het daarna de beurt aan Eric
Soyeux die uitlegt hoe de Rigpa organisatie de vier
kernbegrippen in ieder boeddhistisch pad — meditatie,
mededogen, rol van de leraar en vergankelijkheid —
heeft vormgegeven in de zgn. stroomcursussen.
Ongelooflijk om te horen dat ruim 500 mensen in
Nederland aan een van deze groepen deelnemen.

Ontmoetingsdag: eenmaal per jaar wordt er een ontmoetingsdag georganiseerd, waarbij ook niet-leden uitgenodigd zijn.
Doel van deze dag is het bevorderen van de onderlinge
contacten van de leden en belangstellenden.
Werkgroepen: een belangrijk onderdeel van de activiteiten van
de BUN wordt gevormd door de activiteiten van de diverse
werkgroepen:
1. Werkgroep Public Relations & Contacten. Deze werkgroep
draagt er zorg voor dat de boeddhistische groeperingen
elkaar beter kunnen leren kennen, en dat er meer bekendheid komt naar buiten toe. Voorbeelden van de activiteiten
van deze groep zijn het BUN-documentatieboekje en de
jaarlijkse ontmoetingsdag.
2. Werkgroep Onderwijs. Deze werkgroep houdt zich bezig
met allerlei zaken die het onderwijs over boeddhisme aan
jeugdigen betreft.
3. Werkgroep Rondom de dood. In deze werkgroep is een
inventarisatie gemaakt van praktijkervaringen en kennis
t.a.v. sterven en dood en geestelijke raad in Nederland. Dit
heeft geresulteerd in een brochure: 'Vademecum voor het
omgaan met sterven en dood'. De eerste uitgave van deze
brochure is uitverkocht, en er zijn plannen voor een herziene uitgave.

Terwijl Dingeman Boot van de Stichting Inzichtsmeditatie (SIM) een zeer heldere uitleg geeft van wat
Vipassana inhoudt en hoe de geschiedenis in
Nederland met deze meditatievorm er uitziet, zie ik
vanuit mijn ooghoeken hoe buiten de Shudokan dojo
en Hunze dojo hun speelveld afbakenen. Zij geven een
demonstratie Kyudo, Japans boogschieten. `Vipassana
dien je af te wisselen met metta meditatie' hoor ik in
mijn ene oor, `zoefff' zingt de pijl in mijn andere.
En dan is het al weer tijd voor de slotbijeenkomst,
die ik niet meemaak omdat de rit naar huis nog vele
uren zal volgen. Het was goed om te zien hoe er
steeds meer een besef begint te ontstaan dat de verschillende boeddhistische organisaties geen eilanden
op zich zijn maar baat hebben bij samenwerking.
Jammer alleen dat de volheid van het programma weinig ruimte liet voor nieuwe onderlinge ontmoetingen.

1. Werkgroep INEB (International Network of Engaged Buddhists). Deze werkgroep is gerelateerd aan een internationaal
netwerk, dat ongeveer io jaar geleden in Azië is ontstaan,
met als doel om te werken aan de maatschappelijke kant
van het boeddhisme. Dit gebeurt in de vorm van projecten
o.a. op het gebied van vredesvraagstukken, milieuvraagstukken, gezondheidszorg. Vanuit de IN EB wordt er driemaal
per jaar een tijdschrift uitgegeven: Seeds of Peace.
2. Boeddhistische Omroep (BOS). De BUN streeft ernaar, via
TV en radio boeddhistische uitzendingen te verzorgen. Ze is
gegadigde voor een zendmachtiging. De BOS draagt de
operationele verantwoordelijkheid voor deze uitzendingen.
Meer informatie
BUN-documentatieboekje: Informatie over alle bij de BUN
aangesloten groeperingen. Te bestellen door overmaking van
f 12,00 (incl. porto) op giro nr. 142 35 78 o.v.v. BUN-boekje
t.n.v. M. Versteeg te Zutphen.
Secretariaat Boeddhistische Unie Nederland
Marijke Lassche
Orionlaan 7
1223 AC Hilversum
tel.: 035 - 683 1269
e-mail: marlas.bv@wxs.nl
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Door Jacques den Boer

Hersenonderzoeker Christopher deCharms

Wat

is de

K A M T R U L RINPOCHE: 'U hebt, in uw neurobiologie, een werkelijk verbluffende
000

kennis over de complexiteit van het totaalbeeld van de hersenen. Werkelijk

2

bemoedigend en interessant. Wat hebben wij? Wij hebben als het ware het

mer
Zo

bestuur. We hebben de kennis over het voornaamste ding dat controle

1
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uitoefent: de geest; het ding dat dit hele proces controleert, dat is wat wij

kwar taa lbla dboeddhis me

Tibetanen te bieden hebben.'

D

e geest van de mens kan het wilde
paard van de emoties, haat en
onbeheerste verlangens temmen,
zegt een Tibetaans verhaal. In de loop der eeuwen
hebben geleerde lama's, met deze centrale boeddhistische doelstelling als leidraad, een uitgebreide filosofie
over de werking van de geest ontwikkeld die nog
steeds aan nieuwe generaties wordt doorgegeven. In
het Westen wordt de geest of het bewustzijn — een
algemeen aanvaarde definitie van deze termen is er nog

niet — de laatste decennia intensief onderzocht, niet
door filosofen, maar door neurowetenschappers. Wat
zijn hun bevindingen in vergelijking met de Tibetaanse
traditie?
De tegenstellingen zijn groot. Lobsang Gyatso,
gedurende vele jaren directeur van het Instituut voor
Boeddhistische Dialectiek in Dharamsala (India), waar
de Dalai Lama resideert, zei eens: 'Bewustzijn is niet
lichamelijk. Je kunt er slechts een idee van krijgen als
je naar binnen kijkt. "Daarbuiten" vind je het niet, het

in gesprek met Tibetaanse geleerden

geest?

DeCharms heeft geprobeerd door gesprekken met de
Dalai Lama en enkele vooraanstaande Tibetaanse
geleerden op het gebied van de geest voldoende
inzicht in hun opvattingen te krijgen om een vergelijking met de huidige neurowetenschappelijke kennis te
kunnen maken. De moeilijkheden bij het doorgronden
en vertalen van de Tibetaanse terminologie waren fors.
Dat is aan zijn boek De geest — twee visies. Boeddhisme en neurowetenschap te merken. Het is lastige
leesstof, maar deCharms trekt wel een paar duidelijke
conclusies.
Om te beginnen stelt hij vast dat boeddhisme

natuurlijk geen wetenschap is. De twee disciplines
baseren hun beweringen op twee soorten gezag die
hemelsbreed verschillen. Het boeddhisme steunt op
meditatieve, dus subjectieve, waarnemingen: op wat de
helder waarnemende geest van binnenuit kan 'zien'. In
de filosofische traditie van o.a. de Gelugpa-richting
van het Tibetaanse boeddhisme (de Geelkappen),
waartoe deCharms zich hoofdzakelijk heeft beperkt,
zijn deze waarnemingen gedetailleerd en systematisch
uitgewerkt. De neurowetenschappers werken met
objectief, empirisch, op metingen steunend onderzoek.
Dat is een heel andere aanpak.
De Tibetanen beschrijven in beeldende termen wat
de geest doet. Het lichaam is als een muur, het bewustzijn of de geest is als een (muur)schildering, zegt de
Dalai Lama. Op het grovere niveau van de geest kun je
zeggen: als de muur verdwijnt, verdwijnt de schildering. Op het subtielere niveau van de geest, ook
beschreven als het subtielere bewustzijn of de subtielere energie, ligt het anders. Zelfs zonder muur is de
schildering er nog. In het Tibetaanse denken spelen
ook de zes elementen aarde, lucht, vuur, water, ruimte
en bewustzijn hun metaforische rol. Een mechanistische, verifieerbare analyse, waar het westerse hersen-
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moet "vanbinnen" zijn. Daarom is het niet lichamelijk.'
De Amerikaanse onderzoeker Christopher
deCharms van het Keck Center for Integrative Neuroscience van de universiteit van Californië verklaart
echter: 'Uit de talloze gegevens op dit gebied (van de
anatomie en werking van de hersenen) komt als een
onmiskenbaar feit naar voren dat mentale functies heel
nauw samenhangen met de achterliggende apparatuur
van de hersenen en er in zekere zin rechtstreeks door
worden voortgebracht. Dit betekent dat het inzicht in
het functioneren van de hersenen een enorme bijdrage
kan leveren aan het inzicht in de geest.'

000Z J@WOZ

Denkbeeldige contouren die de
geest — en de hersenen — misleiden.

