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Oude liefde 

Oude liefde roest niet. Ik moest aan 
deze uitdrukking denken bij het 
lezen van het artikel van Hakuun 

Barnhard. Ze verhaalt hierin over het leven 
en leer van Bodhidharma, die als de 'vader 
van zen' gezien wordt. Aangenomen wordt 
dat hij een soort lichaamsoefening onder-
wees voor de periodes tussen het zitten 
waaruit later verschillende vormen van 
martiale kunst zijn voortgekomen. Een 
daarvan is kung fu. Als jong meisje keek ik 
gefascineerd naar de gelijknamige tv-serie 
waarin David Carradine een jonge monnik 
uit het Chinese klooster van Shaolin speelt 
die, ten onrechte veroordeeld, vlucht naar 
het nog jonge Amerika en daar met zijn 
vechtkunst het onrecht bestrijdt. Onlangs 
zag ik enkele oude afleveringen en trof het 
me dat al die verhalen doorspekt waren van 
boeddhistische wijsheden. Iets wat me als 
zevenjarige niet opgevallen was natuurlijk, 
maar wat heel misschien toch ergens is blij-
ven hangen. 
Ook in het overzichtsartikel over zen en de 
krijgskunst brengt Mark Hemels kung fu 
even ter sprake. Al lang voordat de tv zijn 
intrede deed, schreef de krijgsman-filosoof 
Sun Zi: 'Hij die zichzelf en zijn vijand 
kent, wint zonder gevaar te lopen. Hij die 
hemel en aarde kent, overwint alles.' 
De oude liefde die niet roest, verwijst vaak 
niet naar een mens maar naar een hobby of 
bezigheid waar je ooit je hart aan verpand-
de. Iets waar je vol van was maar wat om 
de een of andere reden op de achtergrond 
raakte. Bij het beoefenen van die hobby 
vroeg je je zelden af wat de beloning zou 
zijn. Het plezier van de bezigheid was al 
genoeg. Bodhidharma antwoordde de 
koning die vroeg of hij verdienste had 
verworven met het bouwen van tempels 
dan ook: 'Geen enkele verdienste'. 
Het kenmerkende van zo'n oude liefde is 
dat die nooit helemaal verdwijnt. Er hoeft 
maar een klein vuurtje te zijn om de vlam 
weer te doen aanwakkeren. Hopelijk kan 
een van de artikelen in dit nummer dienen 
als een lucifer. Of, om de titel van een van 
de besproken boeken aan te halen: 'Boed-
dhisme in alle eenvoud; Ontwaak en 
ontdek wat nooit verandert'. 

Coverafbeelding: Tibetaanse nonnen van de Gelukpa-orde uit het 
klooster van Khachoe Khakyil Ling, Nepal. Foto: Marlies Bosch.  Wanda Sluyter 



Door Mark Hemels 

 

Op het sche 
DE VIERING VA N vierhonderd jaar Nederlands-Japanse 

betrekkingen heeft dit jaar behalve bijzonder mooie ook 

heel pijnlijke herinneringen opgeroepen. Een aantal 

artikelen in het Kwartaalblad Boeddhisme maakten al 

gewag van het Japanse 'oorlogszen' dat in de Tweede 

Wereldoorlog medeverantwoordelijk was voor de 

verschrikkingen van het Japans nationalisme en 

imperialisme. Pas zeer recent is het in Japanse 

zenkringen gekomen tot een openlijke spijtbetuiging van 

de steun aan deze oorlogsmachine. De vraag blijft 

hoe de mededogende geest van het 

boeddhistische zen zich heeft 

kunnen verbinden met zoiets 

afschrikwekkends als oorlog. Vanwaar de historische h
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 band tussen zenboeddhisme en krijgskunst? 

Boven: Bushido, de Weg van de Samoerai 
(Kalligrafie van Taisen Deshimaru). 
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van de snede 
De paradox van 
zen en krijgskunst 

I
n een flits doorklieft het zwaard de 
lucht. Pas vlak boven mijn hoofd komt 
het resoluut tot stilstand. Ik sta 

verbijsterd, deze aanval kwam plotseling als uit het 
niets. Besluiteloos overleg ik hoe ik een volgende 
verrassingsaanval kan pareren. 'Niet nadenken!' roept 
de zwaardleraar die mijn reflexen beproeft. 'Ontspan, 
blijf waakzaam het overzicht behouden.' Toch wacht 
ik vertwijfeld af. Mijn kansloosheid bij de vorige 
uithaal staat nog vers in het geheugen gegrift. Ik 
bedenk me immers dat ik deze wereld in een echte 
strijd op leven en dood nu heel onaangenaam zou 
hebben verlaten. 

Sinds enige tijd beoefen ik iaido, de Japanse 
zwaardkunst. Gefascineerd door de gratie en doeltref-
fendheid van de bewegingen en gemotiveerd door 
mijn studies in zen heb ik de weg naar de dojo, de 
oefenhal voor de krijgskunst, gevonden. Op het eerste 
gezicht lijkt zenboeddhisme niets gemeen te hebben 
met krijgskunst. Toch staan beide al eeuwenlang met 
elkaar in innig verband. 

Bushido, de weg van de krijgskunst 

In het politiek woelige Japan van de zeventiende eeuw 
was het beoefenen van de krijgskunst voorbehouden 
aan de klasse van de samoerai. Deze krijgers stelden 
hun leven in dienst van een oorlogsheer en handhaaf-
den daarbij een morele erecode die wordt verwoord in 
de bushido, de weg van de krijgskunst. Behalve de 
plicht tot eerbied voor de ouders, trouw aan de heer 
en een mededogende inzet voor het goede in de mens- 
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heid vereist deze weg van de samoerai een voortduren-
de bereidheid te sterven, zelfs de bereidheid het eigen 
leven te nemen wanneer de eer hem ontvalt. Om in de 
strijd te kunnen overleven probeerde de samoerai door 
middel van oefening in zelfdiscipline meesterschap van 
het zwaard te verwerven. 

Talrijk zijn de verhalen over samoerai die voor de 
juiste geestesgesteldheid in de leer gingen bij een 
zenmeester. De meesters van zen waren immers bij 
uitstek thuis in de beoefening van zelfdiscipline en de 
kwestie van leven en dood. Het bekendst is misschien 
wel de ontmoeting tussen de zenmonnik Takoean en 
de legendarische zwaardvechter Moesasji uit de zeven-
tiende eeuw. Deze Japanse volksheld uit een familie 
van samoerai had zich voorgenomen de onoverwinne-
lijke meester van het zwaard te worden. Voor hem was 
de onvermijdelijke strijd van de samoerai méér dan 
een met alle macht op leven en dood vechten om te 
overleven. Moesasji was niet bang om te sterven. 
Waarom immers bang zijn voor de dood als je weet 
dat je moet sterven? Moesasji wilde niet alleen maar 
overleven, maar was van plan definitief te overwinnen, 
ook en vooral zichzelf. Toen zijn pad dat van de 
monnik Takoean kruiste, zou zijn vechtkunst een 
andere geestelijke vorm aannemen. Zenmeester 
Takoean laat Moesasji boeken over zen lezen, en 
Chinese taoïstische klassieken zoals Sun Zi's De Kunst 
van het Oorlogvoeren. In deze meer dan tweeduizend 
jaar oude bundel schrijft de mysterieuze krijgsman-
filosoof Sun Zi: 

`Hij die de kunst van de strijder kent is niet verward in 
zijn bewegingen. Hij handelt en is daarin niet beperkt. 
Hij die zichzelf en zijn vijand kent wint zonder gevaar 
te lopen. Hij die hemel en aarde kent overwint alles.' 

Moesasji besluit zijn leven te wijden aan het bereiken 
van verlichting door de weg van het zwaard. Volmaak-
te kennis van 'zichzelf en zijn vijand', van 'hemel en 
aarde', moet hem als strijder en mens in staat stellen 
vastberaden en in alle vrijheid te handelen. Takoean 
leert Moesasji dat het hierbij niet gaat om het hart in 
vervoering te laten brengen en door begeerte of haat te 
laten meeslepen. Het op ieder moment in het leven 
realiseren van de aanvaarding van de dood betekent 
niet het in roekeloze moordzucht trekken van het 
zwaard. Zulke onwetendheid verwart slechts de geest 
en verscheurt het hart. De ware kunst van de strijder is 
kennis van zichzelf te hebben. Deze kunst is niet 
anders dan de boeddhistische weg van het `niet-ik', de 
egoloosheid, waarvan meester Dogen zegt: 'De Weg 
van de Boeddha bestuderen is zichzelf bestuderen. 
Zijn zelf bestuderen is zijn zelf vergeten. Zijn zelf 
vergeten is verlicht worden door alle verschijnselen. 
Verlicht worden door alle verschijnselen bewerkstelligt 
het wegvallen van eigen lichaam en geest evenals van 

COles is leegte, en uit 
deze absolute leegte 
ontspringt de wonder-
baarlijke ontplooiing 
van het handelen)) 

die van anderen.' Over deze volmaakte kennis schreef 
Takoean zijn brief Het Onbewogen Begrijpen. In dit 
geschrift zet hij de verbinding van zen met het 
zwaardmeesterschap uiteen. 

Onbewogen bewegen 

De boeddhistische leer onderscheidt vele opeenvol-
gende treden van geestelijke ontwikkeling. Een daar-
van is het 'inhouden'. De geest fixeert zich hierbij op 
een object of hecht zich aan een bepaalde gedachten-
gang. Dit is de geesteshouding zoals wij die gewoon-
lijk kennen. In het zwaardgevecht is de aandacht dan 
bijvoorbeeld eenzijdig gericht op het zwaard van de 
tegenstander of vervult de geest zich met een voorop-
gezet aanvalsplan. De waakzaamheid heeft zich vastge-
bonden aan één punt, waardoor het de vele andere 
mogelijkheden uit het oog verliest. De krijger is dus 
niet langer meer vrije meester over zijn bewegingen. 
Hij staat als vastgenageld in de ban van een werkelijk 
onbewogen tegenstander, die geen enkele intentie of 
teken van zwakte prijsgeeft. Het gaat erom dit 'inhou-
den' te overwinnen door het hart niet in vervoering te 
laten brengen, en de aandacht niet af te laten leiden 
door het slechts op één punt vast te houden. Over het 
belang van een vormloze lege geest schrijft Meester 
Sun: 'In de krijgskunst is het zaak dat strategie 
ondoorgrondelijk is, dat vorm verborgen blijft, en dat 
bewegingen onverwacht zijn, zodat het onmogelijk is 
om hier voorbereidingen tegen te treffen.' De onbe-
vooroordeelde lege geest staat open voor elke moge-
lijkheid die zich hier en nu aanbiedt. Alleen zo kan het 
zich in alle vrijheid schikken naar de bewegingen van 
de ander en daarop ogenblikkelijk reageren. Dit 'onbe-
wogen begrijpen' is niet star en gefixeerd, maar juist 
het allerbeweeglijkst; het is bereid in iedere denkbare 
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richting te gaan en houdt zich toch nergens in. 
Het onbewogen begrijpen staat gelijk aan de boed-

dhawijsheid van het niet-weten, de geestestoestand van 
het niet-denken — mushin. Die geest is niet meer 
geblokkeerd door het onderscheidende verstand dat de 
mens doet twijfelen of hij nu de ene zijde of de andere 
zijde moet kiezen. De geest is één, vrij van het 
dualisme tussen oog en zwaard, ik en ander, leven en 
dood, onbekommerd om enige gedachte aan voorop-
gezet plan en eindresultaat. Hierop is het zengezegde 
`Er mag geen haarbreedte tussen zitten' van toepas-
sing. Bedoeld wordt de onmiddellijkheid van het 
antwoord. Als bij een koan, waar het antwoord van de 
leerling spontaan en zonder overleg volgt op het 
vraagstuk van de meester, volgt de reactie van de krij-
ger zonder een haarbreedte verschil op de aanval van 
zijn tegenstander. Door de lege geest van de krijger 
voegt het zwaard zich naadloos en bliksemsnel naar de 
gebeurtenis van dat moment. Zo keert hij het zwaard 
van de tegenstander tegen deze zelf. In deze niet-
dualiteit bestaat volgens zenmeester Takoean de 
volmaaktheid van de zwaardkunst: 

`Alles is dus leegte: jijzelf, het getrokken zwaard en de 
arm die het zwaard hanteert. Ja, zelfs de gedachte van 

Tsutsui Jomyo en de priester Ichirai op de Gojo-brug. 
Door Torii Kiyomasu, 1716. 

de leegte is niet meer aanwezig. Uit deze absolute 
leegte ontspringt de wonderbaarlijke ontplooiing van 
het handelen.' 

Een historische verbinding 

Zenkenner D.T. Suzuki wijst drie gronden aan waar-
om zen zo'n aantrekkingskracht had op de Japanse 
krijgsklasse. Ten eerste, schrijft Suzuki, is zen een reli-
gie van de wil, die leert om niet meer om te kijken 
nadat eenmaal besloten is een bepaalde weg te volgen. 
Zen zou zich volgens hem tegen het wankelbare 
verstand keren en de, voor soldaten veel nuttigere, 
weg van de daadkrachtige intuïtie volgen. Ten tweede 
ligt de eenvoud en het zelfbewustzijn van de ascetische 
zendiscipline de strijdersmentaliteit na aan het hart. 
Zen zou daarbij de krijger van stoïcijnse deugden 
voorzien, omdat zen en de krijgskunst met elkaar 
overeenstemmen in de overwinning van de tegenstel-
ling tussen leven en dood. Ten slotte wijst Suzuki op 
een historische verbinding tussen zen en de krijgs-
kunst. In de Japanse samenleving zouden jongeman-
nen uit de hoogste klassen namelijk ofwel als priester 
van de zenboeddhistische staatsgodsdienst ofwel als 
krijger grootgebracht worden. Wilden de zenpriesters 
hun macht en aanzien behouden, dan moesten zij zich 
dus aansluiten bij de regeerders van het volk. Omge-
keerd gingen deze krijgszuchtige heersers niet zelden 
te rade bij de zenpriesters. 

In feite dateert de verbinding van zenboeddhisme 
en krijgskunst al van ver voor de politiek woelige 
Japanse middeleeuwen. Volgens de overlevering zou 
Bodhidharma (ca. 470 — 543), de eerste zenpatriarch in 
China, zijn monniken in het klooster van Shaolin 
verdedigingstechnieken op basis van de ademhaling 
hebben geleerd om in geval van nood te gebruiken bij 
het reizen over gevaarlijke wegen. Uit deze oefeningen 
ontstond de populaire gevechtskunst kung fu. Van nog 
oudere oorsprong is de reeds genoemde taoïstische 
krijgersfilosofie van Sun Zi, die tegenwoordig in de 
managementwereld veel gelezen wordt als strategie 
van het succesvol zakendoen. In de geest van de 
taoïstische meesters Lao Zi en Zhuang Zi (op hun 
beurt frequent aangehaald door de meesters van het 
zenboeddhisme) volgt hij de conflictloze Weg van het 
`winnen zonder te strijden', een weg van harmonie en 
mededogen met de levende wezens. In het Boek van 
de Weg en zijn Deugd (Daode jing) schrijft Lao Zi: 

`Wie een heerser bijstaat met de Weg dwingt de wereld 
niet met wapens, want daden van geweld vinden hun 
vergelding — waar legers hebben gelegen groeien 
distels, grote oorlogen worden gevolgd door jaren van 
ellende. 
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Wapens zijn instrumenten van onheil, niet het gereed-
schap van de verlichte. Wanneer hun gebruik onver-
mijdelijk is, is het het beste kalm en vrij van begeerte 
te zijn en zich niet te verheugen over de overwinning. 
Wie zich er wel over verheugt, schept behagen in het 
doden van mensen. Wie behagen schept in het doden 
van mensen, diens wil kan in de wereld niet volvoerd 
worden.' 

Moving zen 

Tegenwoordig worden de vele krijgs- en gevechtskun-
sten gelukkig allang niet meer gebruikt voor het eigen-
lijke slachtveld, waar de meeste van hen eens ontston- 

den. De geest van bushido wordt in de moderne 
oosterse martiale kunsten uitgedrukt als harmonie van 
lichaam, geest en omgeving. Hoewel het gevechtsele-
ment in de verdedigingskunsten aanwezig blijft 
(zonder aanval geen verdediging, en omgekeerd), 
hebben zij met geweldpleging niets van doen. Het 
kwaadwillende gebruik van, bijvoorbeeld, een karate-
trap op straat of het competitie-element van 
gevechts`sporten' ten spijt. 
Het is opzienbarend, maar bij nader inzien niet 
verwonderlijk, dat zowel de zendo, de meditatiehal, als 
de dojo, de krijgskunstoefenhal, de naam 'Plaats der 
verlichting' draagt. Per slot van rekening wordt op 
beide plekken de strijd met het ego, het zelf, het ik 
aangegaan. Een moeizame strijd die veel inzet, disci-
pline en geduld vereist, maar de beoefenaar uiteinde-
lijk in staat stelt zijn 'zelf' te verliezen en daarmee 
zichzelf te overwinnen. Ben ikzelf immers, met mijn 
begeerte, haat en onwetendheid, niet mijn grootste 
vijand? Pas wanneer het 'ik', dat zich voortdurend 
onderscheidt van het 'ander', zichzelf vergeet en 
oplost, kunnen beide werkelijk éénworden. Het is 
deze eenheid, de onlosmakelijke verbondenheid van 
alle dingen en gebeurtenissen met elkaar, die de Boed-
dha ons leerde. 
In dit licht is de geesteshouding op het kussen in de 
zendo dezelfde als op de matten in de dojo. In beide 
gevallen gaat het erom niets te zijn dan de openheid 
van de lege geest waarbinnen de dingen ieder ogenblik 
opnieuw verschijnen en verdwijnen. Het gaat erom 
steeds volledig hier en nu aanwezig te zijn, waakzaam, 
alert en aandachtig voor wat gebeurt. Kortom, leven 
op het scherpst van de snede. Krijgskunst wordt dan 



Portret van krijgsheer A-yu-hsi (Ch'ing-dynastie). 
Door Lang Shih-ning (Giuseppe Castiglione, 1688-1768). 

tot levenskunst in de geest van zen, zij het als moving 
zen, aandachtig in beweging. Een uitdrukking van 
deze 'danskunst' vormt het kata, een bewegingsoefe-
ning in de vorm van een schijngevecht. Volgens de 
puristen in de vechtkunstwereld vormt het kata, als 
zuivere bewegingskunst, de hoogste expressie van de 
eenheid van lichaam en geest. Awa, de meester die filo-
soof Eugen Herrigel inwijdt in de moderne klassieker 
Zen in de Kunst van het Boogschieten, zegt hierover: 
`Doordat u de ceremonie nu als een cultische dans 
weergeeft, bereikt uw geestelijk wakker zijn de hoog-
ste kracht.' 