Zomer200 0
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['her di:O.m.
scopische structuur van een object, de
onderzoek bij zweert, ontbreekt ten
DE
GEEST
causale relaties ervan en zijn subtiele
enenmale.
TWEE VISIES
onbestendigheid.
Een ander belangrijk wetenschapsbeOm een volledig inzicht in de werkegrip, causaliteit, behoort wel vanaf de
lijkheid te krijgen, is daarom in de
allereerste preek van de Boeddha tot de
Gelugpa-traditie het conceptuele
kern van zijn leer. Maar in tegenstelling
denken onmisbaar. Het baant de weg
tot de wetten van de fysica, van Newton
naar de directe waarneming van de
en daarna, is de boeddhistische 'twaalfsubtiele aard van objecten en daarmee
voudige keten van oorzakelijk ontstaan'
naar het ultieme inzicht in de werkelijkuitgesproken metafysisch. Causaliteit is
heid. Zorgvuldig begeleide training van
in de leer van de Boeddha dan ook geen
het conceptuele denken door discussies
middel om de fysieke wereld te verklaen studie is een noodzakelijke grondslag
ren, maar om de mens zodanig te veranvoor het mediteren. Andere boeddhistideren dat hij wordt verlost van het
sche tradities kijken hier totaal anders tegenaan. Het
lijden.
zenboeddhisme moet er al helemaal niets van hebben.
Ten slotte is er een fundamenteel verschil van
Hoe concepten ontstaan, dus hoe zintuiglijke waarneopvatting over de aard van de werkelijkheid. De
mingen leiden tot mentale voorstellingen en herinnemeeste neurowetenschappers zijn aanhangers van een
ringen, hebben Gelugpa-geleerden tot in detail uitgematerialistisch monisme: de werkelijkheid is één
plozen. Hun algemene lijn is dat iets niet ontstaat of
entiteit die zowel de materie als de geest omvat. De
verandert door één oorzaak, maar wanneer er bepaalde
geest is niet meer dan het functioneren van een geestvoorwaarden tegelijkertijd worden vervuld.
loze machine, de eerder genoemde 'apparatuur van de
Zo zijn er voor een directe waarneming vier voorhersenen'. De Tibetaanse traditie gaat echter uit van een
waarden nodig: een uitwendig object, een zintuiglijk
dualisme: er zijn twee werkelijkheden of waarheden.
vermogen (dat de Tibetanen aanduiden als 'een ongewone machtigende omstandigheid'), het mentale
In de conventionele werkelijkheid is er een duidelijke
bewustzijn, en een herinnering, nauwkeuriger gezegd
scheiding tussen het observerende subject, dat wij in
een zogeheten 'kiem' of karmische mogelijkheid die
de wandeling 'ik' noemen, en het waargenomen
bijvoorbeeld kan uitgroeien tot de waarneming van
object. Tibetanen zien deze manier van beschrijven en
verklaren alleen als een taalkundig instrument. Daareen tafel.
Na de directe waarneming door het oog, waardoor
entegen is de ultieme werkelijkheid niet gescheiden in
zich het 'oogbewustzijn' vormt, ontstaan conceptuele
subjecten en objecten: er is niets dat je 'identiteit' of
ideeën, zoals 'dit is een tafel' of 'dit is een lelijke tafel'.
een 'zelf' kunt noemen, en er is ook geen `niet-idenZulke gedachten zullen alleen opkomen bij mensen die
titeit' of 'ander'. In ultieme zin zijn er 'zelfloosheid' en
al eens een tafel hebben gezien en die de desbetreffen'leegte'.
de woorden hebben geleerd.
Dit idee van twee soorten werkelijkheid lijkt vanuit
Tibetanen zeggen niet dat de hersenen waarnehet westerse gezichtspunt 'intuïtief onaannemelijk',
mingsbeelden en mentale ideeën voortbrengen. Zij
meent deCharms. Kennis van de ultieme werkelijkheid
spreken over 'verlichtende elementen' die nodig zijn
of waarheid kan men volgens zijn Tibetaanse bronnen
om dergelijke dingen te produceren. Hersenen zijn
krijgen door directe waarneming, in een 'toestand van
materie, het is geen bewustzijn. Er zit ook geen
volledige betrokkenheid', waarvoor concentratie en
mentale stabiliteit noodzakelijk zijn.
bewustzijn in, maar wel bieden ze mogelijkheden om
de verlichtende elementen voort te brengen. Deze
Het bewustzijn weerspiegelt dan exact het object,
elementen worden gezien als een continuum van
zoals een spiegel iets haarscherp weergeeft. Maar het
eindeloze herkomst, zonder begin, dat latent is totdat
spiegelbeeld laat alleen een beperkt aspect van het
object zien. Het is alsof iemand met een lange pij aan,
het door het samenkomen van bepaalde voorwaarden
manifest wordt, waardoor bijvoorbeeld de gedachte
door de kleding heen zijn been vastpakt. Hij voelt het
been, maar er is geen directe waarneming van het
opkomt: 'Dit is een stevige tafel.'
object. Op eenzelfde manier kan het bewustzijn geen
Als neurowetenschapper kan deCharms hier een brug
volledig beeld van de werkelijkheid geven, van 'dat
wat werkelijk is'. Er zit altijd een sluier tussen.
slaan naar westerse zienswijzen. De waarneming
Afgaande op zulke indirecte, onvolledige waarneminverklaart hij als een hiërarchisch patroon van visuele
gen vormt het bewustzijn zich ideeën of concepten
verwerking in de hersenen, dat met computers en
van de werkelijkheid. Daar komt nog iets bij. Er zijn
geavanceerde meetapparatuur precies kan worden
ook 'verborgen verschijnselen'. Objecten hebben
gevolgd en vastgelegd. Wat de wetenschappers meten,
eigenschappen die niet zomaar waarneembaar zijn en
is in feite een patroon van elektrische en chemische
die wij ons aanvankelijk alleen kunnen voorstellen
activiteit die zich ontwikkelt langs bepaalde neurale
door het conceptuele denken in woorden. Dergelijke
routes in de hersenen. Bij directe waarneming is de
verborgen eigenschappen zijn de atomaire of microfunctie van dit patroon datgene wat de Tibetanen de

4fie werkelijkheid is één entiteit die zowel de
materie als de geest omvat. De geest is niet meer
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In zijn boek doet deCharms ook uitvoerig verslag van
gesprekken met verscheidene kenners van de Tibetaanse abhidharma, de boeddhistische 'theologie', over de
diverse objecten van het denken, het geheugen, de
herinnering en daarbij de functie van de taal. Ten slotte
vraagt hij zich af: wat leert ons dit?
Wetenschap en boeddhisme streven allebei naar
kennis, naar het verminderen of beëindigen van onwetendheid. Maar zij concentreren zich op de twee
tegengestelde uiteinden van het continuum van de
complexiteit van de geest, zegt deCharms. Boeddhisten richten zich op subtiele mentale verschijnselen,
te beginnen met gedachten en emoties, vervolgens op
meditatieve toestanden en uiteindelijk op verlichting:
kennis van de dingen 'zoals ze werkelijk zijn'. Neurowetenschappers hebben zich vooral geconcentreerd op
reflexen en zintuiglijke gewaarwordingen, en op
eenvoudige cognitieve processen. Zij zouden elkaar
prachtig kunnen aanvullen, maar op het ogenblik
gaapt er tussen hen een brede kloof.