Weg van geweldloosheid 

Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer gevechtskunst 
daadwerkelijk wordt beschouwd en beoefend als 
geweldloze bewegingskunst ter harmonisering van 
geest en lichaam; wanneer De Kunst van het Oorlog-
voeren wordt gelezen als het boek over vredeshandha-
ving dat het in werkelijkheid is; en wanneer de bushi-
do, de weg van de krijgskunst, inderdaad wordt 
bewandeld als mededogende inzet voor het goede in 
de mensheid. Het is wel duidelijk dat dit niet altijd het 
geval is. Dit blijkt temeer uit de studie Zen at War van 
Brian Victoria, waarin uiteen wordt gezet hoe onom-
wonden de Japanse zenwereld zich in de Tweede 
Wereldoorlog conformeerde aan de keizerlijke 
oorlogsmachine. Zenmeester Daiun Harado Sogaku 
geeft hier uitdrukking aan: 'Als je de order krijgt op te 
marcheren: stamp, stamp, of te schieten: beng, beng. 
Zo manifesteert zich de hoogste wijsheid van verlich-
ting.' Is hier de boeddhawijsheid van het niet-denken 
verworden tot een negatie van de individuele verant-
woordelijkheid, een ontkenning van het zelfstandig 
denken? 

Hoewel het de vrije, want ongebonden en onbe-
vooroordeelde, zengeest louter om een directe erva-
ring van de werkelijkheid hier en nu te doen is, zou 
het zich volgens D.T. Suzuki probleemloos schikken 
naar de 'bevel is bevel' mentaliteit: 'Zen heeft geen 
eigen leerstellingen of een filosofisch systeem van star-
re begrippen en logische regels. Het probeert enkel en 
alleen de mens te bevrijden uit de ketenen van geboor-
te en dood, en wel door een manier van intuïtief 
begrijpen die alleen aan zen eigen is. Daarom is het in 
staat zich buitengewoon makkelijk aan te passen aan 
bijna elke filosofie en morele doctrine, zolang zijn 
intuïtieve training daarbij maar intact blijft.' Wanneer 
Suzuki zen dan ook nog eens omschrijft als een religie 
van de wilskracht, bezielt met een revolutionaire 
strijdgeest, dan geeft dat ruim baan voor de gevaarlijke  

vriendschap met fascisme of oorlogszuchtig nationa-
lisme. Maar hebben we het dan nog over boeddhisme, 
een leven van mededogen met de levende wezens, 
vanuit het besef dat wij allen onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn? 

Dat de paradoxale verbinding van zen en krijgs-
kunst een weg van geweldloosheid zou moeten zijn, 
laat zich fraai verbeelden door een anekdote over 
Bokoeden, een van de zwaardmeesters die de ware 
betekenis van het zwaard begreep, niet als moord-
wapen maar als werktuig van geestelijke zelfdiscipline. 
Toen Bokoeden eens met een aantal medereizigers in 
een roeiboot over het Biwa-meer voer, bevond zich 
onder hen een grimmig uitziende samoerai in volledige 
wapenuitrusting. Hoogmoedig verklaarde hij de beste 
in de zwaardkunst te zijn. De reizigers hingen aan zijn 
lippen, maar Bokoeden besteedde geen aandacht aan 
hem en droomde wat voor zich uit. Dit tot groot 
ongenoegen van de samoerai die hem vroeg: 'Jij draagt 
toch ook twee zwaarden, waarom zeg je niks?' Bokoe-
den antwoordde rustig: 'Mijn kunst is niet de jouwe, 
ze bestaat daarin anderen niet te overwinnen, maar 
ook zelf niet te worden overwonnen.' Dat daagde de 
samoerai pas echt uit. 
`Tot welke school hoor je dan wel niet?' 
`De mijne heet Zonder-Zwaard-School.' 
`Waarom draag je dan een zwaard?' 
`Het zwaard duidt op het zelf zonder ego, niet op het 
doden van anderen.' De samoerai werd woedend en 
riep met brullende stem: 'Waag jij het echt zonder 
zwaard tegen mij te vechten?' 
`Waarom niet?' zei Bokoeden. 

De samoerai schreeuwde de bootsman toe naar de 
dichtstbijzijnde oever te varen. Bokoeden wierp tegen 
dat ze beter naar een wat afgelegener eilandje konden 
roeien om geen sensatiebeluste menigte aan te trekken. 
De samoerai vond het best, en zodra de boot bij het 
eilandje aankwam sprong de samoerai met getrokken 
zwaard van boord. Bokoeden legde onbezorgd zijn 
zwaard af en deed alsof hij de samoerai op het eiland 
volgde. Plotseling nam hij de roeispaan van de boots-
man en duwde de boot met kracht van de oever weg. 
Terwijl hij de samoerai buiten zinnen op het eiland 
achterliet, riep hij lachend: 'Ziedaar, mijn Zonder-
Zwaard-School.' 

Literatuur 
Sun Tzu, The Illustrated Art of War. Translated by 
Thomas Cleary. Shambhala 1998. 
Miyamoto Musashi, Een Boek van Vijf Ringen. 
De Strategie van de Samoerai. Karnak 1981. 
Taken Deshimaru, Zen en de Oosterse Martiale Kunsten. 
De Driehoek 1987. 
Eugen Herrigel, Zen in de Kunst van het Boogschieten. 
De Driehoek z.j. 
Daisetz Teitaro Suzuki, Zen and Japanese Culture. 1958. 
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Vlees noch Vis 
op het menu? 

Alle wezens - mens of dier - 

hebben het leven lief en verafschuwen de dood. 

Zij vrezen zeer het slagersmes 

dat hen stukje voor stukje snijdt en hakt. 

In plaats van gemeen en wreed te zijn, 

waarom niet het doden stoppen en het leven koesteren? 

(Mahaparinirvana-soetra) 

Bedorven voedsel 

Tijdens zijn lezing in oktober vorig jaar in Den Haag 
riep de Dalai Lama de aanwezigen op om zich bewust 
te zijn van het leed dat aan dieren wordt toegebracht 
door vlees te eten. Hij vroeg de zaal om toch vooral 
vegetariër te worden, al voegde hij er met de hem 
bekende humor en mildheid aan toe 'in ieder geval 
voor vandaag'. Het schetste mijn verbazing dat een mij 
onbekende buurvrouw na de lunch aan mij opbiechtte 
dat ze de oproep van de Dalai Lama glad vergeten was 
en een broodje makreel had gegeten. Dit geeft aan hoe 
moeilijk het is om eetgewoonten te wijzigen, zelfs al is 
het maar voor één dag. 

Nu het boeddhisme in het Westen steeds populair-
der wordt, vinden er heftige discussies plaats over de 
kwestie of het als boeddhist nodig is ook vegetariër te 
zijn. De pro's en contra's vliegen je om de oren. Zo is 
daar eerst de verwarrende onenigheid over de vraag of 
de historische Boeddha, Gautama Siddharta, zelf wel 
vegetariër was. In de soetra's zijn namelijk evenveel 
citaten aan te halen waarin er van vlees eten gewag 
wordt gemaakt, als waarin een felle stellingname 
wordt ingenomen tegen de consumptie van vlees. In 
de Pali-canon staat een verhaal dat graag door wester-
lingen wordt aangehaald om te laten zien dat ooster-
lingen net zo min betrokken zijn bij het lijden van 
dieren als zij, namelijk dat de Boeddha stierf na het 
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De ingewikkelde 

verhouding tussen 

boeddhisme en 

vegetarisme 

eten van bedorven varkensvlees. Sommige boeddhisten 
zeggen dat het hier een foute vertaling betreft en dat 
het eigenlijk om bedorven paddestoelen gaat. Anderen 
zeggen dat het een symbolische, zelfs esoterische, 
betekenis betreft die voor hedendaagse lezers niet 
meer te achterhalen is. 

Lijden 

Over het algemeen echter zijn boeddhisten het toch 
wel eens dat uit de hele geest van Boeddha's leven een 
enorme betrokkenheid spreekt met het lijden van alle 
levende wezens en dat hij om die reden vermoedelijk 
toch echt wel vegetarisch at. Het feit dat hij ergens 
gezegd heeft dat de monnik en non de offergaven in 
hun bedelnap moesten aanvaarden ook als er vlees of 
vis in zat, doet daaraan niet veel af. Daarbij moet de 
hedendaagse westerling zich wel realiseren dat 
vermoedelijk in Boeddha's tijd in India veelal vegeta-
risch gegeten werd. Bovendien is vlees altijd een luxe 
geweest, wat het tot op de dag van vandaag in arme 
landen nog steeds is. De kans dat de monnik of non 
vlees zou aantreffen in de bedelnap was dus niet erg 
groot. 

De voornaamste reden om in het boeddhisme een 
vegetarisch dieet te volgen is een logisch gevolg van de 
eerste van de vijf morele voorschriften, namelijk het 
principe om niet te doden. Nu is dat ook een gebod in 
het christendom. Maar daar is er nooit sprake van 
geweest dat dat gebod zich ook zou uitstrekken tot 
dieren. Volgens de christelijke leer hebben dieren niet 
eens een ziel en zijn zij vooral op aarde om de mens te 
dienen. In het boeddhisme vallen dieren echter onder 
de zeer brede categorie van 'alle levende wezens'. Als 
levend wezen kunnen dieren ook lijden en hebben zij  

recht op mededogen. Deze opvatting vloeit voort uit 
de boeddhistische visie op lijden. 

De visie van de Boeddha is na zijn verlichting neer-
gelegd in de Vier Edele Waarheden: de waarheid van 
het lijden, de waarheid van de oorsprong van lijden, de 
waarheid van het einde aan lijden, en de waarheid van 
het pad dat wegvoert van lijden. Wat populairder 
gezegd: we hebben een probleem (namelijk dat we 
vastzitten in de dagelijkse kringloop van het lijden, 
wat betekent dat niets in ons leven blijvende bevredi-
ging of zin zal schenken); we bepalen de oorzaak van 
dat probleem; we leren dat het probleem opgelost kan 
worden; en we zoeken de juiste oplossing voor dat 
probleem. De weg naar de bevrijding van het lijden is 
tweeledig: mededogen en wijsheid. Het eerste houdt 
een diepgevoelde altruïstische wens in om het lijden 
van alle levende wezens op te heffen of in ieder geval 
te verlichten; en het tweede houdt het ontwikkelen in 
van inzicht in de leegte (sunyata) van het bestaan. 

Geweldloosheid 

Het zal duidelijk zijn dat mededogen een onver-
vreemdbaar onderdeel is van de boeddhistische leer. 
Maar dan nog is de vraag waarom mededogen zich 
niet zoals in het christendom beperkt tot mensen. Dit 
heeft met een aantal zaken te maken. Ten eerste zijn er 
talloze teksten waaruit het grote mededogen van de 
Boeddha met het lijden in de wereld spreekt. Hierin 
spelen ook dieren een grote rol, met name in de jataka, 
verhalen en legenden over het leven van de Boeddha. 
Vriendelijkheid voor alle levende wezens is heel 
belangrijk en de Boeddha zei dan ook: 'Slacht niet de 
os die uw akker omploegt' en 'Geef niet toe aan een 
vraatzucht die het doden van dieren inhoudt.' 
Mededogen werd door de Boeddha gekoppeld aan een 
fundamenteel principe van geweldloosheid. En geweld 
is in de boeddhistische visie heel wat subtieler gedefin-
ieerd dan de gebruikelijke portie van moord, doodslag 
en verkrachting die we in Hollywoodfilms voorge-
schoteld krijgen. Zo zijn ook boosheid, kinderarbeid, 
het eten van vlees, en zelfs het doodslaan van een mug 
uitingen van geweld. In het Mahaparinirvana-soetra 
zegt de Boeddha: 'Het eten van vlees vernietigt de 
zaden van het grote mededogen.' 
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Dit heeft te maken met een tweede reden, namelijk 
dat in de boeddhistische opvatting alles in het univer-
sum met elkaar samenhangt. De boeddhistische filoso-
fie onderwijst een fundamentele eenheid en wederzijd-
se afhankelijkheid van alle dingen en gebeurtenissen. 
Een boze bui, een voetbal kopen die door kinderhan-
den in de Derde Wereld is gemaakt, dieren doden om 
wat voor reden dan ook: het heeft allemaal effect in 
die cirkel van onderlinge afhankelijkheid. Willen we 
vrede en harmonie bewaren dan moeten we stoppen 
met het doden van dieren. Een Engelsman die het 
vegetarisme propageert, ene dr. Walsh, zei eens: 'Het 
voorkomen van menselijk bloedvergieten begint aan 
tafel.' 

Bio-industrie 

Een laatste reden voor mededogen met dieren is de 
wet van karma. In het Shurangama-soetra staat een 
wat komische tekst waarin voor ons westerlingen wel 
een heel simplistische rondgang door de reïncarnaties 
wordt voorgesteld: 'Veronderstel dat iemand een 
schaap eet. Het schaap sterft en wordt een mens; de 
mens sterft en wordt een schaap. (...) Dood na dood, 
geboorte na geboorte, eten zij elkaar op. Het slechte 
karma waamee men geboren wordt strekt zich uit tot 
in de toekomst. De basis van dit alles is begeerte en 
hebzucht.' 

Ook al gelooft vast niet iedere westerse boeddhist 
dat hij of zij in een volgend leven terugkomt als het 
rund, het varken of de kip die met regelmaat aan tafel 
opgediend en gegeten wordt, toch kan het geen kwaad 
om stil te staan bij het enorme lijden van dieren die 
bestemd zijn voor vleesconsumptie. De consumptie-
maatschappij heeft een dagelijkse portie vlees voor 
elke burger toegankelijk gemaakt en zelfs tot een 
heilig moeten verheven (`Vlees mevrouw! U weet wel 
waarom!'). Dit heeft geleid tot een bio-industrie waar-
in het leed van miljoenen dieren niet te overzien is. Pas 

12  bij crises, zoals de varkenspest of de gekke koeienziek- 
te, dringt door tot de bevolking hoe dieren behandeld 
of eigenlijk mishandeld worden. 

Daarbij komt een grote mate van hypocrisie om de 
hoek kijken. Zo maakten nog niet zo lang geleden 
Nederlanders zich druk om het lijden van stieren in 
Spaanse stierengevechten, terwijl de Britten hun 
afschuw uitspraken over de Nederlandse kistkalveren. 
In de bio-industrie is sprake van een dagelijkse marte-
ling van beesten die op een industriële wijze vetgemest 
worden voor consumptie. Iemand die ooit de neurose 
van een vastgeketend varken heeft gezien, krijgt geen 
hap van een karbonaadje meer door zijn keel. Het 
plaatje met een nummer in de oren van het vee tegen-
woordig doet denken aan de code op het verpakte 
vlees in de supermarkt: het dier is niet meer dan een 
cijfer. 

Mededogen 

Dan hebben we het nog niet eens over het lijden van 
het eigenlijk slachten van de dieren en het bereiden, 
koken of braden van het vlees. Dat ook daarbij sprake 
is van regelrechte marteling weten we maar al te goed. 
Ook hier komt weer de nodige hypocrisie om de hoek 
kijken. Welke westerling kan nog met open ogen 
kijken naar het slachten van een dier, zoals dat nog in 
alle eerlijkheid en openheid door de boer zelf gedaan 
wordt in de meeste derdewereldlanden? Meestal wordt 
dat als gruwelijk ervaren, ook al is er dan vaak sprake 
van een beest dat in vrijheid heeft geleefd en met liefde 
wordt gedood. De bio-industrie heeft dergelijk lijden 
van beesten onzichtbaar gemaakt. Menige Nederlander 
windt zich op over het slachten van schapen door 
moslims hier ten lande, maar maakt zich nooit druk 
om de miljoenen dieren die dagelijks geëlektrocuteerd 
worden in de Nederlandse slachterijen (maar al te vaak 
door allochtonen, aangezien Nederlanders het werk te 
vies vinden). 

Vriendelijkheid, zorg en liefde zijn ver te zoeken in 
de westerse houding ten opzichte van dieren die gege-
ten worden. Een houding die in scherp contrast staat 
met de vaak intense maar ook sentimentele liefdesrela-
tie met het huisdier. Kon het varken of de koe maar 
iets van die liefdevolle aandacht krijgen waaronder 
hond en kat in menig huishouden bedolven worden. 
Of de kip iets van de kanariepiet. 

Willen we als westerse boeddhist een begin van 
mededogen voor alle levende wezens ontwikkelen, dan 
is enig bewustheid van het lijden van de miljoenen 
varkens, schapen, runderen en kippen in Nederland op 
zijn plaats. Om een zuiver hart te krijgen, helpt het 
wellicht om het vlees en ook de vis wat vaker te laten 
staan. Misschien wel voor altijd, misschien in ieder 
geval voor vandaag. En als u nog twijfelt wat de Boed-
dha ervan vond, dan volgt hier een laatste citaat: 

`In het belang van de liefde voor zuiverheid, moet de 
bodhisattva zich onthouden van het eten van vlees, 
dat wat voortkomt uit sperma en bloed e.d. Uit angst 
om levende wezens schade te berokkenen moet de 
bodhisattva, die zich traint om het grote mededogen te 
bereiken, zich onthouden van het eten van vlees. (...) 
Het eten van vlees in welke vorm dan ook, op welke 
manier dan ook, en waar dan ook is onvoorwaardelijk 
en voor altijd verboden. Het eten van vlees heb ik aan 
niemand toegestaan, ik sta het aan niemand toe, ik zal 
het niet toestaan.' 

(Lankavatara-soetra) 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de volgende 
websites: 
http:/www.ivu.orgi 
http://online.sfsu.edu/—rone/Buddhism/ 

Buddhist%2oVegetarian.htm 
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Door Anneke Smelik 

Misosoep 
met zeewier 
en vijgen 
met rozen 
Vegetarische catering 

VEGETARISCH KOKEN is voor Marie-

Hélène van Gestel een uit de hand gelopen 

hobby. In het dagelijks leven is zij secretaresse, 

maar daarnaast leidt zij het 

vegetarische cateringbedrijf 

Au Bain Marie. 

Hoe is dat zo gekomen? 

Artistiek 

Eigenlijk zijn er twee heel verschillende drijfveren 
geweest: het boeddhisme en mijn creativiteit. Zo'n tien 
jaar geleden werd mijn toenmalige vriend boeddhist en 
uit respect voor alles wat leeft ook vegetariër. Op een 
gegeven moment ging ik mee naar retraites. Dat was 
voor mij een openbaring: het dieper afdalen in je 
bewustzijn, de openheid, het afleggen van je 
beschermlagen — ik vond dat heel stimulerend. Het 
boeddhisme heb ik verweven in mijn leven en al snel 
klopte het voor mij niet meer om gedode dieren te 
eten. Vlees en vis gingen definitief van het menu af. 

Al van jongs af aan heb ik geschilderd om mijn 
creativiteit te uiten; ik vind het heerlijk om met kleu-
ren en vormen in de weer te zijn. Nu zit ik alweer tien 
jaar in een kookgroepje, waarin we elke week met 
elkaar eten. Langzamerhand is de creativiteit van het 
schilderen overgegaan naar het koken. Voor mij is de 
artistieke vormgeving van het eten dan ook ontzettend 
belangrijk. Het cateringbedrijf geeft mij de gelegen-
heid mijn creativiteit kwijt te kunnen. Smaak staat niet 
op zich, maar wordt voor een deel ook door de kunst- 

zinnige aankleding bepaald. Ik werk veel met bloemen 
als decoratie. Je zou ze trouwens ook kunnen eten, 
maar dan moet je wel onbespoten bloemen 
hebben.Voor mijn eerste grote opdracht heb ik 
bijvoorbeeld vijgen gevuld met room, ze op een glazen 
schaal opgediend, er poedersuiker overheen gestrooid, 
en het geheel versierd met witte rozen. Het was nog 
wel even moeilijk om in januari aan vijgen te komen, 
maar dat was me gelukt! Die schaal zag er zo prachtig 
uit, erotisch haast. 

Vooronderzoek 

Ik kan me nergens zo aan ergeren als aan de fantasielo-
ze vegetarische schotels die je vaak in restaurants 
krijgt opgediend. Een lasagne uit de diepvries halen en 
in de magnetron gooien; dat is zo gemakkelijk! Ik wil 
graag laten zien dat het veel beter, mooier en lekkerder 
kan. Daarom maak ik echt wat van een opdracht, want 
vegetarisch eten is gewoon heel veelzijdig. Het voor-
onderzoek voor een opdracht vind ik een hele leuke 
periode. Ik duik de bibliotheek in, surf op het internet, 
winkel bij de Chinese groothandel, op zoek naar 
bijzondere recepten en ingrediënten. Dat kost veel 
tijd, maar zo creëer je wel de leukste dingen. Ik hou 
van landenthema's: Iers, Thais, Japans. Zelf ben ik dol 
op misosoep met zeewier, lekker en gezond. Voor 
eenmalige maaltijden ben ik niet bezig met een balans 
in calorieën, proteïnen, vitaminen, mineralen en al dat 
gedoe. In dit opzicht ga ik eerder uit van verschillende 
kleuren en van variëteit. Dan zit het volgens mij 
vanzelf wel goed met het evenwicht in de opbouw. 

Droom 

De catering is voor mij echt een hobby naast de baan. 
Voorlopig wil ik het ook niet te groot laten worden, 
want ik wil het met veel aandacht en zorg blijven 
doen. Van het mediteren heb ik geleerd om heel 
bewust en aandachtig te koken. Het moet ook wel 
spontaan blijven en elke keer weer een feestje worden. 
Lekker eten samen met andere mensen is zo geweldig; 
want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om in rust bij 
elkaar te zijn en samen iets te delen. Koken is goed 
voor jezelf zorgen en de ander daarvan deel te laten 
zijn. Eten in je eentje is niks aan. 

Een restaurant lijkt me niet echt iets: te druk en 
voor je het weet kook je op de automatische piloot. 
Weet je wat nog wel een droom van me is? Om ooit 
een bed & breakfast te beginnen hier in de omgeving 
van Arnhem. Het moet dan wel een mooi huis zijn en 
alles moet tot in details kloppen, met zeepjes van The 
Body Shop en zo. Dan wil ik 's avonds ook voor de 
gasten koken, als zij dat willen. Ik vind het gewoon 
leuk om mensen te verwennen. 

Voor meer informatie: Au Bain Marie: 026-4424583 
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Door Marlies Bosch 

Op toer door Nederland 

Tibetaanse nonnen 
op weg  

IN DECEMBER KOMT een groep Tibetaanse nonnen uit Kopan (Nepal) naar Europa, waarbij 

ze ook Nederland aandoen. Zij trekken rond met een aanhangwagen vol rekwisieten, die 

ze gebruiken tijdens de voorstellingen die ze op diverse plaatsen in het land gaan geven. 

Op io december wordt in het Tropeninstituut (Amsterdam) de spits afgebeten. Daarna 

doet de toer diverse andere steden aan, zoals Groningen, en wellicht ook Rotterdam. 

Voor het eerst in de geschiedenis van het boeddhisme voeren vrouwen 

rituelen en dansen op, en spelen zij op instrumenten die voorheen 

uitsluitend aan monniken waren voorbehouden. Een revolutie in de 

Gelukpa-traditie van het boeddhisme. 

Mannelijk 

Van mensen die mijn foto-exposities van Tibetaanse 
nonnen bezoeken, hoor ik zonder uitzondering de 
opmerking: 'Mooi, die mannen in hun rode gewaden.' 
Niemand herkent de trekken van vrouwen in mijn 
foto's. De nonnen zijn, net als hun mannelijke collega-
's, kaal geschoren en dat geeft hen in de ogen van 
westerlingen mannelijke gelaatstrekken. 

Op zich is die vergissing niet vreemd. Wie de 
geschiedenis van het Tibetaans boeddhisme bestudeert, 
ontdekt al gauw dat in de ruim 2600 jaar van haar 
bestaan vrouwen altijd een ondergeschikte rol hebben 
gespeeld. Er waren nonnen in het boeddhisme sinds de 
tante van de Boeddha hem herhaalde malen smeekte 
om tot de orde te mogen worden toegelaten. Na lang 
aandringen stemde hij toe onder de voorwaarde dat zij 
zich aan de acht extra regels zou houden die de Boed-
dha haar oplegde. Deze acht 'zwaarwegende' regels 
hebben er eeuwenlang voor gezorgd dat nonnen, hoe 
lang ze ook in het klooster waren, altijd ondergeschikt  

waren aan monniken, zelfs aan hen die pas waren 
toegetreden. Eén van die regels was dat het een non 
niet was toegestaan om een monnik les te geven, 
terecht te wijzen of te beoordelen. Zo gebeurde het dat 
nonnen werden gebruikt als dienstbodes voor de 
monniken, en dat zij daarvoor alleen te eten kregen. Zij 
hadden zo'n laag aanzien in de gemeenschap dat zij 
niet in staat waren in hun eigen onderhoud te voor-
zien. Als gevolg daarvan stierf rond 800 het boed-
dhistische kloosterleven in India voor vrouwen uit. 

Mandala's 

De bezetting van Tibet door de Chinezen in 1950 heeft 
verregaande gevolgen gehad voor de ontwikkeling van 
het boeddhistische kloosterleven voor zowel mannen 
als vrouwen. Duizenden van hen vluchtten met hun 
leider, de Dalai Lama, naar Nepal en India. Ze kwamen 
daar in direct contact met westerlingen die op zoek 
waren naar een nieuwe spirituele inspiratie. Natuurlijk 
heeft dat gevolgen gehad voor de manier waarop 
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Een levendige voorstelling met muziek en dans. (Foto's: Marlies Bosch) 

monniken en nonnen zich verder hebben ontwikkeld. 
Een van die gevolgen is dat nonnen hard op weg zijn 
met een inhaalslag op hun mannelijke collega's. Vooral 
het door Lama Yeshe gestichte klooster in Kopan, 
Nepal, heeft een steentje bijgedragen aan de ontwikke-
ling en emancipatie van de talrijke nonnen die het 
nabijgelegen nonnenklooster Khachoe Khakyil Ling 
bevolken. Voor het eerst in de geschiedenis van het 
boeddhisme zitten daar jongens en meiden gezamenlijk 
in de tempel om te leren debatteren of zich het Tibe-
taans eigen te maken. 

Daar blijft het echter niet bij. Ook het creëren van 
zand-mandala's behoort tot de opleiding van de jonge 
nonnen in Kopan. Het is fascinerend om van dichtbij 
gade te slaan hoe zo'n mandala tot stand komt. Geze-
ten op een bankje buigen zes nonnen zich over een 
steen waarop geometrische lijnen zijn gekrast. Daarop 
maken zij met engelengeduld een reliëf van gekleurd 
zand, waar ze minimaal een week mee bezig zijn. Het 
zand wordt door een metalen buisje op de vorm 
gestrooid door middel van zacht schrapen over de 
inkepingen in het koper. Daarbij zitten de nonnen 
haast dubbelgeklapt te werken, van 's morgens vroeg 
tot een uur of acht 's avonds, veelal bij heel slecht licht. 
Uiteindelijk wordt de mandala met een ritueel in de 
rivier gestrooid. Daarmee wordt uitgedrukt: alles is 
vergankelijk, ook deze kunst. 

Khachoe Khakyil Ling 

In februari van dit jaar verbleef ik een week in dit 
klooster in Kopan. Het ligt op een paar honderd 
meter afstand van het befaamde monnikenklooster dat 
door Lama Yeshe (Gelukpa) is opgericht. Ik woonde in 
het retraitehuis, dat werd opgeknapt voor een langdu-
rige retraite van een tiental nonnen, die er drie jaar, drie 
maanden, drie weken, drie dagen en drie uur in stilte 
doorbrengen. In het klooster van Khachoe Khakyil 

Ling wonen ruim 220 nonnen, en hun aantal stijgt met 
de dag. Veel gevluchte nonnen uit Tibet zoeken hier 
een onderdak. Omdat er in Nepal geen Tibetaanse 
scholen zijn, sturen veel Tibetaanse ouders hun kinde-
ren al op zeer jonge leeftijd naar een klooster. Voor 
deze jongens en meisjes is het leven in het klooster 
meer een kostschool dan een spirituele 'roeping'. 

Van het geld dat de nonnen met hun toer door 
Amerika en Canada hebben 'verdiend' wordt grond 
aangekocht, waarop nieuwe gebouwen een onderko-
men moeten bieden aan de nonnen die momenteel nog 
met zestien meiden in een kamer slapen. Tijdens mijn 
verblijf werd het hele klooster in de verf gezet en de 
keuken van nieuwe kookpotten voorzien. 

Toer door Nederland 

In december komt de groep nonnen naar Nederland, 
onder auspiciën van de Foundation for the Preserva-
tion of the Mahayana Tradition. De Europese toer 
begint in Frankfurt, maar de nonnen zullen ook Zwit-
serland en Roemenië aandoen. Ook deze toer wordt 
gemaakt om de kas van het klooster zodanig te spek-
ken dat het klooster in staat is om genoeg verblijfs-
ruimten en klaslokalen voor de nonnen te bouwen. In 
zekere zin zijn deze nonnen daardoor bezig zich onaf-
hankelijk te maken van giften van westerlingen: ze 
`werken' voor hun geld. Het is een onderdeel van hun 
ontwikkeling die hun aanzien moet vergroten. Niet 
alleen bij westerlingen, maar juist ook in de ogen van 
de Tibetaanse bevolking in Nepal. 

Informatie over de toer: marliesbosch@zonnet.com  
io December: Tropeninstituut Amsterdam. 
Aanvang: 20.30 uur. Tel. 02o-56997n. 
n December: Zuidhorn (Groningen). 
Tel. VVV-Zuidhorn: 0594-502469. 
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CURSUS 
BOEDDHISME 

Onderwerp: The three principles of the path: 
• Renuncation (of the worldly view) 

• Bodhicitta (the mind of Enlightenment) 
• Wisdom (the right knowing) 

taal 
Engels gesproken, vertaling in het Nederlands 

leraar 
De eerwaarde Gonsar Rinpoche, 

spiritueel directeur van 'Rabten Choeling', 
Mt. Pélerin, Zwitserland. 

Datum en tijden 
9 en 10 december 2000 

van 10 -12 en van 2.30 - 5 uur. 

locatie 
Het Sierkangebouw, 

Antonie Heinsiusstraat 3 
(t.o. Gemeentemuseum) 

2582 VP Den Haag 

aanmelden/brochure 
In Liem 

Stationsweg 95 C 
2515 BK Den Haag BK DEN HAAG 

tel./fax: 070- 3800 273 
e-mail: liem44@zonnet.nl  

kosten 
fl.50,- . 

— advertenties — 

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  

Ca%  
STICHTING ZAZEN 

Informatiebijeenkomsten: 
zaterdag 13-1-zool om 12.00 uur en om 14.00 uur 

Compacte introductiecursus 
20 t/m 25 januari 

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.n1 
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boeddha et   
De Dharma digitaal 

Schrijfsels 

Al weer een hele tijd geleden -
zomer 1997 om precies te zijn -
werden er op deze plek een aantal 
boeddhistische tijdschriften 
besproken die enkel via internet te 
lezen waren of een virtuele kopie 
van de papieren versie vormden. 
Drie jaar is een lange tijd in de 
online wereld en vandaar dat een 
nieuwe zoektocht naar tijdschrif-
ten ook nieuwe pennenvruchten 
opleveren. 

Om echter diegenen die de eerste 
aflevering gemist hebben 'up-to-
date' te brengen eerst maar eens 
een korte samenvatting van de tijd-
schriften die ook in 1997 al online 
te bekijken waren: 
De Shambala Sun, het glossy tijd-
schrift van de navolgers van 
Chogyam Trungpa, heeft een zeer 
verzorgde site met integrale artike-
len vanaf 1995. De site van het 
Journal of Buddhist Ethics bevat 
veel meer dan artikelen uit het tijd- 

schrift. Het heeft bijvoorbeeld 
links naar online conferenties en 
boekbesprekingen. Tricycle, the 
Buddhist Review, heeft zowel 
virtueel als in papierformaat een 
strakke, eigentijdse vormgeving en 
bevat naast de artikelen ook een 
lijst van dharma centra en een 
overzicht van nieuwtjes en gebeur-
tenissen. 
Adres Shambala Sun: 
http://www.shambalasun.com  
AdresJournal of Buddhist Ethics: 
http://jbe.la.psu.edu/ 
Adres Tricycle: 
http://www.tricycle.com  

Voor wie geïnteresseerd is in de 
bredere achtergronden van de 
landen waar het boeddhisme 
oorspronkelijk vandaan komt, is 
de site van Himal Media een goede 
keus. Himal Media is een uitge-
versconcern dat o.a. de tijdschrif-
ten Nepali Times, Wave en Himal 
South Asian in zijn portfolio heeft. 
Geen van die tijdschriften is boed-
dhistisch georiënteerd maar ze 
bevatten wel regelmatig artikelen 
met boeddhistische inslag. Zo staat 
er in het februari nummer 2000 van 
Himal South Asian een interessant 
stuk over de vlucht van de 17e 
Karmapa. 
Adres: 
http://www.himalmag.com  

Butterfly, the Journal of Contem-
porary Buddhism, is pas aan de 
derde uitgave toe en is dus een 
relatieve nieuwkomer op internet. 
Het zomernummer 2000 bevat 
onder andere een aantal gedichten, 
een artikel over het boeddhisme in 
Engeland en ingezonden brieven. 
Adres: 
http://www.butterflyjournal.com  

De Karma Kagyu school die de 
Diamantweg bewandelt (Vajraya-
na) en onder leiding staat van 
Lama Ole Nydahl heeft verschil-
lende landenuitgaves van hun blad 
Buddhism Today. Op de site 
kunnen enkel artikelen uit 1994 en 
1995 online gelezen worden van de 
voorloper van Buddhism Today, 
nl. Kagyu Life. 
Adres: 
http://www.diamondway.orgibt/ 

De site die de Ocean of Merit 
Buddhist Newsletter bevat is erg 
rommelig. Maar wellicht komt dit 
op diegenen die het Chinees 
machtig zijn anders over. 
De nieuwsbrief is een uitgave van 
de Sino-Tibetan Buddhist Study 
Group, gelieerd aan de 
17e Karmapa. 
Adres: http://www.namoguru.org  

Het herfstnummer van Hundred 
Mountain, een "Independent, 
Buddhist Oriented 
Journal of the Soirit and the Arts", 
bevat onder andere een zeer 
lezenswaardig artikel met 8 tips 
hoe je thuis kunt mediteren en een 
grappig stuk hoe je met je hond 
kunt 'zitten'. 
Adres: http://www.hundred-
mountain.com/ 

Voor diegenen tenslotte die liever 
zelf de pen ter hand nemen en iets 
op schrift stellen, is het wellicht 
een idee om een medecompaan te 
zoeken om mee te corresponderen. 
Via de site van Buddhist Pen Pal 
kun je een geschikte kandidaat 
uitkiezen. 
Adres: 
http://www.geocities.com/SouthBe-
ach/Pointe/564o/indexi.html  
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Door Dick Verstegen 

Presentatie Rients Ritskes' nieuwe boek 

Van Agt positief over 
de 'lange adem' 

ALS VERLICHTING SAMEN VALT met echte eerlijkheid tegenover jezelf, de mensen om 

je heen en de wereld, biedt zen voor mensen een haalbaar ideaal. Met woorden van 

deze strekking eindigde oud-ministerpresident Dries van Agt zijn betoog bij de 

presentatie van het nieuwe (en vijfde) boek De ZenManager van zenleraar Rients 

Ranzen Ritskes. Hij deed dat op 19 september jl. in het Utrechtse Polmanshuis, waar 

hij ook het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nam. De presentatie van 

Ritskes' nieuwe boek was gebed in een mini-seminar. Daar traden, behalve Van Agt, 

nog meer behartenswaardige sprekers op: Willy van Egdom, lid van de Raad van 

Bestuur van STAR, prof. dr. René Remie (Solvay) en Ritskes zelf. Ritskes is de 

grondlegger van o.m. het Zen-opleiding en adviescentrum Zentrum in Utrecht en 

Odense (Denemarken) en het Netwerk Zen&Management. Zijn specialiteit is het 

geven van zentraining aan topprofessionals. 
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Z oals Van Agt tot de slotsom kwam 
dat de lange adem van zen als spiri-
tuele zienswijze iets kan betekenen 

voor kortademige politieke managers, zo legde Van 
Egdom in het slot van haar betoog over intuïtief mana-
gement het accent op niet-weten, wat menig manager 
nogal tegenstrijdig in de oren zal klinken. Maar bij 
haar had de zenstudie geleid tot ontkluistering uit oude 
dogmatische programmering en tot het inzicht dat 
zijzelf en anderen uitsluitend vanuit echte vrijheid en 
de eigen authenticiteit kunnen opereren. Dan kan zen 
oneindig veel ruimte scheppen, de grenzen van je 
werkelijkheid verleggen en kun je door goed te luiste- 

ren en te kijken managen vanuit wat je 'niet-weten' 
zou kunnen noemen. 

René Remie maakte een soort tussenstand bekend 
van de wetenschappelijk vast te stellen effecten van 
zenmeditatie op de mens. Zij heeft bijvoorbeeld 
vermindering van stress tot gevolg, een antidepressieve 
en angstremmend werking, geeft een verminderde 
terugkeer van hartproblemen te zien en verhoogt ook 
de fysieke weerbaarheid. Remie gaat de komende jaren 
verder aan de slag met het bestuderen van de effecten 
van zenmeditatie, o.m. via het instituut dat mede door 
Ritstkes speciaal voor dit doel is opgericht. 