In het hersenonderzoek bestaat nog weinig belangstelling voor de manier waarop de geest actief bij ervaringen is betrokken, bijvoorbeeld bij het creëren van
beelden door het geheugen of het produceren van
gedrag door het maken van keuzes. Hierbij zouden de
gedetailleerde catalogi van de geest, die boeddhisten
hebben opgesteld op basis van innerlijke analyse, van
pas kunnen komen.
Anderzijds ontkennen veel Tibetanen nog dat er een
relatie is tussen bepaalde soorten bewustzijn en de
hersenen. Dat is, kortweg, een onhoudbaar standpunt.
Het duidelijkst blijkt dit uit het gedrag van epilepsiepatiënten bij wie operatief de twee hersenhelften zijn
gescheiden. Dan blijken er ondubbelzinnig twee soorten bewustzijn in de hersenen te bestaan, resp. voor
beschrijvende (woordachtige) en beeldende
(beeldachtige) functies. Het is overigens een open
vraag of zulke kennis een meditatiebeoefenaar kan
helpen om elke verwarring in zijn geest uit te schakelen, tekent de schrijver hierbij aan.
Zeker, maar de ervaringen in het christendom leren
dat een religie die traditionele opvattingen probeert te
handhaven als zij zijn ondergraven door onweerlegbare wetenschappelijke bevindingen, op den duur zichzelf ondermijnt. Zie de gevolgen van het wetenschappelijk onderzoek van de laatste anderhalve eeuw voor
de historische waarheid van de bijbelse verhalen en
daarmee voor het geloof in een aantal fundamentele
christelijke leerstellingen, zoals het godsbeeld.
Een jaar na het oorspronkelijke boek van deCharms
verscheen een monumentale studie met de titel Zen
and the BraM, door de neuroloog en zenbeoefenaar
James H. Austin. Hij beschouwt elke kennisverrijking
op het gebied van de meditatie als een stapje voorwaarts in de evolutie van de wegen naar verlichting.
Want ook op dit terrein geldt het woord van de Boeddha: alles is onderhevig aan verandering.
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verlichtende essentie noemen, veronderstelt
deCharms.
Een vergelijkbare uitleg komt voor in de tantrische
geschriften, zegt een van zijn gesprekspartners, Lati
Rinpoche. Er is energie, loeng genoemd of 'de wind
van het bewustzijn', die zich door kanalen in het
lichaam verplaatst. Als de loeng van het rechter- naar
het linkerzenuwkanaal beweegt, vormt zich een
concept. Welk concept ontstaat, hangt af van de overige aanwezige voorwaarden. Het concept 'dit is een
tafel' ontstaat bijvoorbeeld alleen als er echt een (stoffelijke) tafel staat.
Wat de meditatie betreft zeggen de geschriften dat
de beweging van de energie slechts langs één bepaalde
weg het denken tot stilstand kan brengen. En negatieve emoties zullen niet opkomen als de fysieke oorzaken van de emoties op een of andere manier zijn uitgeschakeld. In boeddhistische termen: het eerdere,
fysieke, bewustzijnsmoment in een bewustzijnscontinuUm moet altijd de belangrijkste factor zijn voor het
ontstaan van het volgende bewustzijnsmoment.
Het is duidelijk: dit is geen neurobiologische taal.
De neurowetenschapper beschouwt het bewustzijn als
`een ononderbroken web van signalen die naar
verschillende delen van de hersenen worden gestuurd
en allemaal tegelijk uitgewerkt worden'. DeCharms
concludeert: 'Deze gedachtegang staat min of meer
haaks op de traditionele boeddhistische voorstelling
dat duizenden afzonderlijke bewustzijnsmomenten in
een oogwenk achter elkaar langs schieten.'

000ZJUJOZ

dan het functioneren van een geestloze machinP

VO et n o 0 t

,
•r
Door Jacques den Boer

Manenschijn

0
0

0

0

kwartaa lbla dboeddhis me

36

De theoloog en ethicus Gerrit
Manenschijn, medewerker van het
dagblad Trouw, is geen kenner van
het boeddhisme. In een lang stuk in
die protestants-christelijke krant"
heeft hij royaal blijk gegeven van
zijn misvattingen over de leer van de
Boeddha. Ik pik er een paar uit.
`Het boeddhisme (is) een uitgesproken egocentrische levensbeschouwing, waarin alles draait om de
verlichting van het individuele ik.'
(...) 'Naastenliefde (is) een deugd die
ertoe doet, echter niet omdat een
ander die lijdt op jouw hulp en
erbarmen is aangewezen, maar om
zelf gelukkig te kunnen zijn.
Naastenliefde (is) een vorm van welbegrepen eigenbelang. Het is nog
erger. Als het proces van innerlijke
verlichting is voltooid, raken pijn en
leed je niet meer, "omdat gehechtheid, positieve of negatieve emotionele bindingen en onwetendheid
over de vergankelijkheid van alle
fenomenen, is verdwenen".'
Zijn citaat is ontleend aan de
Utrechtse boeddhologe en hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschappen dr. Ria Kloppenborg.
Manenschijn concludeert dat het
boeddhisme erop uit is, ongevoelig-

heid voor leed aan te kweken. 'Niet
alleen tegenover het leed van jezelf,
ook tegenover dat van een ander.
Vooral dat van een ander.'
De mens die lijdt, wordt weggeredeneerd, zegt hij. 'Het verwondert
mij geen moment meer dat het
boeddhisme een magere individuele
ethiek heeft en helemaal geen sociale
ethiek. Het gaat immers om de groei
van het ego-bewustzijn, niet om
deernis met misdeelden.' De krant
vatte zijn ergernis pakkend samen in
de kop: 'Een onthutsend gebrek aan
deernis.'
Zo gepeperd wordt kritiek op het
boeddhisme zelden opgediend. En
zo zout heb ik het nog nooit gegeten
— het boeddhisme uitgesproken egocentrisch, alles draait om de groei
van het ego-bewustzijn!
Even terug in de tijd. Ongeveer
twee maanden na zijn verlichting —
het zal ca. 528 jaar voor Christus
zijn geweest — hield de Boeddha zijn
tweede preek. Die staat bekend als
de `Soetra van de kenmerken van het
niet-ik'. Hierin analyseert hij het
zogenaamde 'ik', de empirische persoonlijkheid. Het bestaat uit vijf
bestanddelen: het lichaam, de zintuiglijke gewaarwordingen, de waarnemingen, de resulterende mentale
impulsen en het bewustzijn. Meer is
er niet. Er is géén ik, zelf of ziel als
een blijvende entiteit die de dood
van de persoonlijkheid overleeft.
Het boeddhisme draait dan ook niet
om het ego.
Een paar dagen eerder had de
Boeddha zijn eerste preek gehouden.
Daarin verkondigde hij de ideeën
waarvan hij tijdens zijn recente
diepe overpeinzingen zo overtuigd
was geraakt dat hij ze de vier 'edele
waarheden' noemde. In de eerste
waarheid stelt hij dat de zojuist
genoemde vijf bestanddelen voor de
mens zijn verbonden met lijden.

`Geboorte is lijden, ziekte is lijden,
dood is lijden; treurnis, geweeklaag,
pijn, verdriet en vertwijfeling zijn
lijden, verenigd zijn met waar je niet
van houdt, gescheiden zijn van waar
je van houdt, is lijden; waar je naar
verlangt niet verkrijgen is lijden'.""
Hier liet hij het niet bij. De oorzaak waardoor de mensen dit alles
als lijden ervaren, ligt in hun begeerte naar geneugten, naar verder leven,
het vernietigen van ongewenste dingen. Hoe kom je van het lijden af?
Door 'het algehele opheffen, vernietigen, opgeven, verwerpen, loslaten
(en) afleggen van diezelfde begeerte'.
Daar draait het dus om in het
boeddhisme: het opgeven van
begeerte, anders gezegd van gehechtheid. Hoe doe je dat? Daar heeft de
Boeddha in diezelfde preek acht
adviezen voor gegeven, het zogeheten achtvoudige pad. Wie de boeddhistische ethiek zoekt, kan die hier
vinden. De vijfde gedragsregel wijst
expliciet alle bezigheden af die andere wezens schade toebrengen of
kwellen.
Is dit allemaal alleen ten bate van
ieder individu op zichzelf? Nee. Een
paar maanden later, toen de regentijd
in de streek van Benares waar zich
dit afspeelde voorbij was, riep de
Boeddha de mannen die zich rond
hem hadden verzameld, op om zijn
leer te verspreiden: 'Gaat, monniken,
jullie (eigen) weg tot heil en geluk
van velen, uit mededogen met de
wereld, tot nut, zegen en geluk van
goden en mensen.' En zo gaat dat
nog steeds.

* Trouw, 27 mei 2000, p. 35.
"" Geciteerd uit Hans Wolfgang
Schumann, De historische Boeddha;
leven en leer van Gotama. Vert. Jan
de Breet. Nieuwerkerk a/d IJssel,
Asoka, 1998.

zwart °P wit
Onze enige vijanden
zijn haat en onbegrip

Het bestaan van God

`Al 2500 jaar geleden zei de Boeddha: "Als God bestond en ook het
kwade liet gebeuren, waarom Hem
dan vereren? Liet hij het kwade
niet gebeuren, dan zou het dwaas
zijn het Al zijn schepping te
noemen. Een almachtige god zou
de mens redden van de gevolgen
van zijn daden, een genadiglijk god
zou het leed niet scheppen en laten
bestaan."
Dus: hoe kan God alles scheppen,
maar niet het kwaad in de wereld?
En: hoe kan God almachtig zijn,
maar Auschwitz toelaten? Dat zijn
twee tegenspraken. De Boeddha
zag dan ook af van het geloof in
God.'
Jan Bor in het Algemeen Dagblad,
15.05.00

`De eeuwenoude boeddhistische
Jakko-in tempel in de vroegere
Japanse hoofdstad Kyoto is gisteren afgebrand. De belangrijkste
schat van het heiligdom, een
houten beeld van een beschermheilige voor kinderen, ging verloren.
De tempel, in 594 gebouwd, werd
begin zeventiende eeuw
herbouwd.'
Trouw, 10.05.00
0 00 Z .1 911.1 0Z

De Volkskrant, 28.04.00

Kindertempel
verbrand
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`Zijn medewerkster Cao Ngoc
Phuong vertelt hoeveel moeite het
haar heeft gekost om de leer van
Thich Nhat Hanh in praktijk te
brengen. Na zijn vertrek uit Vietnam in 1966 voerde ze de leiding
over een korps jonge vrijwilligers
die scholen en ziekenhuizen bouwden op het platteland. Op een
avond werden er in een slaapzaal
handgranaten naar binnen gegooid.
Twee vrouwen waren op slag
dood, vijftien anderen zwaar
gewond. Cao Ngoc Phuong had
een volle dag mediteren in
eenzaamheid nodig om haar woede
te overwinnen. Bij de crematie
sprak ze toen de volgende woorden: "Wij kunnen jullie die onze
vriendinnen hebben gedood niet
haten. Want wij weten dat mensen
niet onze vijanden zijn. Onze enige
vijanden zijn de haat en het onbegrip die in zulke gewelddaden
ontaarden."'