Rients Ritskes zelf legde er in zijn betoog de nadruk 
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Geluk 

op dat alles wat wij doen, elke lijn die we zetten, elke 
stap die we doen, van betekenis is voor onze kinderen 
en hun kinderen. Elk woord, elke handeling is een 
expressie van de verlangens waarmee je leeft. De 
verantwoordelijkheid die dat meebrengt moet je onder 
ogen durven zien, maar schept in feite juist een enorme 
vrijheid en maakt je meer bewust van wat er allemaal te 
genieten valt. 'Als je nu niet gelukkig bent, zul je het 
nooit worden.' Deze zin uit zijn nieuwe boek werd 
door twee 'voor-lezers' als de meest pregnante geko-
zen. Hij sluit -indirect- goed aan bij de vraag die Rits-
kes 25 jaar geleden op een meeting in Friesland aan 
Van Agt stelde: 'Zou meditatie niet de oplossing bieden 
voor veel maatschappelijke problemen?' Toen was Van 
Agt niet of nauwelijks op de vraag ingegaan. Op dit 
mini-seminar gaf hij nu voorzichtig en weloverwogen 
zijn antwoord: Het oude en vertrouwde 'Ora et Labo-
ra' valt in menig opzicht samen met het mediteren en 
`bladeren vegen' in zen. Maar dan tegen de achtergrond 
van het zenvertrouwen in het wezenlijk goede van de 
mens. Van Agt noemde dat voor christenen een bevrij-
dend en bemoedigend uitgangspunt, dat hem na een 
kwart eeuw tot een positief antwoord bracht op de 
destijds door Ritskes gestelde vraag. 

(Hiernaast is een kort hoofdstuk uit Ritskes' nieuwe 
boek over geluk opgenomen.) 

Ieder mens streeft ernaar om gelukkig te zijn. Managers die 
dit weten, begrijpen anderen beter. Mensen zijn in wezen 
één in hun streven en verschillen slechts in hun opvattin-
gen over hoe ze het geluk kunnen bereiken. Dat er zo veel 
verschillende opvattingen zijn over hoe je gelukkig kunt 
worden, komt vooral doordat mensen in dit streven veelal 
onbewust en daardoor onduidelijk bezig zijn. Veel mensen 
hebben allerlei, voor hun eigen gevoel 'slimme' ideeën over 
wanneer ze gelukkig zullen zijn en hoe ze in die situatie 
kunnen komen. Deze ideeën zijn vaak maar half doordacht, 
omdat ze onbesproken moeten blijven. Immers, als we 
onze 'slimme' gedachten zouden delen, zou iemand 
anders daar wel eens gelukkiger van kunnen worden en die 
gedachte alleen al maakt sommigen ongelukkig. Het stre-
ven blijft op die manier erg halfslachtig en weinig effectief. 

Zijn we ons ervan bewust dat het anders zou moeten, 
dan kunnen we proberen onze eigen gedachten en die van 
anderen beter te begrijpen. Dit is overigens een moeilijke 
opgave, want zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. 
Daarom zal degene die eerlijk is over zijn ideeën ten 
aanzien van de weg naar geluk per definitie worden gewan-
trouwd door mensen die nog niet zo eerlijk zijn. Over 
wezenlijke zaken is het dus niet gemakkelijk praten, ook 
niet omdat ze in ons brein vaak verpakt liggen in een 
wirwar van gedachtespinsels. Dit is zo gecompliceerd, dat 
veel mensen er bij zichzelf niet uit kunnen komen, laat 
staan dat iemand anders hen kan begrijpen en met hen kan 
meedenken en voelen. Daarom zal de manager die zich er 
steeds van bewust is dat iedereen op zijn of haar manier 
naar geluk streeft, meer begrip hebben voor de op het oog 
soms onbegrijpelijke denk- en handelwijzen van anderen. 

Mede door deze ingewikkeldheid zijn er maar weinig 
mensen echt gelukkig. Er zou daarom meer over gesproken 
moeten worden, zodat iets van het taboe doorbroken 
wordt. Zonder dit taboe is het al moeilijk genoeg. Als we de 
grote denkers in deze wereld met elkaar vergelijken, dan 
vinden we wel een aantal opvallende overeenkomsten in de 
door hen aanbevolen methoden. Een interessante centrale 
gedachte staat in een oude boeddhistische tekst aldus 
verwoord: Alsje nu niet gelukkig bent, zul je het nooit warden. 
Deze stelling is voor managers wellicht heel praktisch 
bruikbaar. Vooral door zelf te oefenen in het ervaren van het 
geluk, hier en nu! Door ons een aantal momenten per dag 
bewust te zijn van ons geluk, zijn wij vaak direct een stuk 
gelukkiger. 

Boven beschreven methode lijkt voor 'slimme' mensen 
een te gemakkelijke, die alleen daarom al niet waar kan zijn. 
Maar wie de methode toepast zal merken dat hij werkt. In 
de christelijke traditie bestaat dit recept ook en heet dan: 
Tel uw zegeningen. Dagelijks mediteren geeft ons de geeste-
lijke ruimte en discipline om deze openheid voor het geluk 
dat ons omringt meer duurzaam te ervaren. Op deze wijze 
kunnen we onze ervaring van geluk vandaag nog laten 
groeien en meer of minder met anderen delen. Een gelukki-
ger manager is een beter manager. 

De Zen Manager 

van zen 
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Herfstbijeenkomst op zaterdag 4 november zoon 

over het thema 

0  nder christenen heersen krachtige vooroordelen 
over het boeddhisme. Zo zou het boeddhisme 
geen medelijden kennen, want de mediterende 

streeft naar een vorm van gemoedsrust die elke betrok-
kenheid bij anderen uitsluit. Ook zouden de vele voor-
stellingen van boeddha's en bodhisattva's (aanstaande 
boeddha's) neigen naar afgoderij. Is er in christelijke 
kring bereidheid om zich beter op de hoogte te stellen 
van belangrijke aspecten van de leer en de praktijk van 
het boeddhisme? Is deze bereidheid niet een absolute 
voorwaarde voor een vruchtbare dialoog tussen christe-
nen en boeddhisten? 

Voor sommige christenen is het boeddhisme een 
belangrijke inspiratiebron bij de beleving van hun gods-
dienst. In het rooms-katholicisme is bijvoorbeeld wijlen 
pater H.M. Enomiya-Lasalle S.J. een pleitbezorger 
geweest voor de toepassing van zenmeditatie door 
christenen, omdat met name de methode van zazen 
(zitmeditatie) het christelijk geloof kan verdiepen. Bij 
kloosterlingen en leken, ook in Nederland, heeft deze 
boeddhistische meditatievorm ingang gevonden. Zijn er 
andere facetten van het boeddhisme waar christenen 
iets aan kunnen hebben zonder hun religieuze overtui-
ging geweld aan te doen? 

Een andere vraag is ten slotte hoe diverse verschillen en 
overeenkomsten tussen boeddhisme en christendom 
kunnen worden bezien op een wijze die het mogelijk 
maakt door de persoonlijke betrokkenheid bij één tradi-
tie toch waardering voor andere tradities te kunnen 
opbrengen. Is bijvoorbeeld het godsbeeld van de christe-
lijke gelovige niet bepalend voor de openheid jegens het 
boeddhisme? 

De drie volgende gastsprekers zullen vanuit een 
verschillende optiek hun licht laten schijnen over de 
bovenstaande vragen. 
Prof. dr. H.M. Vroom, hoogleraar godsdienstfilosofie aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is schrijver van o.a. 
Religies en Waarheid [Kampen: Kok, 1988] en medewerker 
aan de cursussen van de stichting Filosofie Oost-West. 
Prof. dr. I.N. Bulhof, em. hoogleraar filosofie vanwege de 
Radboudstichting aan de Universiteit Leiden. Haar onder-
zoeksterrein bestrijkt de christelijke mystiek, de filosofie van 
de zenboeddhistische Kyotoschool en het filosofisch postmo-
dernisme. Zij is bestuurslid van Filosofie Oost-West en de 
stichting Levensbeschouwing in Dialoog. 

Mw. Joke van der Horst, secretaris van de Stichting Vrien-
den van het Boeddhisme. Na haar studie godsdienstweten-
schap aan de Hogeschool Diemen was zij zeven jaar werk-
zaam als predikante bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB te Veenendaal. Sinds haar besluit om definitief voor 
het boeddhisme te kiezen, heeft zij zich in het bijzonder 
verdiept in het Tibetaanse boeddhisme. Zij heeft gewerkt in 
dialooggroepen en doet vrijwilligerswerk voor boeddhistische 
organisaties, o.a. voor de Stichting Vrienden van het Boed-
dhisme. 

Plaats: De Vrije Gemeente, Johannes Vermeerstraat 19, 
Amsterdam. 
Informatie: 
0318-623265 / 010-4157097 / jehms@kabelfoon.n1 

PROGRAMMA 

1.00 Opening door de voorzitter van de Stichting 
Vrienden van het Boeddhisme, mevr. dr. Jildi 
Mohamad Sjah, en openingsceremonie door prof. dr. 
R.H.C. Janssen 

 

11.20  Lezing door Prof. dr. H Vroom, gevolgd door 
vragen en discussie 

12.30 lunch 

 

13.3o  Lezing door mw. Prof. dr. I. Bulhof, gevolgd door 
vragen en discussie 

14.40 thee 

 

15.00  Lezing door mw. J. van der Horst, gevolgd door 
vragen en discussie 

16.3o Einde 

De lentebijeenkomst van de Stichting Vrienden van het 
Boeddhisme wordt zaterdag 27 mei a.s. gehouden in het 
gebouw van De Vrije Gemeente, Johannes Vermeerstraat 
19, Amsterdam, en duurt van Li.00 - 16.30 uur. De 
toegangprijs is f45.-, voor donateurs f 35.-. 

De Johannes Vermeerstraat ligt ten oosten van het 
Museumplein, achter het ANWB-gebouw. 
Trams vanaf CS: lijn 16, halte Joh. Vermeerplein, en de 
lijnen 2 en 5, halte Hobbemastraat of Stedelijk Museum. 

Koffie en thee zijn in het gebouw verkrijgbaar. Men kan 
zelf een lunchpakket meebrengen of in de omgeving 
gaan lunchen. 



Door Jacques den Boer 

Meditatie voor gevangenen 

Boeddhisme 
in de bajes' 
nuttigen 

nodig 
Meditatie en religieuze begeleiding van 

gedetineerden in Nederlandse gevangenissen is 

nuttig en nodig, maar het is nog niet duidelijk 

welke vorm de specifieke bijdrage van het 

boeddhisme in de bajes zou moeten hebben. Het 

voorbeeld van de cursussen in vipassana-

meditatie, die in Indiase gevangenissen op grote 

schaal worden gegeven, kan in ons land zeker 

niet zomaar worden gevolgd. 

Tot deze slotsom kwamen de deelnemers aan de lente-
bijeenkomst van de Stichting Vrienden van het Boed-
dhisme over dit thema zaterdag 27 mei in het gebouw 
van de Vrije Gemeente in Amsterdam. De indringende 
videofilm Doing time, doing vipassana — vrij vertaald: 
`Je tijd uitzitten met vipassana' — maakte er grote 
indruk. Huilend kwamen geharde moordenaars aan 
het eind van een tiendaagse cursus uit de meditatietent 
in de enorme Tihar-gevangenis in New Delhi. 'I have 
hurt society. I feel guilty', zei een van hen. 

In de ruim vijf jaar sinds de eerste grootschalige medi-
tatiecursussen in Indiase gevangenissen is gebleken dat 
deze aanpak een werkelijke verandering in de levens-
houding van de gevangenen teweegbrengt. Zij krijgen 
het vertrouwen dat ze na terugkeer in de maatschappij 
een beter leven kunnen opbouwen. Vipassana wordt 
onderwezen op de manier van de Burmees-Indiase 
leraar S.N. Goenka, een volgeling van de beroemde 
Sayagyi U Ba Khin. 

De eerste drie dagen van de cursus is de meditatie 
gericht op het 'simpel gadeslaan van wat zich in de 
geest afspeelt, zonder erop te reageren', daarna zeven  

dagen op het inzicht dat niet gebeurtenissen op zich-
zelf, maar de persoonlijke reacties in denken en voelen 
de houding van de mens tegenover de omstandigheden 
bepalen. 

Op de bijeenkomst spraken verscheidene beoefenaren 
van boeddhistische meditatie over de toepassing ervan 
in hun werk met gedetineerden in Nederlandse gevan-
genissen. Meditatie wordt meestal verpakt in een 
programma waarvan ook yoga, ontspannings- en ande-
re therapeutische oefeningen deel uitmaken. 

Gevangenen moeten eerst stoom afblazen voordat 
`iets wat lijkt op meditatie' mogelijk wordt, zo onder-
vonden zowel Meindert van den Heuvel bij meditatie-
instructie in de Bijlmerbajes als Attie ter Haar in de 
vrouwengevangenis in Heerhugowaard. Zij zijn beide 
zenbeoefenaars. Eric Soyeux, die meditatiebegeleider 
bij de Tibetaans-boeddhistische Rigpa is, stelde vast 
dat rechttoe-rechtaan-meditatie in de gevangenis van 
Krimpen aan de IJssel totaal niet aansloeg. 

De positieve gevolgen van meditatie, zelfs na korte 
tijd, zijn duidelijk merkbaar. De gevangenen worden 
rustiger en ze slapen beter. Clemens van Kuijk, rk 
geestelijk verzorger in de tbs-inrichting Van der 
Hoevenkliniek in Utrecht, vertaalt als zenbeoefenaar 
de opdracht: 'als je zit, zit je, als je eet, eet je' in zoge-
heten grondingsoefeningen om de gevangenen zich op 
het hier en nu te laten concentreren. Zelfs psychotische 
gedetineerden hebben er baat bij. 

Hij waarschuwde echter voor ondoordachte toepas-
sing van meditatie. Zelfs concentratie op de ademha-
ling kan bij geestelijk labiele mensen verkeerd uitwer-
ken. 'Zen kan zulke mensen hartstikke psychotisch 
maken', zei Van Kuijk. De eerwaarde Mettavihari, de 
Thaise monnik van de Buddhavihara in Amsterdam, 
noemde de gevangenis een goede plaats om de geest te 
zuiveren. De gevangene wordt er op zichzelf terugge-
worpen. 

Vipassana-meditatie is naar zijn ervaring, o.a. met 
Marokkaanse jongeren in Nederlandse gevangenissen, 
bijzonder geschikt om gedetineerden de weg te wijzen 
naar een betere levenswijze. Of tiendaagse cursussen 
zoals in de videofilm werden getoond, in ons land 
bruikbaar zijn, werd in de discussie aan het einde van 
de bijeenkomst in Amsterdam sterk betwijfeld. Toch 
schijnt het in sommige westerse landen, met name 
Engeland en de Verenigde Staten, wel te kunnen. 

De inleiders toonden zich graag bereid mee te werken 
aan het plan van de Boeddhistische Unie Nederland 
om te onderzoeken hoe de toepassing van boeddhisti-
sche meditatie in Nederlandse gevangenissen kan 
worden bevorderd. 

0
0
0
z  

i
sj

.Ja
y  

aw
s!

iw
pa

oq
  

p
ei

gi
e

el
ie

m
>i

  



Door Eerwaarde Hakuun BarnhardB 

0  h ia  

Vader van  al 1 

he
rf

st
  z

o
o

n
  

HET VERHAAL VAN DE VERSPREIDING van het boeddhisme over Azië is in 

geografische zin het spiegelbeeld van onze eigen ervaring. Waar het boeddhisme in 

hetWesten vanuit het Oosten is gekomen en komt, brachten beroemde leraren in het 

oude Azië de kringen van Boeddha Shakyamuni juist naar het Oosten toe. Een van 

die leraren was Bodhidharma. Vanuit zijn geboorteland India trok hij naar China. Daar 

legde hij de grondvesten voor wat later — vooral in Japan — zou uitgroeien tot het 

zenboeddhisme. Eerwaarde Hakuun Barnhard* beschreef voor het Kwartaalblad 

Boeddhisme het leven van Bodhidharma en de grondlijnen van de 'zuivere meditatie' 

zoals hij die voorstond. 
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odhidharma was de eerste meester en 
spirituele voorvader van het Ch'an 
(Zen) boeddhisme, dat zich ontwikkel-

de in de Chinese middeleeuwen en tot verdere bloei 
kwam in Japan. Naar alle waarschijnlijkheid werd hij 
omstreeks 440 AD geboren in het Zuid-Indiase 
koninkrijk Pallava als de derde zoon van koning 
Simhavarman onder de naam Bodaitara. Toen hij nog 
jong was, nodigde zijn vader de boeddhistische medi-
tatiemeester Prajnatara uit Maghada uit om naar het 
paleis te komen. Bodaitara vertoonde al op jonge leef-
tijd een boeddhistische kijk op het leven. Na de dood 
van zijn vader koos hij voor een intrede als monnik en 
nam de naam Bodhidharma aan. Jarenlang werkte hij 
als assistent en discipel van Prajnatara. Deze Prajnatara 
was de achtentwintigste meditatiemeester (patriarch) in 
de erfopvolging van de dharma van Boeddha Shakya-
muni. 

Het was Prajnatara die Bodhidharma verzocht af te 
reizen naar China om daar zijn leer door te geven. De 
routes over land waren in die tijd nogal gevaarlijk: 
Mongoolse volkeren veroorzaakten veel onveiligheid 
in de vorm van oorlogen en andere onrusten. Daarom 
verliet Bodhidharma India per boot. In 475, na drie 
lange jaren van omzwervingen over de Indische 
Oceaan en de Zuid-Chinese Zee, bereikte hij Nanhai in 
Zuid-China. Vandaaruit reisde de jonge Bodhidharma 
verder over land. China was in die tijd verdeeld in twee 
rijken: in het noorden heerste de Wei-dynastie en in 
het zuiden de Sung- en Liang-dynastie. Het boed-
dhisme was in deze tijd in China al aardig ingeburgerd, 
mede doordat het — net als nu voor de westerse cultuur 
— zeer open stond voor de invloeden van de lokale, 
Chinese cultuur gebaseerd op het confucianisme en 
taoïsme. De aanwezige boeddhistische scholen hielden 
zich voornamelijk bezig met recitatie en bestudering 
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Drie legendes in één: Bodhidharma steekt de rivier 
over, staande op een rietstengel, zonder oogleden en 
met één sandaal aan zijn wandelstok. 

van de soetra's, het volgen en propageren van de boed-
dhistische leefregels en met diverse vormen van medi-
tatie; nog niemand onderwees de leer van de Zuivere 
Leegte, gekenmerkt door het 'gewoon zitten met het 
gezicht naar de muur' dat sindsdien zo karakteristiek is 
geworden voor de (Soto) zenschool. 

Het geschenk van het Niets 
is moeilijk aanvaardbaar 

De keizer van de zuidelijke Liang-dynastie, Wu-ti, 
nodigde Bodhidharma uit voor een onderhoud en 
instructie in zijn paleis. Toen Wu-ti vroeg wat Bodhi-
dharma uit India voor hem had meegebracht, verwees 
deze naar de oorspronkelijke, ongerepte geest die 
uitstijgt boven de verschijningsvormen (zoals woorden 
en soetra's) en zei: 'Niets.' De keizer riposteerde dat hij 
de jaren daarvoor vele tempels had laten bouwen, vele 
soetra's had laten kopiëren en beelden en schilderingen 
had laten vervaardigen van de Boeddha voor het 
welzijn van zijn bevolking. Had hij daarmee dan enige 
verdienste verworven? Bodhidharma's antwoord: 
`Geen enkele verdienste.' Naar zijn ervaring immers 
was het kennen van en het één zijn met de ongeboren 
boeddhanatuur het enige dat van blijvende waarde was. 
Niet de uiterlijke activiteit, maar alleen de innerlijke 
Leegte en de 'juiste' motivatie, die daaruit voortvloeit, 
zijn van belang. En juist die kunnen niet verschijnen 
als je er op uit bent iets te verwerven. De keizer 
begreep hem niet en voelde zich beledigd: Bodhi-
dharma diende terstond het hof en het land te verlaten. 

Daarop vluchtte hij de Yangtse-rivier over naar het 
gebied van de noordelijke Wei-dynastie. Volgens de 
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legende deed hij dat op een rietstengel. Waarschijnlij-
ker betrof het hier een klein passagiersbootje dat 
bekend stond onder de naam 'rietstengel' omdat het 
daaraan nog het meest deed denken. Bodhidharma 
kwam terecht in de tempel Shao-lin op de Sung-berg, 
een van China's vijf heilige bergen, ten zuiden van 
Loyang. Op deze berg mediteerde hij negen jaar lang 
met zijn gezicht naar de muur. Je zou kunnen zeggen 
dat hij een lange retraite deed waarin hij het 'zelf 
bestudeerde, het zelf vergat en door alle dingen binnen 
en buiten zijn geest diep verlicht werd' (het citaat is 
van zenmeester Dogen), zoals de Boeddha Shakyamuni 
dat vóór hem deed tijdens zijn retraite onder de bodhi-
boom. Gezegd wordt dat Bodhidharma tijdens zijn 
intensieve meditaties wilde vermijden in slaap te vallen 
en daarom zijn oogleden afsneed. Op de plaats waar 
deze de grond raakten, groeide spontaan de eerste 
groene Chinese thee. Groene thee heeft een heel hoog 
caffeïnegehalte en werd in Bodhidharma's tijd al 
verbouwd, zij het niet zo intensief als daarna. Een 
tweede legende — die eerder 'verteld' wordt door het 
beeld dan door het woord — is de (voornamelijk Japan-
se) Darumapop zonder benen en armen. Een pop die 
behalve in Oost-Azië ook in sommige Nederlandse 
winkels is te vinden. Bodhidharma zou zó lang in 
meditatiehouding hebben gezeten dat zijn benen en 
armen eraf vielen! Maar de Chinese monastieken zijn 
ijverige geschiedschrijvers en hebben opgetekend dat 
Bodhidharma na zijn negen retraitejaren bij de tempel 
Yung-ning is gezien in bezit van nog al zijn ledematen. 

Een andere beroemde legende betreft 
Bodhidharma's dood. Hij schijnt te zijn gestorven 
rond het jaar 532, op 'honderdvijftigjarige leeftijd' 
(laten we zeggen: oud, want dit jaartal kan alleen al in 
relatie tot zijn geschatte geboortedatum niet juist zijn). 
Enkele jaloerse Chinese monniken koesterden wrok 
tegen de raadselachtige, buitenlandse meditatiemeester. 
Ze bekogelden hem met stenen en sloegen zijn tanden 
uit. Zes maal probeerden ze hem te vergiftigen. De 
zesde keer verspreidde Bodhidharma het vergiftigde 
voedsel op een rots, die daardoor volledig vergruisde. 
Desondanks realiseerde de meester zich dat zijn missie 
in China was volbracht, hij zette zich in meditatie-
houding en liet het leven. Drie jaar na zijn dood echter 
werd hij gesignaleerd door een beambte van het rijk die 
door langdurig verblijf in het buitenland niet op de 
hoogte was van zijn sterven. De beambte had hem 
gezien toen hij leunend op zijn staf terugtrok naar zijn 
vaderland India. Bodhidharma liep op blote voeten en 
aan zijn staf hing één rieten sandaal. Toen de monniken 
dit hoorden, openden ze Bodhidharma's graf. Daarin 
vonden ze geen beenderen, maar wel één sandaal. 
Later zou Bodhidharma ook nog in Japan zijn waar-
genomen. 

Zen: een gevaarlijke bezigheid 

Uit het bovenstaande blijkt wel dat Bodhidharma's 
leven in China meermalen in gevaar is geweest. Dat 

«mand die de 
boeddhawaarheid wil 
vinden, moet er niet 
buiten zichzelf naar 
zoeken. Waarom niet? 
Omdat het doorgronden 
van je eigen hart en 
geest de boeddha-
waarheid isJ 

was ook het geval met andere vroege zenmeesters daar. 
Het verslag van Bodhidharma's ontmoeting met keizer 
Wu toont dat hij niet onder de indruk was van wereld-
se macht. Zelf de zoon van een koning, had hij al op 
jeugdige leeftijd het illusionaire karakter ingezien van 
wereldse rijkdom en daarom gekozen voor spirituele 
rijkdom en kracht. Mede als gevolg van dit soort 
ontmoetingen kreeg zen de reputatie 'subversief' te 
zijn. Bodhidharma's dharma-erfgenaam Hui-ke leefde 
jarenlang noodgedwongen als kluizenaar in de bergen 
en vertoonde zich pas weer in 'de wereld' toen hij zelf 
zijn dharma (inclusief bedelnap en monniksgewaad) 
had overgedragen aan zijn discipel Seng-ts'an. Daarna 
onderwees Hui-ke meditatie, 'vermomd als gek' en 
trekkend van dorp tot stad. Ondanks zijn in cognito-
bestaan werd hij herkend en op honderdachtjarige leef-
tijd op keizerlijk bevel onthoofd. Volgens waarnemers 
spoot er uit de nek van Hui-ke geen bloed maar melk. 
De keizer kreeg spijt en bevorderde sindsdien het 
verspreiden van de boeddhistische leer. Omdat de 
almachtige keizers niet konden tolereren dat 'iets' 
belangrijker of hoger werd geacht dan zijzelf, waren de 
vroege zenmeesters gedwongen hun leer zo te 
verwoorden dat het regime er geen aanstoot aan zou 
nemen. Dit is ongetwijfeld één van de redenen voor de 
vaak nogal duistere terminologie van zen. Tevens 
noodzaakte dit zenmeesters tot het leiden van een 
reizend en teruggetrokken bestaan. Ook tijdens latere 
dynastieën werden zenmeesters door keizers geregeld 
uitgedaagd en bedreigd. 

Leerlingen en leer 

Volgens Bodhidharma hadden slecht vier discipelen 
zijn leer door 'merg en been' begrepen. Zij ontvingen 
van hem dan ook de dharma-doorgave (transmissie). 
Een van deze vier was de non Tsung-zhi. Als voor-
naamste dharma-erfgenaam ontving de eerder vermel-
de Hui-ke de bedelkom en kesa (het monniksgewaad 
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Houtdruk van de eerste pagina van de Rede over Zuivere meditatie 
(Ontmaskeren van verschijningsvormen). 

dat de leefregels van de Boeddha symboliseert). Een 
andere leerling van Bodhidharma was Tan-lin. Hoogst-
waarschijnlijk was hij het die een aantal lezingen en 
biografische gegevens optekende. Bodhidharma zelf 
vond — zo wordt gezegd — de tijd nog niet geschikt 
voor een wijdere verspreiding van zijn leer. Hoewel 
niet terug te vinden in de overgeleverde biografieën 
over Bodhidharma, bestaat het vermoeden dat Bodhi-
dharma ook een vorm van lichaamsbeoefening onder-
wees, die wellicht nu en dan werd beoefend tussen 
perioden van zitten. Misschien was het een soort yoga, 
oefeningen waarmee je leert het lichaam te bewegen 
vanuit haar eigen natuurlijke energie. Het is mogelijk 
dat enkele leerlingen zich hiervoor meer interesseerden 
dan voor de meditatie en deze oefeningen vervolgens 
verder ontwikkelden. Hieruit zouden dan verschillen-
de vormen van martiale kunst zijn voortgekomen. Hoe 
dan ook: zowel de scholen van Tai-chi als Kung-fu 
beschouwen Bodhidharma als grondlegger. 

Bodhidharma noemde de meditatie die hij onderwees 
noch zen noch shikantaza (`gewoon zitten', de tegen-
woordige benaming van zijn meditatiemethode). Hij 
sprak over het 'mediteren met het gezicht naar de 
muur' en over contemplatie van de geest of 'kijken 
naar wat de geest doet'. Dit bestuderen van de geest is 
geen psychologische techniek of zelfanalyse door 
introspectie. Ook is het geen meditatie met een focus 
(een onderwerp, beeld, mantra of - andere - tekst). 
Daarom is deze vorm van meditatie vertaald als 'zuive-
re meditatie', al willen beoefenaren ervan hiermee 
nadrukkelijk niet suggereren dat andere vormen van 
meditatie onzuiver zouden zijn. Zuivere meditatie 
verwijst naar meditatie zonder bewust te denken of 
bewust niet te denken. Wat er ook naar boven komt, 
laat je naar boven komen, zonder dat je wat verschijnt 
wegduwt of vasthoudt. Later, in de Soto-traditie, werd 
deze meditatievorm mo-zhao (Japans: mokusho) of 
serene verlichtingsmeditatie genoemd (het in stilte 
belichten en verlichten). Deze naam wordt nog 
gebruikt in het hedendaagse Chinese ch'an en ook 
binnen de Orde van Boeddhistische Contemplatieven, 
een westerse tak van zen. In Japan is men voornamelijk 
gaan spreken van shikantaza, het eenvoudigweg zitten. 
Bodhidharma gebruikte het woord `ch'an' (zen) slechts 
enkele keren. Ch'an is de Chinese uitspraak van het 
Sanskriet woord dhyana en het Pali jhana. Het bete-
kent meditatie. 

Hieronder volgen enkele fragmenten uit lezingen die 
Bodhidharma gegeven zou hebben. Ze zijn opgetekend 
door leerlingen of discipelen van leerlingen. Ze vormen 
het fundament van alle scholen van zen: Soto, Rinzai, 
Obaku, enzovoorts. Men moet in gedachten houden dat 
deze lezingen gegeven werden aan ingetreden boed-
dhistische monniken. Dit waren mensen die vertrouwd 
waren met het boeddhisme als religie en voor wie een 
diep moreel leven vanzelfsprekend was. Het is geen 
onderricht bedoeld voor beginners uit een calvinistische 
cultuur. Westerlingen die deze leer benaderen vanuit 
zo'n kader komen uit op een geheel andere plaats dan 
Bodhidharma en zijn contemporaine volgelingen. 

Uit Schets van het Mahayana Pad 
Vele wegen leiden naar het Pad der Waarheid, maar in 
feite zijn er slechts twee: het verwezenlijken van eeuwige 
principes (Chinees: Ii — in feite: meditatie) en de praktijk. 
Bij het verwezenlijken van eeuwige principes draait het 
er om met behulp van instructie — door een meester 
(v/m) — te ontwaken tot het wezen der dingen met een 
diep vertrouwen dat alle levende wezens delen in één en 
dezelfde ware natuur. Deze natuur verschijnt echter niet 
zomaar. Ze wordt versluierd door een dikke laag stof: 
hechting aan dingen buiten onszelf en verward denken. 
Zij die deze illusie loslaten en terugkeren naar de werke-
lijkheid, die met het gezicht naar de muur gezeten medi-
teren in eenvoud van geest, voor wie er zelf noch ander 
is en voor wie werelds en heilig eender zijn, wier geest 
onbewogen blijft zelfs door het gesproken of geschreven 
woord van de leer'; zij stemmen geheel en in grote diep-
te overeen met de eeuwige principes. Zonder enig 
dualistisch denken, in diepe stilte van de geest en 
zonder dat ze 'zelf' iets teweegbrengen, zijn ze de 
werkelijkheid van de eeuwige principes binnengegaan. 
Als we het hebben over de weg van de praktijk (Chinees: 
hsing) bedoelen we het beoefenen van vier alomvattende 
praktijken. Wat zijn dat? De eerste is het ondergaan en 
accepteren van onrechtvaardigheid. De tweede is het 
ons aanpassen aan omstandigheden. De derde is de 
praktijk van het najagen van niets en de vierde het prij-
zen en geheel volgen van de dharma. (...) 
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Uit Rede over Zuivere Meditatie of 
Hoeft Vormen Kunt Ontmaskeren 
Bodhidharma's discipel Hui-ke vraagt: 'Wanneer 
mensen vast van plan zijn het pad van de Boeddha te 
vinden, welke methoden van oefening moeten ze dan 
onderzoeken?' 

Bodhidharma antwoordt: 'Omdat zuivere meditatie 
alle methoden in zich draagt, is dat de meest belangrijke 
methode.' 

Vraag: 'Hoe kan één enkele methode alle andere 
omvatten?' 

Bodhidharma: 'Zuivere meditatie is de wortel en bron 
van alle methoden. Alle methoden komen eenvoudigweg 
voort uit de geest, dus als je de geest geheel kent, zullen 
je praktijkmethoden geheel toereikend zijn. Je kunt het 
vergelijken met een boom: zijn takken, bladeren, bloe-
sem en fruit zijn geheel afhankelijk van zijn wortel. Een 
boom — al is hij gehavend — zal overleven als er nog een 
wortel is; maar heeft hij geen wortel meer dan gaat hij 
dood. Als je het Pad beoefent met een grondig begrip 
van wat je geest is, dan zul je het boeddhaschap gemak-
kelijk verwerkelijken en jezelf inspanning besparen. 
Maar als je praktiseert zonder te begrijpen wat je geest 
werkelijk is, besteed je je moeite tevergeefs. Wees je 
daarom goed bewust dat alle goed en kwaad voortko-
men uit je eigen geest. Als je naar iets zoekt dat buiten 
je geest ligt en apart van je staat, raak je op een dood 
spoor.' 

Vraag: 'Maar waarom legt U zuivere meditatie uit als 
geheel doorgronden wat de geest werkelijk is?' 

Bodhidharma: 'Wanneer bodhisattva's en mahasatt-
va's diepe wijsheid van het hart (prajnaparamita) beoefe-
nen, begrijpen ze dat het de vier elementen en de vijf 
skandha's2  ontbreekt aan ieder wezenlijk bestaan, en dat 
ze niets bezitten dat blijvend en individueel is. Dan reali-
seren ze zich dat je binnen je eigen geest twee toestan-
den kunt onderscheiden. Welke? De eerste is de onge-
repte, zuivere geest en de tweede is de gekleurde, 
onzuivere geest. Deze twee toestanden van de geest 
hebben van het begin af aan natuurlijk bestaan. Hoewel 
alles het gevolg is van een combinatie van aldoor veran-
derende, tijdelijke omstandigheden en alles daarom 
onderling afhankelijk is (dat wil zeggen: niet onafhanke-
lijk door zichzelf voortgebracht), is het de Ongerepte 
Geest die er plezier in heeft spiritueel heilzame gevolgen 
voort te brengen en is het de onzuivere, geconditioneer-
de geest die steeds dingen verzint die slecht karma tot 
gevolg hebben. Wanneer iemand een geestestoestand 
heeft die niets accepteert dat het zal bezoedelen of kleu-
ren, noemen we dat een 'heilige'. Zo iemand kan als 
gevolg hiervan alle lijden ver achter zich laten en getui-
gen van de vreugde van nirvana. Wanneer (kleur)stof 
neerdaalt in de geest, brengt dat karma teweeg hetgeen 
je werkelijke natuur versluiert. Mensen met zo'n geest 
noemen we 'werelds': zij komen om in de drie rijken van  

begeerte, vorm en zonder vorm3 en ondergaan allerlei 
soorten lijden. En waarom? Omdat hun gekleurde 
perspectief (onzuivere geest) hun ware, echte lichaam 
maskeert. Het soetra Over de Tien Stadia van het Bodhi-
sattvaschap zegt: 'In het lichaam van levende wezens 
bevindt zich de onverwoestbare boeddha-aard, die lijkt 
op de sfeer van de zon waarvan het lichaam stralend en 
alomvattend is: wijd, groot en onbegrensd. Maar 
wanneer de dikke wolken van de vijf skandha's de boed-
dha-aard bedekken, is het net een lamp in een pot waar-
van je het licht niet zien kunt.' En in het Nirvana-soetra 
staat: 'alle levende wezens hebben de boeddhanatuur, 
maar omdat deze bedekt is met onwetendheid kunnen 
ze de bevrijding ervan niet verwerkelijken. Onze boed-
dhanatuur is verlicht van zichzelf; maar haar van zichzelf 
zijnde verlichting brengt verlichting aan anderen. 
Wanneer haar verlichte wijsheid geheel ontsluierd is, 
spreken we van bevrijding. (...)' 

Helaas ligt een vertaling van de hele lezing buiten het 
bestek van dit tijdschrift. Zij is in feite de belangrijkste 
lezing die is overgeleverd als het woord van Bodhid-
harma. Discipel Hui-ke pakt Bodhidharma namelijk 
hard aan. Keer op keer vraagt hij hoe diens leer nu 
overeenstemt met de leer van de Boeddha Shakyamuni 
en de overgeleverde soetra's, want zo op het eerste 
gezicht zou dat wel eens niet zo kunnen zijn. Bodhid-
harma legt nauwgezet uit hoe zen deel uitmaakt van 
die leer. 

Uit de Preek over het Ontwaken 
Voor mensen die het Pad van de Boeddha willen verwer-
kelijken is stil zijn en afkoelen (van passies) de grond 
om op te staan, en het achterlaten van verschijningsvor-
men4 de spil waarom het draait. De soetra's zeggen dan 
ook: onthechting is verlichte wijsheid omdat het ziens-
wijzen uitwist. Boeddha-zijn betekent direct waarnemen. 
Degene die een helder gewaarzijnde geest heeft, reali-
seert verlichte wijsheid en wordt daarom boeddha —
oftewel ontwaakte — genoemd. De soetra's zeggen dat 
zij boeddha's genoemd worden die zich geheel bevrij-
den van zienswijzen en hun verschijningsvormen. Zij 
zien alles wat in de geest verschijnt als 'verschijning 
zonder verschijning'. Dit zien is geen zien met de ogen, 
het kan enkel plaatsvinden met diepe, intuïtieve wijs-
heid. Wie deze leer hoort en vertrouwen ontwikkelt in 
het hart ervan stapt het grote voertuig op en ontstijgt de 
drie rijken waarin de menselijke geest gevangen lijkt te 
zitten. De drie rijken zijn het rijk van begeerte, het rijk 
van haat en het rijk van illusie. De drie rijken ontstijgen 
betekent terugkeren naar moreel leven, meditatie en 
wijsheid. Begeerte, haat en illusie hebben geen werkelijk-
heidswaarde in zich, maar berusten op de zienswijze 
van wereldse wezens. Mensen die terug kunnen keren 
naar innerlijke klaarheid zien duidelijk dat de natuur van 
begeerte, haat en illusie de boeddhanatuur fs. Er is geen 
boeddhanatuur die bestaat buiten begeerte, haat en illu-
sie om. (...) 
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Bodhidharma met de kesa en de bedelkom, die hij kreeg 
van Prajnatara en doorgaf aan Hui-ke. 