Door Dirk Bakkes

Ngawang Sangdrol
Eenzame strijd tegen de barbarij
N G AW ANC SANGDROL (22), de Tibetaanse non van wie de
gevangenisstraf onlangs tot 21 jaar werd verlengd,
behoort tot de Garu-14, een groep van veertien
gevangengenomen nonnen die al in 1994 wereldwijd
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opzien baarden.
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ooral Tibetaanse nonnen worden al
jarenlang in clp gaten gehouden en
door de Chinese autoriteiten
vervolgd, want zo'n derde van alle demonstraties in
Lhasa wordt door nonnen geleid. De nonnen staan
bekend om hun standvastigheid bij verhoren en folteringen. Wanneer demonstraties door de Chinese politie
worden uiteengeslagen, zijn zij het vaak die nieuwe
protestmarsen organiseren.
Arrestaties bij demonstraties volgen elkaar intussen zo
snel op, dat omstanders daarvan vaak niets in de gaten
hebben. 'Zodra de demonstranten proberen ook maar
iets te beginnen, worden ze weggevoerd. En alles is zo
snel voorbij, dat de meeste Tibetanen in Lhasa van
deze gebeurtenissen niets merken', aldus een ooggetuige.
Op 13-jarige leeftijd werd Ngawang Sangdrol voor de
eerste keer aangehouden toen zij in augustus 1990
deelnam aan een demonstratie in de Norbulinka, het
vroegere zomerpaleis van de Dalai Lama. Toen werd
zij echter op grond van haar leeftijd ongeschikt
verklaard om te worden bestraft, en na negen maanden
vrijgelaten. Tijdens het onderzoek werd zij echter flink
geslagen en Palden Gyatso, zelf overlevende van
Chinese folteringen, bericht dat haar handen sindsdien

ongeneeslijk verwond zijn. Toen Ngawang Sangdrol
werd ontslagen, was haar moeder gestorven, terwijl
haar vader als politieke gevangene was opgesloten.
In juni 1992 werd de toen vijftien jaar oude Ngawang
Sangdrol opnieuw aangehouden toen zij zich, samen
met een andere non en drie monniken, bij een demonstratie aan de Bakhor in Lhasa wilde aansluiten. Dit
keer werd zij aangeklaagd voor 'het aanzetten tot
subversieve en separatistische activiteiten' en tot drie
jaar gevangenis veroordeeld. Men bracht haar in de
Drapchi-gevangenis, een van de meest beruchte gevangenissen van Tibet, waar vrouwen onderworpen
worden aan brutale `heropvoedingsmaatregelen' en
volledig aan de bewakers zijn overgeleverd. Intussen
ontslagen vrouwen uit Drapchi berichten over foltermethoden zoals stokslagen, elektroshocks met elektrische staven en van aanvallen door speciaal hiervoor
opgeleide honden.
Een jaar later, in de herfst van 1993, werd Ngawang
Sangdrol tot nog eens zes jaar veroordeeld. Tesamen
met een groep van veertien andere gevangenen, die
oorspronkelijk uit het vijf kilometer ten noorden van
Lhasa gelegen klooster Garu afkomstig was en sedertdien bekend stond als de `Garu 14'-groep, was het hun
gelukt om een cassetteband met zelfvervaardigde liede-

Onlangs is ons bekend geworden dat Ngawang Sangdrols strafmaat voor de derde keer werd verhoogd, nu
tot een totaal van 21 jaar, ditmaal wegens deelname aan
een vreedzaam protest in de Drapchi-gevangenis in mei
1998.

De vensters hebben tralies,
de deuren zijn met ijzer beslagen.
In de gevangenis die Tibet nu is ranselen Chinezen
ons af.
Waar is de vrijheid die wij eens genoten?
Nu hebben wij onder de Chinezen geen vrijheid
meer.

In samenhang met dit protest zijn elf gevangenen
gestorven, deels onder nog niet nader verklaarde
omstandigheden; enkele gevangenen werden neergeschoten; vijf andere nonnen zouden volgens uitspraak
van de gevangenisautoriteiten naar het heet zelfmoord
hebben gepleegd. Ngawang Sangdrol en een andere
non, Ngawang Choedzom, worden sinds dit protest in
mei vorig jaar in een isolatiecel gehouden en staan aan
zware mishandelingen bloot.

Wij demonstreren met onze blote handen,
omdat wij voor de waarheid strijden.
Wanneer wij de waarheid aan onze zijde hebben,
hebben wij geen wapens nodig.

Ons voedsel is zwijnenvoedsel.
Wij worden geslagen en brutaal behandeld.
Maar het Tibetaanse volk zal desondanks doorzetten
en zich niet buigen.
Wij, de gevangen vrienden in de geest,
wij zouden degenen kunnen zijn die de juwelen
bemachtigen.
Het maakt ons niet uit hoe hard we ook worden
geslagen,
onze ineengeslagen handen kunnen niet van elkaar
worden getrokken.
Vanwege deze liederen werd Ngawang Sangdrol tot
nog eens zes jaar gevangenschap veroordeeld.
Twee jaar later, in juli 1996 werd haar gevangenisstraf
opnieuw met acht jaar verlengd, waardoor de pas 19
jaar oude non tot een straf van in totaal 18 jaar veroordeeld werd. De grond voor die acht jaar strafverlenging
was de volgende:

Het Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en
Democratie heeft op 3 augustus 1999 wereldwijd een
`urgent sanction appeal' ter ondersteuning en hulp aan
Ngawang Sangdrol en de andere gevangenen gestart.
Daartoe worden telegrammen, telexen, expresse en
luchtpostbrieven in het Engels, Tibetaans, Chinees en
andere talen gezonden naar ondermeer Jiang Zemin,
president van China, en naar de voorzitter van de
Volksregering van de Autonome Regio Tibet. ,s,t
(Dit bericht is afkomstig van een reeks e-mail teksten
die vorig jaar wereldwijd verspreid werden, om opnieuw
zoveel mogelijk mensen op de hoogte te houden van
wat zich nog steeds afspeelt in het door de Chinese troepen bezette Tibet.)
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Ik zit in de gevangenis, maar heb er geen spijt van.
Mijn vaderland werd niet verkocht; (het werd gestolen).
Daarvoor hebben wij zoveel tranen vergoten,
oh, zovele tranen.

In de teksten van deze liederen staat ondermeer:
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Het dak van de wereld is mijn vaderland.
Mijn leraar is de belichaming van medegevoel en
vreugde.
Met behulp van de zonnestralen van zijn medelijden
zoekt het volk van Tibet geweldloosheid en vrijheid.