Het karmische zelf zonder spijt opgeven is de grootste 
goedgeefsheid. Zowel alle mentale activiteit en alle 
geestelijke stilte overstijgen is de hoogste vorm van 
meditatie. Waarom? Wereldlingen laten de geest aldoor 
bewegen. Volgelingen van het kleine voertuig (hinayana5) 
houden de geest stil. De meditatie die de geest van 
wereldlingen én die van hinayana-wijzen overstijgt, is de 
hoogste meditatie (hier gebruikt Bodhidharma het 
woord ch'an) Zij die dit bereiken, kunnen zich bevrijden 
van het verschijnen van dingen in de geest zonder dat 
opzettelijk te proberen en genezen zich van alle ziekten 
zonder er op uit te zijn deze te behandelen. Dit is de 
kracht van het grote ch'an (zen). (...) 

Iemand die de boeddhawaarheid wil vinden, moet er 
niet buiten zichzelf naar zoeken. Waarom niet? Omdat 
het doorgronden van je eigen hart en geest de boeddha-
waarheid is. Als je doorgrondt wat je geest werkelijk is, 
is er geen geest meer waarmee je doorgrondt. Als je de 
boeddhawaarheid realiseert, ontdek je dat er geen boed-
dhawaarheid te realiseren is. Zeggen dat je verlichting 
kunt verkrijgen, kun je illusie noemen. In illusie bestaan 
er een boeddha en een dharma om je eigen te maken. 
Voor een verlichte persoon bestaan er geen boeddha en 
dharma meer. Waarom niet? Omdat verlichting de boed-
dha-dharma ls. (...) 

• . . 

De waarheid waar Bodhidharma's woorden naar 
wijzen, kan alleen worden doorgegeven door haar te 
leven. Ze kan ook alleen worden ontvangen door haar 
te leven. Dit leven omvat onophoudelijke meditatie, 
diepe toewijding tot vereenzelviging met alle boed-
dhistische deugdregels (de bodhisattva-leefregels, het 
edele achtvoudige pad, de zes paramita's en de vier 
wijsheden) en studie onder een bekwame meester 
(v/m). De vorm waarin je dat doet — als monnik/moni-
ale of als leek — is minder van belang. 

Eerwaarde Hakuun Barnhard — geboren in Amster-
dam - werd in 1981 tot Soto-zenmoniale (`klooster-
non') gewijd door Meester Jiyu-Kennett en ontving 
in 1993 de dharma-overdracht van Meester Daishin 
Morgan. Ze deed haar zentraining voornamelijk in 
de Verenigde Staten en Engeland en verbleef daar-
naast in boeddhistische kloosters in Oost-Azië. 
Eerwaarde Hakuun Barnhard leidt retraites, geeft 
meditatiecursussen in diverse Nederlandse steden en 
vertaalt mahayanateksten. 

Literatuur 
Voor verdere studie van de leer van Bodhidharma, zie: 
-Buddhist Writings, Rev. Hubert Nearman OBC. 
Shasta Abbey Press, California, 1994. 
ISBN 0-930066-15-4 
-The Zen Teaching of Bodhidharma, transl. Red Pine, 
Empty Bowl, Washington, 1987. 
-http://www.digiserve.com/mystic/Buddhist/Bodhid-
harma/index.html  

1 De soetra's kunnen de geest van de lezer/volgeling op een aantal 
manieren bewegen. Bijvoorbeeld: ze kunnen twijfel zaaien, 
opwinding veroorzaken of trots teweegbrengen. 

2 De vier elementen zijn de vier basiselementen voor de opbouw 
van het universum en materie: water, vuur, aarde, lucht. De vijf 
skandha's zijn de basiselementen van een menselijk wezen: vorm 
(of lichaam), gevoel, denken (ideeën, etc.), streven (wil) en 
bewustzijn. 

3 Ook wel genoemd de rijken van begeerte, haat en illusie. Zie 
verderop in de tekst. 

4 Onder verschijningsvormen wordt alles verstaan dat zich kan 
voordoen in de geest: beeld, vorm, kleur, idee, gedachte, woord, 
gevoel, muziek, ritme, etc. 

5 Onder hinayana wordt hier niet de theravadaschool van het boed-
dhisme bedoeld, maar die scholen en mensen voor wie stilte van 
geest het ideaal is. 
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MAITREYA 
INSTITUUT 

Tibetaans boeddhistisch 
studie- en meditatiecentrum 

in EMST 

• Lam rim en Drub Tha studieprogramma 
o.1.v. Geshe Sonam Gyaltsen 

• Meditatie- en yogaweekends 

Voor info en brochure: 
tel. 0578-661450 
email: maitreya@wxs.nl  

in AMSTERDAM 
Brouwersgracht 157 

• Meditatie en Lam rim studie 
• Yoga 
• Tibetaanse taalles 
• Lezingen Geshe Sonam Gyaltsen 
• Workshops: 

`Taming the mind' - 1 1 en 12 nov. 
`In relatie ZIJN' - 18 en 19 nov. 
`Attitudes and skills for X-mas' - 10 dec. 

Voor info en brochure: 
tel. 020-4280842 
email: maitreya.ams@wxs.nl  

in GRONINGEN 

Studiegroep. Lezingen door 
Geshe Sonam Gyaltsen 

Voor info en brochure: 
tel. 050-5268058 (Simon de Boer) 

Algemene website: www.maitreya.ni  

— advertentie — 
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Door Jacques den Boer 

Lopen 

Langs de snelstromende Sarlat, 
tussen zwaarbegroeide heuvels die 
het dal vormen, kom je vlak voor 
het Pyreneeëndorpje Couflens bij 
een oude stenen brug. De weg aan 
de overkant leidt volgens de 
wegwijzer naar Faup, 8 km, en de 
Col de Pause, 18 km (als ik het 
goed heb onthouden). Een 
verkeersbord waarschuwt: doodlo-
pende weg. Maar de wandelkaart 
trekt van de top op 1527 meter een 
dun rood lijntje vol bochtjes met 
vinnige punten, een zwenking van 
het pad langs het meer van Areau 
naar Port d'Aula, zevenhonderd 
meter hoger aan de Spaanse grens, 
en verder. 

Het gehuchtje Faup zit tegen de 
bergwand aangeplakt, boven de 
smalle asfaltweg, ontoegankelijk 
voor auto's. De kleine huizen, 
terrasjes en tuintjes zijn vergroeid 
met de rotsen. Een oude vrouw 
wijst trots op haar fel oranje bloei-
ende 'fleur de lis', de Franse 
koningslelie. Door een openstaan-
de deur klinken stemmen van de 
televisie. 

Achter het kluitje huizen loopt 
het pad van de Grande Randonnée 
10 geleidelijk omhoog. Het is een 
koeienpaadje met rechts stoppelige 
weiden, links struiken en soms wat 
schaduwbiedende bomen en een 
magnifiek uitzicht over het berg-
landschap met wazige toppen in de 
zuidelijke verte. De zon brandt 
met opperste kracht, tegen het 
middaguur. 

Ik loop. Rondom is na korte tijd 
geen menselijk geluid meer te 
horen, eerst nog af en toe een flard 
motorgeronk, dan niets meer. 

Gezoem van insecten, gestamp van 
twee paarden bij een vervallen 
stenen schuur, en dan weer stilte. 
Het pad is hobbelig. Bij elke stap 
moet je opletten waar je je voet 
neerzet, de wandelstok helpt het 
evenwicht te bewaren. 

Ik stop op ongeregelde tijden 
om de ademhaling te reguleren. 
Het gaat vanzelf. Het denken is 
een vaag gebeuren in het hoofd. 
Het gewaarzijn van jezelf en de 
omgeving gebeurt zonder reflectie. 
Er is de prikkeling van zweet 
onder de rand van de zonnehoed, 
de transpiratie tussen huid en 
rugzak. Er is de duizeling van het 
weidse panorama. Er is de felgele 
bloem, als een ster, boven het stof-
fige groen tussen twee plekken 
harde aarde. Er dwarrelen zwarte 
vlinders waar het pad omlaag is 
gegaan tot vlakbij een stenen weg 
met diepe, rafelige kuilen. 

Voortgaande voel je het land-
schap deel van jezelf worden. 
Boven en beneden de begroeiing 
en kale rotsen van de berg, links de 
zon en de leegte tot de bergkam-
men ver weg, de blauwwitte hemel. 
De hitte, zoemende stilte. Je gaat 
op in wat rondom is. Daar is niets 
vaags aan. De dingen zijn concreet, 
het pad is rotsachtig, stenen knar-
sen onder je schoenzolen. De 
dingen zijn er direct. 

Je constateert elke stap apart, elk 
moment op zich. Er is geen denken 
omheen. Waarnemingen en gevoe-
lens komen en gaan. Ze worden 
niet vastgehouden en overdacht. 
Ze worden simpelweg gere-
gistreerd in een moeiteloze opeen-
volging. Het is een intense en tege-
lijk zorgeloze ervaring. Het lopen 
bergopwaarts is vermoeiend, maar 
het gaat licht. Je signaleert het 
zware gevoel in je benen zonder er 
een oordeel aan te verbinden. Je 
staat even stil als je stilstaat, zonder  

dat je wil eraan te pas komt; je rust 
even, en je gaat verder als je verder 
loopt. Heel eenvoudig. 

Waar het bladerdek van een paar 
bomen de zon afschermt, stop ik, 
leg m'n stok tegen de helling, doe 
de rugzak af en zet hem ernaast op 
een vlak plekje met stenen en gras. 
De thee uit de thermosfles geurt. 
Ik eet een stuk stokbrood met 
abrikozenjam. Er is een gevoel van 
volmaakte rust en geen spoortje 
loomheid. 

Thich Nhat Hanh, de Vietnamese 
zenleraar die een groot propagan-
dist van loopmeditatie is, schrijft in 
zijn boekje A Guide to Walking 
Meditation over 'lopen om vrede 
te vinden'. Dat was niet de bedoe-
ling van deze wandeling in de 
Pyreneeën, maar wel het resultaat. 
Ik liep om te lopen, om de natuur 
te ondergaan zonder menselijke 
inmenging, ook zonder bemoeienis 
van mijn eigen 'ik'. Het vredige 
gevoel kwam vanzelf. 

Voor een wandeling langs een 
koeienpaadje in de bergen is zijn 
advies om het aantal stappen per 
in- en uitademing te tellen niet van 
toepassing. De concentratie is daar 
gericht op de drie decimeter grond 
waar je bij de eerstvolgende stap je 
voet neerzet. Dat kan niet anders. 
De ademhaling gaat gelijk op met 
het omhoog of omlaag gaan of het 
lopen op min of meer vlak terrein. 
Je aandacht beweegt heel natuur-
lijk naar de regulering van de adem 
als het nodig is. 

De wandeling bracht me in 
gedachten wat Shunryu Suzuki 
eens schreef, de man die in de jaren 
zestig het eerste zenklooster in de 
Verenigde Staten stichtte: <Alles 
komt uit het niets, van moment tot 
moment. Van moment tot moment 
hebben wij de ware vreugde van 
het leven.' 
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Meer dan een 
mens kan doen 

Door Dirk Bakkes 

Als niets werkt, wat doe je dan? 

Zentoespraken van 
Verontrustend en 

TON L AT HOUWERS HEEFT MET ZIJN gebundelde tien zentoespraken onder de titel 

Meer dan een mens kan doen een dringend appèl gericht tot de moedigen, de 

werkelijk vrije geesten, de vrouwen en mannen die de bijna wanhopig makende 

poging ondernemen om zich los te wikkelen, zich te bevrijden van al wat zij hebben 

aangeleerd, of van jongsafaan hebben 'meegekregen'. Het is een boek dat pijn doet, 

een boek vol valkuilen, of beter nog: een mijnenveld waar je heel behoedzaam 

doorheen moet op gevaar voor eigen leven. In deze reeks teisho's baseert Ton 

Lathouwers zich voor een belangrijk deel op de Japanse zenleraar Shin'ichi Hisamatsu 

en op diens fundamentele koan: 'Als hier en nu niets meer uitkomst biedt, wat je ook 

doet, wat ga je dan doen?' 

op Chinees-Japanse tradities. Want Ton 
Lathouwers' eruditie in acht nemend, valt 
veel meer te verwachten. Ofschoon hij als 
emeritus-hoogleraar Slavische letterkunde 
natuurlijk goed thuis is in de Russische 
negentiende- en twintigste eeuwse litera-
tuur, waaruit hij opvallend rijke tekstfrag-
menten put, bezigt hij ook teksten van 

middeleeuws christelijke en islamitische mystici en 
bijbelse en talmoedische tradities waarmee de teisho's 
zijn doorspekt. Of zelfs tekstfragmenten van de Franse 
piloot en wijsgeer Antoine de Saint-Exupéry. 
Hier worden barrières geslecht die door alle tijden 

Ogenschijnlijk hebben we hier te maken met zentoe-  heen de doorgang op het spirituele pad steeds weer 
spraken (teisho's). Maar dan niet uitsluitend gebaseerd 

 
belemmeren. 

et is een boek voor 
allen, of zij zich nu 
boeddhist, christen of 

anderszins noemen. Alras ontdekt de lezer 
dan te maken te krijgen met een reeks 
uitspraken die er — tegen de vastgestelde 
traditionele opvattingen in — niet om liegen. 
Ketters? Ja, in alle gevallen. Bevrijdend? 
Volkomen. Maar let goed op de weg die je dan moet 
gaan. En de wanhoop? Die is er. Volop. Waar ligt dan 
de verlichting? Laten we Ton Lathouwers schreeuw 
om begrip voorzichtig aan van nabij aanhoren. 



Ton Lathouwers 
bevrijdend 

Wel of geen beeld 

Hoe velen verkiezen niet de nestwarmte van een boed-
dhistische institutionele organisatie na de oude 
vermolmde kerkelijke tradities vaarwel te hebben 
gezegd? Wat is er voor hen dan veranderd? Is het de 
angst voor het kaal geworden landschap van de geest, 
die hen uiteindelijk zo snel mogelijk hun toevlucht 
doet nemen tot de veilige muren van een ander 
`geloof'? Vluchtend voor de aloude beeldentraditie van 
bijvoorbeeld het rijke roomse leven, snellen de zoekers 
naar de overdadige beeldenrijkdom van bijvoorbeeld 
Centraal-Aziatische tradities. 

Maar dan is er de pure intellectueel, die zich verbergt 
achter de façades van een puur intellectualistisch beeld 
van de theravada-traditie of die kiest voor de meest 
`kale' vorm van zen. Het beeld is weg, er heerst een 
ijzige poolatmosfeer, waar elke warmte ontbreekt. 
Onuitstaanbare arrogantie ten opzichte van hen die 
dringend een beeldvorming behoeven, verbergt vaak 
het gebrek aan een van de meest lofwaardige aspecten 
van de dharma: compassie. Waarvoor die angst voor 
het beeld? Wat is er tegen de verering van Kuan Yin, 
de Moeder Gods, Tara? Temeer als die beeltenissen bij 
uitstek de weldadig aandoende warmte uitstralen die 
het onnoembare 'gestalte' geeft en werkzaam blijkt. 

De afgrond waarvoor we in veel levenssituaties komen 
te staan, doet ons terugdeinzen. Maar van een achter-
waartse beweging is dan geen sprake meer. We moeten 
voorwaarts. De afgrond in? Het antwoord is: JA. 
Waag de sprong op gevaar voor eigen leven. Terug 
door het mijnenveld is niet meer mogelijk. En dan? 
Het antwoord is: Waag de sprong! Roep dit beeld 
voortdurend in je geest op, kijk wat er dan gebeurt. 
De ratio helpt hier geen handje. Je gaat gewoonweg, 
door het niets heen, naar het Niets. 
De Spaanse mysticus Juan de la Cruz gaat door de 
Donkere Nacht, door wat hij noemt nada, niets. Om 
via dit nada de top te bestijgen. Daar vindt hij het 

Niets dat Alles is. Zoek dit beeld ook bij andere tradi-
ties, in de Psalmen, bij de soefi's, bij Dostojevsky, in 
Kierkegaards Dagboeken enz. 

Een opwekkend boek 

Door het hele boek cirkelt Ton Lathouwers voortdu-
rend rond Hisamatsu's koan, blikt terug op een hele 
reeks tradities vanuit de hele wereld, en trekt daaruit 
conclusies die na herhaald lezen van deze schitterende 
toespraken beetje bij beetje verhelderend werken. En 
in de 'uitkomst' komt bijna verrassend naar voren: 
Teruggekeerd van de hoge bergtop — komen we weer 
midden op de markt terecht. Zoals de herder die zijn 
os terugvond en vies en vuil, blootsvoets, met een 
brede lach op het gelaat, de dorre boom weer tot volle 
bloei weet te brengen. 

Zoals eerder gezegd: een verontrustend en juist 
daardoor ook weer een uiterst opwekkend boek. Want 
het bevrijdt in de beste zin van dit woord. Het maakt 
zich los van elke knellende band, maar eist daarente-
gen toch ook weer dat we ons terdege verdiepen in de 
studie van de Leer (welke die ook moge zijn). Pas 
door het bouwwerk waarvoor we kozen terdege te 
kennen, is het moment rijp om het in brand te steken, 
en die veiligheid te verruilen voor iets totaal anders. 
Verbrand het vlot nadat de overzijde bereikt is. Dood 
de Boeddha als je hem tegenkomt. Wie mij ziet, ziet de 
dharma. Niet Ik maar de Vader. 

Ton Lathouwers, Meer dan een mens kan doen. Zen-
toespraken. Samenstelling en redactie Dick Verstegen & 
Geert Mortier. Asoka, 2000. ISBN 9o-5670-023-5. 
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Thich Nhat Hahn 
bezoekt Nederland 

In oktober brengt Thich Nhat 
Hanh een bezoek aan Nederland. 
De bekende boeddhistische leraar, 
zenmonnik, vredesactivist en 
schrijver uit Vietnam maakt een 
rondreis door Europa en doet 
daarbij naast Miinchen, Parijs en 
Rome ook Den Haag aan. Op 24 
oktober zal hij in de Dr. Anton 
Philipszaal een lezing geven over 
het thema geweldloosheid. De titel 
van zijn lezing luidt: Being Peace, a 
way to practice Manifeste 2000. 
Thich Nhat Hahn is een van de 
belangrijkste 'voorvechters' van 
een maatschappelijk betrokken 
boeddhisme. In de jaren zestig 
kreeg hij bekendheid door zijn 
geweldloze verzet tegen de oorlog 
in Vietnam. Na het vredesakkoord 
van 1973 stonden de Vietnamese 
autoriteiten hem, wegens verraad 
aan de Vietnamese zaak, niet toe 
terug te keren naar eigen land. 
Thich Nhat Hahn bleef daarom in 
(Zuid-)Frankrijk, waar hij in 1982 
Plum Village oprichtte. Vaste 
bewoners en bezoekers van het 
centrum beoefenen hier het 'leven 
in aandacht', de basis van Thich 
Nhat Hahns universele benadering 

gericht op het met elkaar verbin-
den van meditatie en sociale actie. 
Thich Nhat Hahns vermogen om 
de essentie van de boeddhistische 
leer eenvoudig te verwoorden en in 
relatie te brengen met het dagelijks 
leven, maakt hem tot geliefd leraar 
voor veel westerse boeddhisten. 
Tijdens zijn Haagse lezing zal 
Thich Nhat Hahn ingaan op de 
afspraken van het Manifest 2000 
voor een cultuur van vrede en 
geweldloosheid en op hoe we deze 
afspraken kunnen vertalen naar 
ons dagelijks leven. Manifest 2000 
is opgesteld door een groep 
winnaars van de Nobelprijs voor 
de Vrede (o.a. de Dalai Lama, 
Nelson Mandela en Michail 
Gorbatsjov) in een poging de 
goedbedoelde, maar nogal crypti-
sche resoluties van de Verenigde 
Naties samen te vatten in gewone 
mensentaal. De Nobelprijswin-
naars vragen individuele mensen 
een verklaring te ondertekenen 
waarin ze beloven alle levensvor-
men te respecteren, geweld te 
verwerpen, bereid te zijn naar 
elkaar te luisteren en tot weder-
zijds begrip te komen, te delen met 
anderen, het milieu te ontzien en te 
streven naar solidariteit. 