Uit protest tegen een heropvoedingscampagne waarbij
de gevangenen werden opgeroepen om de door de
Chinese autoriteiten aangewezen reïncarnatie van de
10e Panchen Lama te erkennen, had Ngawang Sangdrol samen met enkele andere nonnen geweigerd haar
cel schoon te maken en bovendien verzuimd om in
aanwezigheid van een bewaakster op te staan. Dit betekende een overtreding tegen de gevangenisvoorschriften. Toen de nonnen daarop werden gedwongen in de
regen te blijven staan, riep Ngawang Sangdrol de
woorden 'Vrijheid voor Tibet.' Als gevolg daarvan
werd niet alleen haar gevangenisstraf met acht jaar
verlengd, maar werd zij samen met drie andere nonnen
met zware stokslagen mishandeld. Daarnaast werd
haar rantsoen tot een minimum teruggebracht. Op den
duur kon zij zelfs voedingsmiddelen die haar door
andere medegevangenen in het geheim werden toegestopt, wegens ondervoeding niet meer tot zich nemen.
Door de voortdurende mishandelingen kreeg zij een
ernstige nierziekte.

ren uit de gevangenis te smokkelen. Deze cassette werd
alleen in het geheim in Lhasa gekopieerd en beluisterd,
maar kwam ook in Europa en daarna in de rest van de
wereld terecht. Nadat het de Chinese autoriteiten was
gelukt een kopie van de opname in beslag te nemen,
werd de strafmaat van de nonnen verlengd van vijf tot
negen jaar.

er

van her en
Dalai Lama: `De
ontwikkeling van
menselijke waarden
belangrijker dan het
instituut van Dalai
Lama'

zo ete
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Aan het eind van zijn bezoek aan
de VS in augustus vorig jaar zei de
Dalai Lama tegen Kenneth Woodward van Newsweek dat hij zich
graag zou willen bevrijden van zijn
rol als politiek leider van Tibet. 'Ik
ben nu 64 jaar oud, mijn actieve
leven zal misschien nog 15 jaar
voortduren. Daarna ben ik te oud.
Mijn naam en bekendheid zijn ook
op andere terreinen van nut, zoals
op dat van de ontwikkeling van
menselijke waarden en begripsontwikkeling tussen de wereldreligies
onderling. Het is wijs om mijn
energieën aan dergelijke aangelegenheden te wijden in plaats van
Dalai Lama te blijven.'
World Tibet News, 8 aug. '99.
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dit thema zullen kwesties aan de
orde worden gesteld zoals de relaties tussen tempels en steden, stadachtige tempelcomplexen, en stadsaanleg en tempelbouw.
Als speciale gastspreker is professor Matsuo Kenji uitgenodigd, die
in Japan een van de toonaangevende geleerden is op het gebied van
de geschiedenis van het Japanse
boeddhisme en Middeleeuwse
stedenbouw in Japan.
Het programma omvat onderwerpen als 'State sponsored temples in
Edo', 'Buddhism in and around a
confucian sacred City: Seoul
(1392-1910)', `Medieval Kamakura
— a comparison with Nara',
`Anudadhapura, an ancient Buddhist city in Sri Lanka', 'Bearded
men: the hidden population of
holy places' en My8e's Pure Land
thought'.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. Telefonische aanmelding
bij mevr.drs.M.C.de Jonge 0715272539 of per e-mail bij
drs.W.M.Valstar
(wmvalstar@yahoo.com)

Symposium
'De heilige stad in
het Boeddhisme'

Het boeddhisme is zowel in ZuidAzië, Zuid-Oost Azië, als in OostAzië een levende religieuze traditie. Het is ook de enige religieuze
traditie die bijna twee millennia
geleden de grens tussen de Indische en de Chinese cultuursfeer
heeft overschreden. Wetenschappelijk onderzoek naar het boeddhisme zoals dat in de diverse
gebieden van Azië bestond en nog
bestaat, heeft eveneens een lange
geschiedenis, niet in de laatste
plaats in Leiden.
Met de bedoeling om recent Leids
onderzoek op dit gebied voor het
voetlicht te brengen, zal er op vrijdag 8 september in het Witte
Singel Doelencomplex te Leiden
een boeddhologisch symposium
worden gehouden, met als thema
De Heilige Stad. In het kader van
advertentie

ZENKLUIZEN in de EIFEL
ZEN-Verzend Brigit van Raaij

Heerbaan 89, NL-6566 EE Millingen a/d Rijn
Tel.: 0(031)481431780 of 0481432095; Fax: 0481431862

ZEN
Europees zenkwartaalschrift voor theorie en praktijk
open voor alle zenscholen en richtingen
sedert 1980

Een greep uit de themanummers van 1992 tot 1997:
Zenwegen; Kritiek; Bodhisattva; Mimi Maréchal; Oorlog en vrede; Koan; Kinderen; Zen over gezondheid;
Kunst; Heeft de computer boeddhanatuur? Zen: Ademklank; Literatuur..
Prijs jaarabonnement: Hfl 39,50 / 790 BF
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Met ingang van dit nieuwe jaar is
Lotusblkter in een aantrekkelijke
nieuwe layout verschenen. Opvallend is de wijze waarop de illustraties tussen de teksten door zijn
gedoseerd. Ook is veel aandacht
besteed aan het omslag.
Nr. 1 van dit jaar heeft als thema
verlichting (Erleuchtung). Een
stoutmoedige onderneming, omdat
er door de eeuwen heen, en binnen
talrijke vaak sterk uiteenlopende
tradities in het boeddhisme, over
eenduidige omschrijvingen en definities van dit begrip ternauwernood van enige consensus gesproken kan worden.
`Bei den Lotusbltter fángt das
Millennium mit Erleuchtung an.'
Los van de vraag of dit jaar het
derde millennium realiter al is
aangebroken, is de manier waarop
de redactie gepoogd heeft verlichting te belichten, niet meteen tot
mislukking gedoemd. Traditiegetrouw trachten hier zegslieden van
scholen als Theravada-,
Ch'an/Zen- en Tibetaans boeddhisme, maar bijvoorbeeld ook
vanuit middeleeuws-christelijke
tradities als die van de Duitse
mystica's Hildegard van Bingen en
Mechteld van Maagdenburg,
antwoord te geven op de klassieke
vraagstelling: 'Wat moeten we
onder verlichting verstaan?'
Andrea Liebers schrijft in het
Ten Geleide: 'Zeldzaam tijdloos en
wars van alle grote en kleine
successen van techniek en wetenschappen (zo kenmerkend voor de
afgelopen duizend jaar in de
westerse cultuur) staat de verlichtingservaring van de Boeddha.
Over een tijdperk van meer dan

Lotusbitter 2/2000
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Pflanzen und Tiere luidt het thema
van dit nummer. In de tijd waarin
de Boeddha leefde was de natuur
volop bezield. Behalve de eerbied
die de mensen koesterden voor
allerhande diersoorten, kenmerkte
de natuur zich voor de mens door
een groot aantal veelsoortige
geesten die in de plantaardige
wereld een woonplek wisten te
bemachtigen. In talrijke soetra's
wordt verteld dat de Boeddha niet
alleen gesprekken voerde met
dieren; ook is veelvuldig melding
gemaakt van ondermeer boom- en
andersoortige geesten. Die
houding kenmerkte het meevoelende en alomvattende waarnemingsvermogen van de Boeddha
en zijn zicht op de werkelijkheid.
Met name het achtvoudige pad
toont de universele verbondenheid
aan met al wat leeft, met daarnaast
een leven in eenvoud waarin
bescheiden keuzes worden
gemaakt.
In de moderne samenleving, die
zo sterk door de ratio is bepaald,
wordt door velen een natuurwaar-
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neming als een omvattende
bezieldheid, zoals is beschreven in
die soetra's, verwezen naar het rijk
der mythen. Dieren en planten
worden heden ten dage tot object
gemaakt, vaak beschouwd onder
het aspect van het nut dat zij met
zich meebrengen, om tenslotte
alleen nog maar te worden gezien
als 'bron van inkomsten' waarover
de mens in onbeperkte mate meent
te kunnen beschikken.
Het is juist die zienswijze die in
dit nummer van LotusbLitter ter
discussie wordt gesteld. De
verschillende bijdragen met titels
als 'Planten en dieren in het boeddhisme', 'De Boeddha over de
plantengeesten', `Karuna, het grenzeloze medevoelen met mens en
dier, 'Bomen in het leven van de
Boeddha' enz. nodigen de lezer uit
om deel te nemen aan een werelden natuuropvatting die door veel
mensen met een glimlach wordt
bekeken, of in het beste geval als
sprookjesachtig of romantisch
wordt afgedaan. En dat alleen
omdat die zienswijze ogenschijnlijk tegen elk verstandig en wetenschappelijk inzicht indruist en
hooguit past in de wereld van het
kleine kind.
Zou echter juist die heel andere,
schijnbaar wereldvreemde, zienswijze ons vermogen tot waarnemen, onze oplettendheid en sensibiliteit niet kunnen aanscherpen?
Zo'n zienswijze stelt de gewoontegetrouwe verzakelijking van de
natuur en de daarin levende
wezens op losse schroeven, geeft
hun de eigenwaarde terug en
verandert nuchtere zakelijkheid in
deelname vol medevoelen. Het
beoefenen van oplettendheid kan
ons dan helpen om inzicht te
verkrijgen over gedragswijzen die
leed veroorzaken en wegen te
ontdekken om die te overwinnen.
(Uit de Editorial)
DB
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tweeduizend jaar is verlichting nog
steeds dezelfde kracht en transformerende energie waarover de mens
van toen en nu beschikt en ook in
de toekomstige wereld zal beschikken.
De verschillende artikelen in dit
nummer willen een proeve bieden
van 'datgene waarover je niet
denken kunt, van hetgeen intellectueel niet te begrijpen is, van de
situatie waarin samsara en nirvana
niet meer van elkaar te scheiden
zijn en waarin de gebruikelijke
dualistische zienswijzen in die van
een boeddha zijn getransformeerd.'
DB

boeken

DE WEG
DER WITTE WOLKEN

reikbaarheid, de oudste tradities
der mensheid en bewaarde hun
zuiverheid, de kennis van de
verborgen krachten in de menselijke ziel en de esoterische leringen
van Indiase wijzen en heiligen die
Tibet hebben bezocht.'
Een welkome herdruk van een
boek, dat talrijke lezers inspireerde
tot nadere kennismaking met de
centraal-Aziatische varianten van
het boeddhisme.
DB
Elaine Maclnnes

Licht stralend in Licht
East-West Publications, 1998
ISBN 9o-534O-055-9,f25,00

Lama Anagarika Govinda

De weg der witte wolken
Een pelgrimstocht door Tibet
Bres, 1999

Zomer 200 0

ISBN 9o-6229-008-6
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In de laatste jaren dat Tibet nog
vrij toegankelijk was, hebben
Lama Govinda en zijn metgezellin
Li Gotami een tocht ondernomen
naar west-Tibet en naar de heilige
berg Kailas. Gebieden die toen nog
ternauwernood door mensen uit
het Westen bezocht waren. Govinda's uitnemende kennis van zowel
het Theravada- als het Mahayanaen Vajrayana-boeddhisme zijn in
deze reisverslagen van groot nut
gebleken.
Dit inmiddels klassieke reisverslag is doorspekt met bijzonderheden over de wijze waarop op het
`dak van de wereld' de leer van de
Boeddha werd en nog steeds wordt
beleefd. Ook weet Govinda boeiend te vertellen over talrijke vaak
bizarre ontmoetingen met lama's,
yogi's en heiligen.
`Alleen Tibet handhaafde, door
haar natuurlijk isolement en onbe-

Elaine Maclnnes, een katholieke
non, woonde 15 jaar in Japan en
beoefende zen bij zenmeester
Yamada Koun Roshi in Kamakura.
Samen met Hugo Enomiya-Lassalle, de befaamde Duitse jezuïet en
zenmeester, ontving zij de titel van
roshi. Daardoor verkreeg zij het
recht om onderricht te geven. Op
de Filippijnen startte zij voor de
rooms-katholieke kerk een
zencentrum. In Engeland leidt zij
zenmeditatie in een aantal gevangenissen.
Elaine Maclnnes werkt zowel in
oost als west met zenmeditatie.
Daarbij maakt zij gebruik van klassieke traditionele aspecten van zen,
en grijpt tegelijkertijd terug naar
meditatieve uitingen die kenmerkend zijn voor de christelijke religie. Door telkens opnieuw een
brug te slaan tussen zen en die
westerse tradities, slaagt zij erin
om christenen kennis te laten
nemen van een grote oosterse
(Japanse) religieuze traditie.
Belangrijk is dat zij vrouwen en
mannen die zijn opgegroeid in de
eigen vaak christelijke traditionele
religieuze tradities met de verworven kennis van zen aanspoort zich

eens opnieuw te gaan verdiepen in
wat hen van kindsbeen af werd
onderricht.
DB
John Blofeld

De goden te boven
Taoïstische en boeddhistische mystiek
BRES,1999
ISBN 9o-6229-06-39

John Blofeld (1913-1987) behoort
tot de groep pioniers die voor de
westerse wereld oosterse spirituele
tradities - mede door zijn kennis
van oosterse talen - toegankelijk
maakte. Het is Blofelds grote
verdienste dat hij met De goden te
boven niet alleen een inspirerend
reisverslag wist te maken, maar je
daarnaast als het ware spelenderwijs kennis laat maken met allerlei
vaak eeuwenoude geestelijke
tradities.
Bijzonder zijn de beschrijvingen
van ontmoetingen met Chinese en
Tibetaanse meesters. Blofeld
presenteert daarbij korte inleidingen in niet alleen het Taoïsme,
maar ook in verschillende boeddhistische tradities, zoals het
Zuivere Landboeddhisme, Ch'an(Zen-)boeddhisme, de T'ien T'aischool en het tantrisch boeddhisme. Daardoor is een breed
,20
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DE GODEN g
TE BOVEN

Taoïstische en bueddhisOsche mystiek

David Crossweller

Wijsheden van de
Boeddha voor elke dag
Het verhaal van het boeddhisme. Informatief boekje over filosofie en geschiedenis van het boeddhisme, met illustraties, een doos met 366 meditatiekaarten
en een poster met afbeelding van een
mandala.
Uitgave: De Kern, Baarn
ISBN 90-325-0704-4

Het rijk van illustraties voorziene
boekje beschrijft in kort bestek de
betekenis van het boeddhisme, het
leven en de leer van de Boeddha,
de verspreiding van het boeddhisme en hoe de in de doos opgeborgen kaarten te gebruiken. De
kaarten geven elke dag van het jaar
een bepaalde gedachte ter overweging. Die gedachten zijn voornamelijk ontleend aan de Dhammapada, aan de Boeddha
toegeschreven teksten. De doos
kan worden gevouwen tot een
klein altaar. De poster met afbeelding van een mandala biedt hulp
bij het mediteren en concentreren
op de boodschap die elke kaart
biedt. Toepasbaar voor hen die
reeds enige bekendheid hebben
met de meditatiemethoden die
vooral in het Vajrayana-boeddhisme worden toegepast.
DB
Jean Smith

365 dagen zen. Zen-meditaties voor elke dag
Servire, 1999
ISBN 90-215-8945-1. Fl. 39,90

Een verzameling tekstfragmenten
afkomstig van zenvertellingen,
gedichten en koans uit China,
Japan, Korea, Vietnam en de VS.
Deze compilatie is bedoeld voor de

DB
Alec Le Sueur

Een hotel op het
dak van de wereld
BZZToH, 1999
ISBN 90-5501-609-8

Enige relatie met het boeddhisme
zoals dat heden ten dage wordt
beleefd in Tibets hoofdstad, is
nauwelijks in dit boek te vinden.
De vaak zonderlinge ervaringen
die een Frans hotelier in Lhasa
ervoer in het plaatselijke Holiday
Inn, geven een schril beeld hoe
zich als westerling staande te
houden, wil je in staat zijn te
managen op een wijze die onze
cultuur voor ogen staat.
Le Sueur verbleef als buitenlander vijf jaar lang in dit afgelegen

land. Voor lezers die een kijkje
willen nemen in het dagelijkse
reilen en zeilen van het leven van
alledag, gepaard gaand met talrijke
communicatiestoornissen met het
Tibetaanse personeel, en de onvermijdelijke wrijvingen met de
(Chinese) autoriteiten, wordt
enerzijds een verhelderend beeld
geboden, anderzijds een blik
gegund in de grondige veranderingen die de eens zo roemrijke spirituele hoofdstad van dit bijzondere
land heeft ondergaan.
DB

rl

Een hotel op het
dak van de wereld

000 ZJaWO Z

DB

lezer, die in deze teksten aanleiding
zal vinden voor momenten van
overdenking. Voor echte zen-beoefenaars is deze bundeling vooral
geschikt om te mediteren op een
rijke hoeveelheid thema's.
De selectie is tot stand gekomen
uit geschriften van oude vaak
befaamde meesters, en van hedendaagse zenleraren. Een verklarende
woordenlijst maakt dit boek ook
geschikt voor lezers die nog niet
eerder kennis hebben gemaakt met
de schatten van de zen-traditie.
`Je moet het wassen van rijst of het
klaarmaken van groenten niet aan
anderen overlaten, maar je moet dit
werk met je eigen handen doen.
Richt heel je aandacht op het werk,
zodat je goed kunt zien wat de
situatie van je vraagt. Wees niet
afwezig bij de activiteiten, en ook
niet zo verdiept in een van de
aspecten van iets waardoor je de
andere aspecten over het hoofd
ziet. Mis geen druppel in de oceaan
van deugd [door het werk aan
anderen toe te vertrouwen].
Ontwikkel een spirituele instelling
die streeft naar vergroting van de
bron van goedheid op de berg van
goedheid.'
Zenmeester Dogen (1200 -1253),
Instructies voor de zenkok
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panorama tot stand gekomen,
waarin voor het laatst een fascinerend beeld wordt gegeven van het
geestelijke leven in China kort
voor de communistische
overheersing.