Lezing Thich Nhat Hahn: 
Datum: 24 oktober 2000 
Plaats: Dr. Anton Philipszaal, 
Spuiplein 150, Den Haag 
Aanvang 19.15uur, zaal open vanaf 
18.3 Duur 
Kaarten zijn te bestellen door 25 
gulden over te maken op giro 
6839039 t.n.v. Stichting Leven in 
Aandacht o.v.v. 'Lezing oktober'. 
Meer informatie: 030-271 55 61 

Meer over het Manifest 2000 kunt 
u vinden op het internet: 
www.3.unesco.org/manifesto2000  

Hoe tel je boeddhisten? 

`Tja, hoe tel je boeddhisten', vraagt 
hoogleraar godsdienstwetenschap-
pen Ria Kloppenborg zich af. 'Er 
is geen doopboek of register, dus 
het exacte aantal blijft gissen. Er 
zijn stromingen die het ritueel van 
"het toevlucht nemen tot" hante-
ren. Dat is een officieel overgaan 
tot het boeddhisme en daarmee 
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de 
doop in het christendom. Maar de 
vraag is of dat het enige criterium 
is voor boeddhist-zijn.' Wat voor 
boeddhismekenner Kloppenborg 
wel vaststaat is dat de leer aan 
aandacht wint. 'Ik bedoel echt 
aandacht. Belangstelling die dieper 
gaat dan het lezen van een boekje. 
Bij de lezingen en cursussen die ik 
al zo'n tien jaar geef, zie ik de 
belangstelling hand over hand 
toenemen. Ook zijn er meer 
studenten die zich interesseren 
voor de uitgangspunten van de 
boeddhistische leer.' 
In zijn boekwinkel in Amsterdam 
spreekt Zonjee de vraag rustig en 
peinzend nog eens uit: 'Wanneer 
ben je boeddhist?' Zonjee is eige-
naar van een boekhandel gespecia-
liseerd in boeddhistische boeken. 
`Wanneer ben je boeddhist. Ik weet 
het niet. Ik ben gedoopt als katho-
liek, dus zo sta ik ook te boek, 
maar aangezien boeddhisten niet 
worden gedoopt, gaat dat niet op. 
Daarbij kun je je afvragen of elke 
gedoopte katholiek een goed 
katholiek is. Dopen geeft daar geen 
garantie op. Als je dan toch moet 
tellen, moet je de mensen er 
gewoon naar vragen. Wordt mij 
naar mijn levensovertuiging 
gevraagd, dan zeg ik dus: boed-
dhist.' 

Trouw, 16.08.00 



Wereldvredestop in 
New York zonder de 
Dalai Lama 

Meer dan duizend religieuze 
leiders van alle grote godsdiensten 
kwamen eind augustus enkele 
dagen bijeen in New York voor 
een historische topontmoeting in 
het kader van de wereldvrede. Uit 
deze zogeheten Millennium World 
Peace Summit of Religious and 
Spiritual Leaders moet op termijn 
een 'spirituele alliantie' van de 
diverse geloofsrichtingen met de 
politieke kant van de Verenigde 
Naties voortkomen. Gehoopt 
wordt dat uit een na de top op te 
richten religieuze adviesraad geza-
menlijke initiatieven ontstaan voor 
vrede, milieubescherming en 
armoedebestrijding. Door gemeen-
schappelijk te zoeken naar wegen 
om religieuze spanningen te 
verminderen hoopt men nieuwe 
conflicten in de wereld te voorko-
men. Tussen de vele hoge vertegen-
woordigers van het christendom, 
het boeddhisme, de islam, het 
hindoeïsme en het jodendom was 
de Dalai Lama — Nobelprijswin-
naar en één van de meest geliefde 
en gerespecteerde religieuze leiders 
in de wereld - opvallend afwezig. 

De geestelijk en wereldlijk leider 
van Tibet was van deelname aan de 
top in de Verenigde Staten uitge-
sloten door toedoen van China. 
Als permanent lid van de VN 
Veiligheidsraad maakte dit land 
bezwaar tegen het uitnodigen van 
de Dalai Lama. En — zoals dat gaat 
in de wereldpolitiek — een stem van 
een permanent lid weegt zwaar. 
Opvallend is wel dat Bawa Jain, 
secretaris-generaal van de 
vredestop, op de internetsite van 
de organisatie (www.millennium-
peacesummit.com) ronduit erkent 
onder politieke druk te zijn 
bezweken: 'We, the Summit orga-
nizers, have been aware and 
unhappy about these constraints 
from the beginning. Yet, to invite 
the Dalai Lama to the United 
Nations would raise a host of poli-
tical questions about the status of 
Tibet, and it is not the intention of 
this Religious Summit to engage in 
political issues.' De secretaris-
generaal verhaalt van een ontmoe-
ting met de Dalai Lama in oktober 
1999. Zij spraken toen over de 
plannen voor de top, en de Dalai 
Lama, aldus Jain: `reached over and 
took my hand and said that with 
or without his participation, most 
importantly, the Summit must 
happen.' En zo geschiedde. 

Uiteindelijk mocht een hoge dele-
gatie namens de Dalai Lama wel 
een boodschap overbrengen tijdens 
de afsluitende, plenaire bijeen-
komst. Vlak voor het zover was, 
verlieten de Chinese religieuze 
afgevaardigden uit protest de hal 
van de Verenigde Vergadering van 
de VN. In zijn boodschap zei de 
Dalai Lama dat er geen vrede kan 
zijn zolang er vernietigende 
armoede heerst, onrecht, ongelijk-
heid en onderdrukking, en zolang 
het zwakke en kleine door het 
machtige wordt vertrapt. De 

Chinese bisschop Fu Tieshen zag 
geen vrede 'zolang sommigen trap-
pen tegen de soevereiniteit van 
andere landen onder het voor-
wendsel van het beschermen van 
de vrijheid van godsdienst'. 

Ook VN-secretaris-generaal Kofi 
Annan sprak op deze slotdag: 
`Religieuze leiders hebben zich 
helaas niet altijd uitgesproken als 
hun stemmen hadden kunnen 
helpen haat en vervolging te 
bestrijden. Maar het probleem, zo 
voegde hij eraan toe, ligt doorgaans 
niet bij het geloof, maar bij de 
gelovigen.' 

Uit o.a. Trouw, Reuters, ANP 

Eremedaille voor 
professor Ztircher 

Sinoloog prof. dr. E. Zrcher heeft 
op 24 augustus j.l. de eremedaille 
voor kunst en wetenschap in de 
Huisorde van Oranje gekregen. 
Koningin Beatrix reikte de medail-
le uit op Paleis Huis ten Bosch. 
Zrcher — tot enkele jaren geleden 
werkzaam aan de Universiteit van 
Leiden — dankt de onderscheiding 
aan zijn inspanningen om de 
geschiedenis van Oost-Azië, met 
name China, bij een breed publiek 
bekend te maken. Aan de verlening 
van de medaille ligt tevens een 
bijzondere band met het Konink-
lijk Huis ten grondslag. 

Leids Universitair Weekblad Mare, 
31.08.00 
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Dagpo Rinpochee 
De Lama die naar 
het Westen kwam 
Autobiographie, in samenwerking met 
Jean-Philippe Caudron 
Maitreya Uitgeverij, 2000 
ISBN 9o-71886-15-8,f 37,50 

De dertiende Dalai Lama riep 
Dagpo Lama Rinpochee Jampel 
Lhundrup uit als de incarnatie van 
één van de grootste lama's van deze 
tijd. In deze biografie beschrijft 
Dagpo Rinpochee gedetailleerd 
zijn opleiding als lama in een reeks 
kloosters in Tibet tussen zijn 
zesde en zesentwintigste levensjaar. 
In 1959 volgde zijn wanhopige 
vlucht naar India, teneinde aan de 
Chinezen te ontkomen die hem 
ervan zouden weerhouden 'de 
essentie uit dit kostbare mensen-
leven te halen'. 
Uiteindelijk zou Dagpo Rinpochee 
terechtkomen in Frankrijk, waar 
hij al snel in contact kwam met 
Franse tibetologen van de Sorbon-
ne en het Institut des Langues 

Orientales, waar hij tot aan zijn 
pensioen in 1992 werkzaam bleef. 
De biografie vertelt voornamelijk 
de spirituele ontwikkeling van 
deze zeer belangrijke lama door 
middel van een diepgaand studie 
van vooral de boeddhistische filo-
sofie vanuit de rijke bronnen van 
de Tibetaanse tradities. Op 
uitdrukkelijk verzoek van Z.H. de 
Dalai Lama is Dagpo Rinpoche 
tenslotte gezwicht voor het 
verzoek om onderricht te geven 
aan westerse leerlingen, met het 
oogmerk de schatten van het Tibe-
taans boeddhisme, zoveel als in 
zijn vermogen lag, aan de wereld te 
tonen en de religieuze tradities van 
zijn geboorteland in samenwerking 
met andere gevluchte meesters uit 
Tibet op heldere en indringende 
wijze te verspreiden. 
De Lama die naar het Westen 
kwam is een boeiend verslag van 
een uitzonderlijke man, die vanuit 
een in onze ogen nog middeleeuws 
aandoende omgeving op hardhan-
dige wijze midden in onze moder-
ne wereld terechtkwam. Zonder 
ook maar iets prijs te geven van de 
leringen die hij in Tibet en later 
ook in India onderging, kan Dagpo 
Rinpochee worden beschouwd als 
een vooraanstaand boeddhistisch 
leermeester. Zijn biografie zal 
zonder enige twijfel lezers van dit 
boek aansporen tot diepgaande 
studie van de leer van de Boeddha 
volgens de spirituele tradities van 
een meer dan tien eeuwen oude 
cultuur. 

DB 

Ronnie Rokebrand 
Sri Lanka 
Gottmer/Becht, 2000 ei de druk) 
Met talrijke illustraties 
ISBN 9o-257-3144-9,f 34,90 

Sri Lanka, het eiland met een onaf-
gebroken boeddhistische traditie 
sinds de tweede eeuw voor onze 

jaartelling, is het doelwit van vele 
reizigers uit de westerse wereld, 
die het beleven van de aloude 
theravada-traditie van het boed-
dhisme eens van nabij willen 
meemaken. 
Talrijk zijn de getuigen van deze 
eeuwenoude traditie in de vorm 
van tempels en oude steden met 
restanten van eens glorieuze palei-
zen, om nog niet te spreken over 
vele boeddhabeelden van vaak 
reusachtige afmetingen, die je in 
soms verafgelegen gebieden 
aantreft. 
Deze reisgids biedt, behalve de 
gebruikelijke zakelijke informatie 
die kenmerkend is voor gidsen van 
deze aard, op compacte wijze veel 
informatie over het boeddhisme 
zoals dat op dit eiland tot op de 
dag van vandaag wordt beleefd. 
Door de talrijke kleurrijke illustra-
ties is het al een boeiend reisver-
slag, zonder zelf de reis te hoeven 
ondernemen. 

DB 
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Steve Hagen 

Boeddhisme in 
alle eenvoud 
Ontwaak en ontdek wat nooit verandert 
Becht, 1999 

ISBN 90-230-1o21-3,1" 32,5o geb. 

Centraal thema in deze inleiding in 
het boeddhisme is het ontwaken en 
bewust leven in het hier en nu. 
Toen de Boeddha gevraagd werd in 
een enkel woord zijn leer samen te 
vatten, zei hij: 'Bewust-zijn.' Een 
korte en bondige tekst die de 
Amerikaanse zenleraar Steve 
Hagen, zonder hinderlijk jargon, 
in dit veelgeprezen boek verwerkt. 
Een inspirerende gids voor ieder-
een die meer grip op het leven wil 
krijgen. 

DB 

Ton Vink 

Chinese levensbeschouwing 
Damon, 2000 

ISBN 90-5573-095-5,f 16,50 

Ton Vink 

Indiase levensbeschouwing 
Damon, 2000 

ISBN 9o-5573-09o-4,f 21,5o 

Deze serie wordt ontwikkeld ten 
behoeve van de hoogste klassen 
HAVO en VWO. In de reeks gaat 
het uitdrukkelijk niet om een 
oppervlakkige kennismaking, maar 
om het opsporen van de diepste 
levensbeschouwelijke uitgangs-
punten en ervaringen. Om die 
reden worden dan ook hindoeïsme 
en boeddhisme in het kader van de 
Indiase levensbeschouwing behan-
deld en in mindere mate van elkaar 
onderscheiden dan veelal gebruike-
lijk is. Pas door deze grondige 
kennismaking kunnen leerlingen 
en geïnteresseerden zich beter 
bewust worden van hun eigen 
levensbeschouwelijke achtergrond 
en hun visie op grote levensvragen 
verrijken. 

De uitgever 

Alphons van Dijk 
Over (de) Verlichting 
Een inleiding tot het boeddhisme voor 

humanistisch geïnspireerde mensen 
Damon, 1999 

ISBN 90-5573-048-3 

De auteur is universitair hoofddo-
cent religiestudies aan de Univer-
siteit voor Humanistiek, Utrecht. 
Het oogmerk van de auteur is 
vanuit voornamelijk de theravada-
traditie, met zijpaden naar de 
mahayana-traditie en andere 'scho-
len' binnen het boeddhisme, een 
beknopt overzicht te presenteren 
van de betekenis van de dharma en 
de historische ontwikkelingen van 
het boeddhisme. 
Als overzicht voor de betekenis 
van de leer van de Boeddha, en de 
geschiedenis van een van de 
belangrijkste religies, is dit boek 
door een geheel eigen thematische 
opzet een handig naslagwerk. Zo 
stelt Van Dijk vragen naar de plaats 
van het boeddhisme ten opzichte 
van christendom en humanisme. 

Dit laatste wordt dan ook duidelijk 
los van de Europese christelijke 
traditie geplaatst. Ook speelt het 
concept 'levensbeschouwing' in de 
visie van Van Dijk een voorname 
rol, met vragen hoe kennis en 
inzicht zowel verworven als door-
gegeven kunnen worden en welke 
rol de taal daarin speelt. Beelden en 
gedachten over mens en kosmos, 
maar vooral ook de praxis van de 
leer- en opvoedingsstrategie zijn 
voor de auteur van groot belang. 
Voorafgaand aan deze opzet staat 
een zinvolle inleiding over de bete-
kenis van het begrip 'verlichting'. 
`Misschien is geen enkel menselijk 
wezen ooit verlicht.Verlichting is 
een procesbegrip en als zodanig 
waardevol genoeg om het proces 
voort te zetten Dan wel te begin-
nen.' 
De auteur presenteert vanuit 'een 
kritisch-geëngageerde houding de 
boodschap van de Boeddha en de 
geschiedenis van het boeddhisme 
als een zoektocht naar zinvervul-
ling en wijst vandaaruit op histori-
sche beperkingen en mogelijkhe-
den van het humanisme'. 
De verklarende woordenlijst is een 
handig hulpmiddel voor lezers 
voor wie de talrijke boeddhistische 
begrippen nog niet bekend zijn. 
Een uitvoerige bibliografie nodigt 
uit tot diepgaander studie. 
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Tricycle. The Buddhist 
Review 
Winter 1999, jrg. 9, nr. 2 
P.O. Box 2077, Marion OH 43306, tel. 
+1 800-873-9871, 
http://www.tricycle.com  

Naar aanleiding van het millenni-
um heeft Tricycle een aantal dich-
ters, schrijvers en wetenschappers 
gevraagd om hun gedachten over 
tijd weer te geven. Dit levert een 
kaleidoscoop aan pogingen op om 
tot een opvatting van tijd te komen 
die zich ver uitstrekt voorbij het 
conventionele begrip ervan. Verder 
een interview met de zenmeester 
John Daido Loori Roshi, en een 
essay van de Afrikaans-Ameri-
kaanse schrijver en boeddhist 
Charles Johnson waarin hij de 
Eerste Edele Waarheid toepast op 
het lijden van zwarten. Jaren gele-
den was ik diep onder de indruk 
van een interview met Martin 
Luther King op televisie. Zijn 
boodschap van liefde en compassie 
kwam op mij heel boeddhistisch 
over. Nu blijkt hij inderdaad geïn-
spireerd te zijn geweest door 
Gandhi en Thich Nhat Hanh. Zijn 
droom van een 'geliefde gemeen-
schap' kan vergeleken worden met 
de Sangha, want King geloofde dat 
`al het leven onderling verbonden 
[is]. We zijn gevangen in een 
onontkoombaar netwerk van 
wederkerigheid, geknoopt in een 
enkel kledingstuk van het nood-
lot'. 

AS 

Tricycle. The Buddhist 
Review 
Lente 2000, jrg. 9, nr. 3 

Stephen Batchelor leidt de lezer 
langs verschillende legendes over 
Nagarjuna's leven. Hij concen-
treert zich op het concept van leeg-
te in Nagarjuna's leer en op zijn 
dichterschap: 'Als leegte mogelijk 

is, is alles mogelijk; Als leegte 
onmogelijk was, zou niets moge-
lijk zijn.' Martine Batchelor geeft 
een voorproefje uit haar nieuwe 
boek Principles of Zen, met een 
commentaar bij de tien plaatjes van 
de os. John Welwood exploreert de 
mogelijke verbindingen tussen 
westerse psychotherapie en boed-
dhistische spirituele beoefening. In 
een artikel gebaseerd op zijn nieu-
we boek Relating to a Spiritual 
Teacher, onderzoekt Alexander 
Berzin de heikele vraag of goeroe-
devotie — zo essentieel voor het 
Tibetaanse boeddhisme — een 
plaats kan krijgen in het Westen. 
Zijn voorlopige conclusie is dat 
westerse boeddhisten de tradities 
moeten respecteren, maar dat er 
wel veel 'vertaalwerk' en revisie 
nodig is wil er een gezonde 
mentor-discipel relatie ontstaan. 
Verder nog een uitgebreid inter-
view met Robert Thurman (hoog-
leraar Indo-Tibetaanse Boeddhisti-
sche Studies en vader van actrice 
Uma Thurman) en een aantal 
impressies over het gebed binnen 
het boeddhisme. 