agenda

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

Advayavada Infocenter - Amsterdam
Postbus 10502, 1001 EM Amsterdam
tfx 020-6269602, advaya@euronet.n1
www.euronet.nl/-advaya/index.htm
Info over het Advayavada-boeddhisme.
Maandelijkse bijeenkomsten: Amsterdam,
Prinsengracht 409E.
Boeddhagenda
Gratis en ongebonden mailing-list in het
Nederlands, waarop iedereen berichten over
geplande boeddhistische activiteiten kan
plaatsen en lezen. Info/inschrijving:
www.egroups.com/group/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: boeddhayana@buddhayana.n1
Lering en meditatie: iedere ma 19.30-21.30 u,
meditatie: iedere do 19-20 u. Retraites:
maandelijks weekeind.
Boeddhisme - wereldwijd elektronisch web
Op internet zie http//boeddhisme.pagina.nl
overzicht naar andere boeddhistische pagina's, met o.a. gegevens Stichting Vrienden van
het Boeddhisme (SVB) en Boeddhistische
Unie Nederland (BUN).
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Boeddhistisch Centrum Amsterdam
Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde
(VWBO). Palmstraat 63, 1015 HP Amsterdam. Tel.020-420.7097/632.779; e-mail:
info@wwbo.demon.nl;
website:http:/www.vwbo.demon.n1
Beginnersactiviteiten: Meditatieavonden elke
wo 19.30 u; Gevorderden: Dharma-avonden
elke do 19.30 u; Meditatiedag 27.8 11-17 u;
Vollemaansavond 19.30 u op16.7; Dharmadag 16 juli 19.30-22 u; Retraite (gevorderden)
20-29 juli. Zomerretraite voor beginners: 15
juli 19 u t/m 19 juli 12 u in Schoorl
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 Ch& 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: Orionlaan 7, 1223 AC Hilversum. Tel. 035-683.1269; fax 035-6834132,
e-mail: marlas.bv@wxs.nl,
www.euronet.n1/-advaya/bunhome.htm
Volgende ALV 25 november in nieuwe
boeddhistische tempel aan de Zeedijk,
Amsterdam. Bun-documentatieboekje met
uitgebreide info over aangesloten organisaties uitverkocht, nieuwe herziene druk wordt
overwogen.
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; 17-25 juli in Naarden
met Dr.Tan Tan Nyeng, Burma en Jotika
Hermsen; 13/22 okt in Naarden olv eerw.
Mettavihari 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/email 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; KinderDhammaschool: 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
31 juli - 4 aug. i.s.m. Internationale School
voor Wijsbegeerte (ISVW): Zomercursus
"Contrasten Oost-West". Vier grote stromingen uit Oosterse levensbeschouwing: confucianisme, hindoeïsme, taoïsme, boeddhisme.
ISVW, Dodeweg 8, 3882 RD Leusden.
9 sept. Chinese filosofie (1): Confucianisme,
Dr.K.L.van der Leeuw; De psychologie van
het boeddhisme, dr.H.F.de Wit. 7 okt. Spiri-

tualiteit in dagelijks leven: de ontroering van
het leven, prof.dr.M.A.Lathouwers; Chinese
filosofie (2):Yangisme, drs.P.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; Introductiedagen met eerw.
Hakuun Barnhard te Apeldoorn: 30/9,
28/10, 25/11; Meditatiegroepen; Cursusdagen olv eerw. Hakuun Banrhard, Utrecht 4
en 18/11; opgaven tot 26/9: 030-2625972, na
26/9: 055-5420038; Meditatiegroepen
Utrecht info 030-2625972, Steyl, Maastricht
info 077-3738601, Groningen (Leek) 0594518765.
India Instituut
Postbus 75861, 1070 AW Amsterdam.
Cursussen en lezingen: Sweelinck College,
Gabriël Metsustraat 7, Amsterdam. Inl.:
D.F.Plukker 020-6626662.
E-mail: d.plukker@inter.nl.net; website:
web.inter.nl/users/india-instituut/
Inleiding Indiase wijsbegeerte 12.9-21.11 tien
lessen door A.R.Scheepers; Noord-India en
Nepal: religie en ritueel door B.C.Meulenbeld
22.2.01-22.3.01 vier lessen; Het boeddhisme,

het onbewuste en de moderne psychologie

door A.R.Scheepers 9.1.01-30.1.01 vier lessen;

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.
Internationaal Zen Instituut Nederland
(IZIN)
IZIN is een afdeling van International Zen
Institute of America and Europe. Oprichter
Zenmeester Gesshin Prabhasa Dharma Roshi
(1931-1999). Info: Marjolein Jhana Verboom,
Reggestraat 33, 3522 GM Utrecht. 0302545197.

Wekelijkse zenbijeenkomsten (ook voor
beginners): Amsterdam ma 19.30-21.45 u olv

Maurits Hogo Dienske 020-6799126; ma t/m
vrij 8-9 u olv Phil Nafia van Velzen 0206934578; Bilthoven do 20-21.45 & za 1011.30 u (beginners) olv Enko Else Heynekamp 030-2252804; Boekel di 19.30-21.30 u
olv Antje Priti Vermeulen 0492-321530;
Delft ma 20-21.30 u olv Jishin Hendriks, inl
Dirk Jan Schroor 015-2561715; Heerenveen
za 9-10 u olv Cees Pala de Wit 0513-620268;
Krimpen a/d IJssel vrij 19-22 u olv Janny
Shingetsu de Wolf 0180-517649; Leiden di
20-22 u olv Jishin Hendriks 071-5820939;
Neede do 19.30-21.30 u olv Jishin Hendriks,
inl Ron Bender 0545-294931; Utrecht ma
19.30-21 u olv Coos Aprapti van Heuven
030-2817514; di 21-22 u en ma 7-8 u olv
Marjolein Jhana Verboom ism Marion
Weustink 030-2545197; Zwolle (Dominicanerklooster) di en do 20-22 u olv Ben Rata
Oosterman 038-4540135.
Jewel Heart
Dominicanenstraat 2B, 6591 KD Nijmegen.
Tel. 024-322.6985. Internet: www.jewelheart.nl; E-mail: info@jewelheart.nl
Nijmegen 6-8 okt Tarab Tulku: 'Wijsheid,
een Tibetaans-boeddhistische bernadering'.
Meditatie open avond: wek. vr 20-21 u.
Meditatiecursus: 2 wek. wo 20-2130 u.
Thangka tekenen: 2 wek. wo 20-22 u.
Inscholing boeddhisme: wek. do 19.30-21.30
u en di 20-12 u. Lamrimgroepen: wek. ma, di
en wo. Den Bosch Meditatieavond wek. wo
20-21 u. Inscholing boeddhisme: wek. ma
20-22 u. Lamrim wek. do 19.30-21.30 u. Info
073-641.3166. Tilburg Inscholing boeddhisme, wek. ma en wo 20-22 u. Info 013532.1348.
Kanzeon Sangha Nederland (ZEN)
Tel. 073-6427009; e-mail: cobe@hetnet.nl
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 Fugers 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.nl

Iedere ma. 20 u meditatie, vanaf 4 september
a.s in Centrum Phoenix, St Jacobsstraat 9-11,
Amsterdam. Info Michel van Dinteren 0206792917/Roeland Hofstee 072-5119257.
E-mail: kagyuams@diamantweg-boeddhisme.nl Centrum Groningen, p/a
C.H.Petersstraat 21, 9714 CG Groningen;
info Marja Jongejan 050-5774582. Meditatie
elke di 20-22 u. E-mail: kagyugro@diamantweg-boeddhisme.nl 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@diamantweg-boeddhisme.nl Groep
Leeuwarden, info Hans en Lieneke Visser
058-2555726. Meditatie elke wo 20-22 u. Email: kagyulwd@diamantweg-boeddhisme.nl
Studiegroep Losel Yarge
Frank van Sloten, R.Kochplaats 25, 3068 JC
Rotterdam. Tel. 010-4206133. Amala@worldonline.nl
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 Emst. Tel. 0578661,450/fax 0578-661.851, e-mail: maitreya@pi.net, home page:
http://home.pi.net/-maitreya/home.html
14-21 juli, Groepsretraite op 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 Rinpochee: 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 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 1013 u, voortgezette cursus vrij 10-13 u; 27 mei
10-17 u. Zomerretraite 13 aug 20 tot 18 aug
14 u, Leiden Kum Nye do 9.4511.45u/19.45-21.45 u, info 071-5131192;
Nijmegen Kum Nye di 20-22 u (11.1-30.5)
info secr. Amsterdam;
Utrecht Kum Nye vrij 10-12 u, info 0232310924;
Internationaal Zen Center Noorder Poort
Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen. Tel.
0521-321.1204, fax: 0521-321.412, e-mail:
Kanromon@euronet.nl.
Zen Retreat 15-25 juli; Zen Weekend 4-6
aug; Daily Life Retreat 8-11 aug; Mindful
Awareness Retreat 12-19 aug; Daily Life
Retreat 21-25 aug; 27-day-Zen Retreat 26
aug-21 sep; Zen Weekend 15-17 sep; Kaiku
Seminar 29 sep-1 okt; Zen Retreat 22-28 okt;
Zangweekend 3-5 nov; Zen Weekend 9-12
nov; Zen Weekend 24-26 nov; Rohatsu 8-15
dec; Nieuwsjaar Retreat 27 dec-1 jan.
International Zen Instituut (IZIN)
Het IZIN is een afdeling van het International Zen Institute of America and Europe, dat
werd opgericht door Zenmeester Gesshin
Prabhasa Roshi (1931-1999). Contactpersoon: Marjolein Jhana Verboom, Reggestraat
33, 3522 GM Utrecht, tel. 030-2545197.

Wekelijkse zenbijeenkomsten (ook voor beginers):

Amsterdam: ma 19.30-21.45 u olv Maurits
Hogo Dienske, 020-6799126;
Amsterdam: ma t/m vrij 8-9 u olv Phil Nafia
van Velzen, 020-6934578;
Bilthoven: do 20-21.45 u/ za 10-11.30 u
(beginners) olv Enko Else Heynekamp, 0302252804;
Boekel: di 19.30-21.30 u olv Antje Priti
Vermeulen, 0492-321530;
Delft: ma 20-21.30 u olv Jishin Hendriks,
info Dirk Jan Schroor, 015-2561715;
Heerenveen: za 9-11 u olv Cees Pala de Wit,
0513-620268;
Krimpen a/d IJssel: vrij 19-22 u olv Janny
Shingetsu de Wolf, 0180-517649;
Leiden: di 20-22 u olv Jishin Hendriks, 0715820939;
Neede: ma 19.30-21 u olv Jishin Hendriks,
info Ron Bender, 0545-294931;
Utrecht: ma 19.30-21 u olv Coos Aprapti
van Heuven, 030-2817514;
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Ayurveda: theorie en praktijk door M.Bode

26.4.01-31.5.01 vier lessen.

Utrecht: di 21-22 u/ ma 7-8 u olv Marjolein
Jhana Verboom en Marion Weustink, 0302545197;
Zwolle (Dominicanenklooster): di en do 2022 u olv Ben Rata Oosterman, 038-4540135.
Rigpacentrum
Secretariaat: Van Ostadestraat 300, 1073 TW
Amsterdam. Tel. 020-470.5100/fax 020470.4936. Info gegevens diverse activiteiten
bij secretariaat.
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 Chiigyam Trungpa
Rinpoche, geleid door Sakyong Mipham
Rinpoche.
le Jacob van Campenstraat 4, 1072 BE
Amsterdam. Tel. 020-679.4753; e-mail:
shamadam@xs4all.nl
Amsterdam, zitmeditatie ma & di 17.30-19
u, wo 19-22 u, do 19.30-21.30 u, meditatieinstructie en begeleiding wo 20-22 u; Leiden,
Geverstraat 48, 2343 AB Oegstgeest 071541.0928 (Lida Hospers) zitmeditatie en
meditatie-instructie wo 9-11 u, do 20-22 u;
Groningen, Vismarkt 36-A 050-313.6282
(Herma de Graauw-Goedendorp) zitmeditatie elke ma 19.30-22 u. Utrecht, Jansveld 9
bis 030-288.6032 (Desiree van Woerden)
meditatie elke wo 20-22.30 u. Arnhem, 026381.7262 (Tom Berthoff) meditatie elke di
20-21 u, meditatie-instructie elke di 20 u na
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tel.melding. Rotterdam, Museumpark 3 zaal
Remonstrantse Kerk (t.o. Museum
Boymans) 010-418.1387 (Alexander Mispelblom)/010-418.4915 of e-mail: g.m.spoelstra@wxs.nl (Gerard Spoelstra); Zitmeditatie
elke di 20-21.30 u(zaal open 19.30 u).
Stichting Leven in Aandacht
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam.
Meditatiegroepen in traditie Thich Nhat
Hanh:
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; 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,
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.
België Antwerpen, elke 14 dg meditatiebijeenkomst 19.30-21.30 u, info Odette Bauweleers 03-257.2598; Gent, meditatiebijeenkomst elke 2de do 19-22 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,
StJacobsstr.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.nl/-zenzee/suiren/
Sesshin:15 t/m 22 okt sesshin. Theehuis
Daruma & bibliotheek wo t/m za 12-17.30
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 10.3017.30 en 18.30-19.45 u 071-512.0051.
Tao-Zen groepen in Nederland en België
Postbus 1134, 1000 BC Amsterdam. Tel./fax:
020-420.2308. Amsterdam, Maarten Houtman iedere za./zo. 1 x per mnd info 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 te1.00.32.03.685.09/fax
03.685.0991;e-mail: tibinst@skynet.be;homepage: http://users.skynet.be/sky72508.
Vipassana-meditatie
Meditatie wekelijks: Amsterdam, 'Buddhavihara', St. Pieterspoortsteeg 29. Info Jotika
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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. 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 Moeskcr 038-4600171.
Vipassana Meditatie (zoals onderwezen
door S.N.Goenka)
Bargerkempe 6, 7103 DZ Winterswijk.
Tel/fax 0543-523.353, www.dhamma.org
10-daagse cursus vipassanameditatie: 20 sep 1 okt; 18-29 okt.
Vipassana - Sayagyi U Ba Khin Stichting
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen. Tel.
024-377.1935. E-mail: subks@xs4all.nl; internet: http://www.xs4all.nl-'subks/
Tiendaagse Vipassana-meditatiecursus:
cursus 18-28 aug in Engeland verzorgt stichting vervoier per busje vanaf Londen; wekelijkse Vipassana groepsmeditaties.• Utrecht en
Nijmegen. Info International Meditation
Centres of Sayagyiu U Ba Khin Memorial
Trust bij stichting of inernet:
http://www.webcom.com/imcuk/

Stichting Zazen
Contactadres: Berkakkers 10, 5521 GD
Eersel. Tel. 06-53776474 b.g.g. 0497-515.548
voor 22 u. - www.coreconsultancy.n1
Zendo Duizel: Rij kenstraat naast nr. 1
Informatiebijeenkomsten za.26-8-00 12.00 en
14.00 uur. Compacte introductiecursus 19
t/m 13 september. Voorts wekelijkse introductie- en vervolgcursussen en `inloopzazen'. begeleiding: Dick Verstegen. Folder op
aanvraag.
Zen in Han Fortmann Centrum
René Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen
024-361.9010
Introductiecursessen zazen olv Chris Smoorenburg info dit adres. Zazen-bijeenkomsten:
(zie onder 'Zengroep Oshida')
Zen 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, Venncnlaan 4,
7009 AP Doctinchcm. Tel. 0314-332.753.
Zen op de Tiltenberg
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang.
Tel. 0252-517.044/fax 0252-524.896.
Seminar en retraite: Inner peace in social
action i.s.m. F.A.S.Society, Japan, 25 juli 20 u
tot 27 juli 18.30 u. Vooraankondigingen:
Meditatief boogschieten: 23-24 sep; Zen sesshin met Eerw. Hakuun en 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; Zen-sesshin
met Ton Lathouwers: 6-10 dec.
Zendo-JAKU
Meditatie in de Zen-traditie di/do
avond/vrij-middag Driebergen, Klooster
Zusters Ursulinen. Info Stephan Ludwig
0343-513.968.
Zengroep Oshida
Info Han Fortmann Centrum, René Descartesdred 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 Eifel
Huffertsheck 2, D-54619 Lauzerath/Leidenbom, Duitsland. Info 0049-6559.467/fax
0049-6559.1342. 150 km vanaf Maastricht.
Verdere info zie boven bij Stichting Leven in
Aandacht.
Zenkring `Zendo'
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: 23 sep, 18
nov, telkens van 9.30 - 17.30 u.
Zentrum
Zentrum organiseert 3x per jaar Zencursussen voor beginners, halfgevorderden en
gevorderden. Aanvang telkens in september,
januari en april. Docenten: Rients
Ritskes, Willem Scheepers, Nico Tydeman,
Dick Verstegen en Cornelia Wierenga.
zomer introductiecursus van 19 t/m 24
augustus olv Cornelia Wierenga.
Introductiecursussen:
op dinsdag vanaf 12 september olv Cornelia
Wierenga om 9.15u., 17.45u. en 20.00u.
op vrijdag vanaf 15 september om 20.00 uur
olv Dick Verstegen
Doorgaande cursussen op maan-, woens- en
donderdag resp. om 17.45u. en 20.00u olv
Willem Scheepers en Nico Tydeman.
Informatie en/of toezending van de informatiefolder: Willem Scheepers, Costa Ricadreef
333, 3563 TG Utrecht. Tel. 030-2882528.
Email: zen@zentrum.demon.n1
Websitc: www.zentrum.demon.nl
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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 11 Amsterdam
telefoon 020 6205207/fax 6227143
e-mail nyingrpacentrum@nyingrna.n1
www.nyingma.n1
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