AS 

Tricycle. The Buddhist 
Review 
Zomer 2000, jrg. 9, nr. 4 

Belangrijkste stuk in dit wat 
tamme nummer is een open brief 
van William LaFleur (Hoogleraar 

Japanse Studies) aan de Paus. Hier-
in valt hij de katholieke kerk aan 
op haar standpunt inzake contra-
ceptie en abortus. Naar zijn 
mening is de boeddhistische ethiek 
veel menslievender en ecologischer 
dan de positie die het Vaticaan 
inneemt. Aardig om te lezen, maar 
of de Paus zich hier veel van aan 
zal trekken betwijfel ik. Verder een 
interview met Jack Kornfield (`van 
kluizenaar-monnik tot sociaal 
betrokken huisvader') met een 
voorpublicatie uit zijn boek After 
the Ecstasy, the Laundry. Een 
mooie fotoreportage met portret-
ten van Tibetaanse nonnen in 
ballingschap geeft inzicht in hun 
leven. Kenneth Cohen probeert 
een vinger te krijgen achter de 
populaire Falun Gong beweging, 
die zo krachtig wordt onderdrukt 
door de Chinese machthebbers. In 
China is grote spirituele nood na 
jaren van communistisch bewind, 
maar volgens de auteur is Falun 
Gong te veel een verward samen-
raapsel van taoïsme, boeddhisme 
and qigong om een helder bewust-
zijn en verlichte wijsheid te 
kunnen bereiken. 

AS 

Shambhala Sun 
Maart 2000, jrg. 8, nr. 4 
1345 Spruce St., Boulder CO 80302-
4886, USA, tel. +1-902-422-8404, 
http://www.shambhalasun.com  

Het thema wordt gevormd door 
`de woorden van de Boeddha', 
oftwel boeddhisme in een noten-
dop. Dat betekent nogal wat 
exegese deze keer. Bijvoorbeeld 
over de vier grondslagen van 
b ewustheidsmeditatie: bewustheid 
van het lichaam, van leven, van 
inspanning, en van de geest. Of 
over de vier 'zegels' van de Dhar-
ma: alle samengestelde dingen zijn 
vergankelijk; alle emoties zijn 



onaangenaam; alle fenomenen zijn 
leeg; en nirvana is voorbij extre-
men. Daarnaast nog lessen over 
meditatie, over dood en geboorte, 
en over bestaan en niet-bestaan. 
Door de heldere stijl van de artike-
len heeft de lezer inderdaad het 
gevoel een stoomcursus in boed-
dhisme te krijgen. 

AS 

Shambhala Sun 
Mei 2000, jrg. 8, nr. 5 

Zoals vaker is er wat overlap 
tussen Tricycle en Shambhala Sun: 
dit keer hebben beide tijdschriften 
een artikel van psycholoog John 
Welwood. In dit blad concentreert 
hij zich meer op de praktijk van 
liefde. Een Koreaanse non die 
zwanger wordt; niet helemaal de 
bedoeling maar zij hield het kind 
en schrijft een humoristisch en 
ontroerend relaas over de intense 
moeder-kind relatie binnen een 
boeddhistisch gezin. Judi Lief legt 
uit hoe het onder ogen zien van 
lijden een stap is op weg naar 
compassie. Gretel Ehrlich wandelt 
in de voetstappen van Fransiscus 
van Assisi en reflecteert over zijn 
radicale houding en praktijk die 
nog steeds inspireert. Tulku Thon-
dup Rinpoche geeft de sleutel voor 
gezondheid en geluk: een vredige 
en positieve geest. Stap voor stap 
legt hij uit hoe we dat kunnen 
bereiken in een helende meditatie. 
Verder nog een artikel over dokter 
Nancy Harris die de ondervoede 
kinderen van Tibet probeert te 
helpen. 

AS 

Shambhala Sun 
Juli 2000, jrg. 8, nr. 6 

Het thema is de bijzondere rol van 
vrouwelijke Dharma-leraren in 
Amerika. Vanaf de voorkant kijken 
vijf van hen zelfbewust de camera 
in. Veel artikelen dus van, met en 
over vrouwelijke leraren binnen 
het Amerikaanse boeddhisme. 
Sommige gaan specifiek in op de 

positie van vrouwen binnen het 
boeddhisme, en de noodzaak voor 
vrouwelijke volgelingen om 
gesteund en geïnspireerd te 
worden door vrouwelijke leraren. 
Andere artikelen gaan niet speci-
fiek in op de rol van vrouwen: 
Pema Chedrein schrijft over de 
ultieme eenzaamheid van de 
verlichting; Rachel Naomi Remen 
over de herinnering aan haar 
grootvader en zijn lessen over de 
Kabbalah; en Khandro Rinpoche 
geeft inzicht in het onlosmakelijke 
verband tussen compassie en wijs-
heid. Verder een artikel over de 
fascinerende Japanse kunstenares 
Mariko Mori, die science fiction, 
cyberpunk en boeddhisme comb-
ineert in digitale fotografie, met als 
resultaat de meest vreemde, en 
boeiende, foto's die ik ooit gezien 
heb. 

AS 

Lotusbitter 3/2000. 
Zeitschrift fr Buddhis-
mus 
Deutsche Buddhistische Union, 
Amalienstr. 71, D-8o799 Winchen. 

Tot aan de dag van vandaag 
probeert de mens de wereld te 
beheersen en om te vormen. In 
deze eeuw wordt de aarde zelf 
meer en meer als product 
beschouwd. Zij zal volgens plan 
verder ontwikkeld worden, de haar 
aangeboren vaardigheden worden 
ingecalculeerd. Die stand van 

ontwikkeling wordt in dit nummer 
samengevat. 
Met een karakterisering van de 
alomtegenwoordige consumptie-
ideologie schrijven twee auteurs 
over een wezenstrek van deze tijd. 
Zij werken uit hoezeer vandaag de 
dag veel mensen consumptie defin-
iëren en regelrecht tot een nieuw 
soort religie maken. Tegelijkertijd 
echter benadrukken deze auteurs 
de heilzame alternatieven zoals 
uiteengezet in de boeddhistische 
drieslag: wijsheid, ethisch gedrag 
en meditatie. Waarin het gebruik 
van waren en goederen niet wordt 
omgebogen tot religie, maar spiri-
tualiteit evenzeer geconsumeerd 
kan worden, zoals in een andere 
bijdrage wordt gesteld. 
In een interview met de Heidel-
bergse 'Oberbrgermeisterin' 
wordt aangetoond dat politiek ook 
een menselijk gezicht heeft en tot 
ethische verplichtingen kan leiden 
die ook ten grondslag liggen aan 
elke spirituele weg. Voor alles zich 
bemoeien om een solidaire en 
rechtvaardige samenleving. Daar 
knoopt Thich Nhat Hanh aan met 
zijn visie van een toekomstige 
samenleving, waarin we ons bevrij-
den uit ons isolement en in het 
samen-leven aan kracht en veilig-
heid winnen. 
Tenslotte wordt een pleidooi gege-
ven voor de natuurwetenschappe-
lijke zienswijzen in samenwerking 
met de boeddhistische zienswijzen, 
waarin het ook en in het bijzonder 
gaat om ethische waarden. 

`De Boeddha heeft zijn leer patiso-
ta genoemd, "tegen de stroom 
ingaand". De lezers worden uitge-
nodigd voor zichzelf uit te maken 
of en waar zij zich geschikt achten 
om krachtig tegen de stroom in te 
zwemmen.' 
Uit de 'Editorial' van Alfred Weil 
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Door Arnoud Wijkmans 

Chinees-boeddhistische tempel opent deuren 

Kwan Yin toont 
compassie temidden van 

MET EEN SLAG OP DE GONG opende Koningin Beatrix op 15 september aan de 

Amsterdamse Zeedijk de Chinees-boeddhistische Fo Kuang Shan tempel. De Fo Kuang 

Shan He Hwa, zoals de volledige naam luidt, is de eerste Chinese tempel in 

traditionele stijl van Europa. De tempel is gesticht aan de hand van de 

uitgangspunten van de Fo Kuang Shan Orde uit Taiwan. Opdrachtgever is de 

Nederlandse afdeling van de International Buddhist Progress Society, een wereldwijde 

organisatie van boeddhistische vrijwilligers. De tempel staat in het teken van de 

onder Chinezen zeer populaire bodhisattva Kwan Yin en is open voor iedereen. 

L op end vanaf het Centraal Station 
naar de Nieuwmarkt, moet je op de 
Zeedijk uitkijken niet te struikelen 

over Chinese karakters. Kleurige uithangborden voor 
Chinese toko's, restaurants, kapsalons of reisbureautjes 
zijn in het Amsterdamse Chinatown geen beziens-
waardigheid meer. Toch is hier de afgelopen jaren iets 
bijzonders gebeurd. Na lange voorbereiding is halver-
wege de Zeedijk - waar jarenlang een vergeten speel-
plaats diende als ontmoetingsplaats voor junks en 
dealers - een boeddhistische tempel in traditioneel 
Chinese stijl verschenen. Felrode, gele en oranje kleu-
ren en beschermende draken boven een hoge, ronde 
toegangspoort begroeten de voorbijganger. De stijl, 
maar ook het bestaan als zodanig van een boeddhisti-
sche tempel in dit 'hart van de Nederlandse tolerantie' 
lijkt opmerkelijk. Want wat blijft er van meditatieve 
tempelrust over tussen het zintuiglijke geweld van rode 
Wallenlampjes, The Doors' klanken vanuit coffeeshops 
als The Jolly Joker, de aanblik van trieste straatschui-
mers en de algehele chaos van de hoofdstad? 
`Dat berust op een misvatting', zegt Theresa Chen,  

bestuurslid van de Nederlandse afdeling van de Inter-
national Buddhist Progress Society, de organisatie die 
het initiatief nam voor de tempel. 'Niet alleen vanwege 
de vele Chinezen die hier wonen is dit de meest 
geschikte plaats voor een boeddhistische tempel. Vesti-
ging hier sluit ook aan bij de boeddhistische visie dat 
je moet uitgaan van de wereld zoals die zich aan je 
voordoet in je eigen tijd en omgeving. Juist hier bestaat 
een grote behoefte aan boeddhistische compassie en 
vriendelijkheid. We hopen dat van de tempel een posi-
tieve invloed uitgaat op de omgeving, dat ze een rust-
punt biedt voor het leven dat veel mensen hier leiden. 
Behalve voor Chinezen staat de tempel dan ook 
nadrukkelijk open voor andere buurtbewoners. Ieder-
een is welkom.' 

Besef dat er iets ontbrak 

Theresa Chen laat mij op een avond vóór de opening 
de Fo Kuang Shan-tempel zien. Overal liggen dakpan-
nen en balken en klinkt druk getimmer. Vrijwilligers 
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De poort van de 
tempel aan de 
Amsterdamse 
Zeedijk. 
(foto's Arnoud Wijkmans) 
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uit Taiwan, Frankrijk, Engeland, Duitsland, de VS en 
Nederland leggen de laatste hand aan onder meer de 
panelen die de muur behangen van de hoofdzaal van de 
tempel, waar ook het centrale beeld van de vrouwelijke 
bodhisattva Kwan Yin staat. Op de panelen staan 
boeddha's met daaronder de namen van gulle gevers 
die de bouw van de tempel mogelijk hebben gemaakt. 
De plannen voor een tempel dateren van halverwege de 
jaren negentig. Naarmate de renovatie van het Zeedijk-
gebied vorderde en de buurt langzamerhand het karak- 

ter kreeg van een echt Chinatown, beseften voorzitter 
Frank Man van de Chinese Ondernemersvereniging en 
restauranteigenaar Fu Wen Lo uit Amstelveen dat er 
iets ontbrak. Met name oudere Chinezen in de Neder-
landse gemeenschap — in totaal wonen er in ons land 
zo'n 70.000 mensen van Chinese afkomst — misten een 
plaats waar zij zich op traditionele, Chinese wijze 
konden bezinnen op hun leven, hun oude dag en op de 
situatie daarna. Van een kennis hoorden zij verhalen 
over de populariteit van een tempel in het Canadese 



"Eigenlijk doet de sfeer 
van de verstilde, maar 
voor onze begrippen 
tegelijkertijd vrij drukke, 
Ch'anhal nog het meest 
Chinees aan." 

Vancouver en zo begon zich het idee te vormen. 
Voor Fu Wen Lo steekt achter het initiatief ook een 

zeer persoonlijke reden: een wonderbaarlijke redding 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op jonge leeftijd was 
Lo eind jaren dertig in de Verenigde Staten terecht 
gekomen, op de vlucht voor de Japanners die China 
waren binnengevallen. In de VS belandde hij in de 
luchtmacht. Vlak voor de Japanse capitulatie vloog hij 
zijn eerste militaire missie naar Azië. Boven China 
werd zijn vliegtuig neergehaald. Met zijn parachute 
landde hij veilig bij een kleine tempel. De Japanners 
zaten hem echter dicht op de hielen en vermoordden 
zijn co-piloot. Lo vluchtte de tempel in en verschool 
zich onder een stenen tafel met een groot boeddha-
beeld erop. Hoewel de Japanners de tempel grondig 
doorzochten, misten zij hem op een haartje. Toen Lo 
later eindelijk tevoorschijn durfde te komen en 
omkeek, bleek er onder het boeddhabeeld geen tafel te 
staan, maar alleen een massief stenen sokkel. Boeddha 
moest hem aldus het leven hebben gered. Daarop 
beloofde Lo — hoewel zelf toen geen boeddhist — ooit 
iets terug te doen voor de boeddha. Vele jaren later in 
Nederland — Lo was inmiddels ernstig ziek en feitelijk 
al opgegeven — verkochten hij en zijn vrouw een van 
hun restaurants inclusief inboedel. Toen zijn vrouw 
zich realiseerde dat zij ook alle boeddhabeelden in het 
restaurant kwijt waren, kocht zij het restaurant met de 
beelden terug. Daarna knapte Lo zienderogen op. Na 
dit tweede 'wonder' bekeerde hij zich definitief tot het 
boeddhisme en was de tijd aangebroken zijn gelofte 
gestand te doen.1  

Na toestemming van de gemeente Amsterdam bena-
derden de initiatiefnemers de Orde van de Fo Kuang 
Shan (Buddha's Light International Association) voor 
steun. Deze rijke beweging staat onder leiding van 
meester Hsing Yin, heeft als hoofdkwartier een groot 
tempelcomplex annex klooster in het Taiwanese Ta Shu 
(Kaohsiung) en beheert wereldwijd een netwerk van 
meer dan honderd tempels in ruim zestig landen. De in 
1967 door Hsing Yin opgerichte Fo Kuang Shan kent 
in Taiwan meer dan een miljoen leden en is ook onder 

Chinezen elders zeer populair. Meester Hsing Yin 
ontving in 1941 de dharma-overdracht als 48ste patri-
arch in de Lin-Chi lijn van de Ch'an (Zen)-school. 
Tijdens de Chinese burgeroorlog van 1949 vertrok hij 
vanuit China naar Taiwan om daar zijn gelofte in te 
lossen om een modern en 'humanistisch' boeddhisme 
te realiseren. De Orde legt, naast het verspreiden van 
de boeddhistische leer, de nadruk op culturele activitei-
ten, onderwijs en liefdadigheid. 

Leylijnen en drakenpaden 

Dat de Orde akkoord ging, betekende niet alleen een 
enorme stimulans in termen van de financiën (van de 
negen miljoen gulden bouwkosten betaalde de Orde 
rechtstreeks twee miljoen gulden, de rest kwam uit 
donaties van Fo Kuang Shanleden uit diverse landen en 
uit bijdragen van Chinese Nederlanders). De tempel 
verkreeg met de toestemming tevens officiële erken-
ning en status. Meester Hsing Yin reisde in 1996 
persoonlijk af naar Amsterdam om een 'grondbreuk-
ceremonie' te leiden en zond de Taiwanese non I-Chao 
Shih vooruit naar Nederland als abdis van de nieuwe 
tempel. Tot de opening leefde zij in een tijdelijk als 
tempel ingericht onderkomen aan de Amsterdamse 
Rechtboomsloot. Nu nemen de abdis en vier andere 
nonnen uit Taiwan en China permanent hun intrek in 
de tempelruimte aan de Zeedijk. Naast het bestieren 
van de dagelijkse gang van zaken in de tempel, zijn zij 
beschikbaar om de leden van de Chinese gemeenschap 
de boeddhistische leer uit te leggen en 'pastorale' zorg 
te verlenen. 

Het had trouwens weinig gescheeld of de Fo Kuang 
Shan tempel had de primeur van eerste traditionele 
tempel in Chinese stijl van Europa gemist. In Europese 
steden als Berlijn en Parijs staan al langer tempels van 
de Orde. Deze zijn echter allemaal gebouwd in een stijl 
die aansluit bij de gastlanden. Ook het eerste — afgewe-
zen — ontwerp voor de Amsterdamse tempel probeerde 
met typisch Hollandse geveltjes respectvol aan te slui- 
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ten bij de couleur locale. Bij het tweede ontwerp werd 
het over een andere — Chinese — boeg gegooid, zij het 
dat werd gekozen voor de oer-Hollandse architect 
Fred Greven. De architect reisde meermalen af naar 
Taiwan om inzicht te krijgen in de Chinese bouwstijl. 
Voldoen aan alle eisen, Chinese én Nederlandse, had 
nog heel wat voeten in de aarde. Niet alleen bleek het 
moeilijk de precieze lengte van de heilige kleinste 
bouwmaat tou kou te achterhalen (het ontwerp moest 
daar absoluut aan voldoen, maar het duurde lang voor-
dat iemand Greven kon vertellen dat die overeenkwam 
met 32,5 westerse centimeter), ook het Chinese 
gebruik om ondergrondse lagen aan te brengen stuitte 
op bezwaren (ditmaal stond de Amsterdamse regelge-
ving voor bouwen in de binnenstad in de weg). Uitein-
delijk wist Greven met een ontwerp te komen dat aan 
alle eisen voldeed en zowel Nederlandse als Chinese 
kenmerken bevat. 

Bij de bouw speelden de voorschriften van de /eng 
shui een belangrijke rol. Feng shui is de kunst van het 
plaatsen en indelen van ruimtes in harmonie met 
natuurwetten en energiepatronen. Vanwege de negatie-
ve energie die dit met zich meebrengt, mochten er 
bijvoorbeeld geen trappen uitkomen op de centrale 
ruimte waar de boeddhistische beelden staan. Ook 
taboe waren ruimtes direct boven de beeldenzaal, 
aangezien mensen dan over de beelden heen zouden 
lopen. Opmerkelijk was dat de bouwers bij het zoeken 
naar geschikte knooppunten van positieve energielij-
nen, waar bouwen extra gunstig is, stuitten op sporen 
van een rooms-katholiek Cellenzusterklooster dat 
sinds de vijftiende eeuw op deze plek stond. De `leylij-
nen' waar middeleeuwse bouwmeesters zich bij de 
constructie van religieuze gebouwen aan hielden, 
bleken exact overeen te komen met de 'drakenpaden' 
uit de Chinese cultuur. 

Bodhisattva van 
het Grote Mededogen 

De tempel en de aangrenzende verblijven beslaan in 
totaal een woon- en werkoppervlakte van ruim 1600 
vierkante meter. Behalve de hoofdzaal, die met een trap 
vanaf de centrale poort bereikbaar is, beschikt het 
complex over een ruimte voor Ch'anmeditatie (schuin 
onder de hoofdzaal), een vegetarische keuken, een 
eetzaal annex vergaderruimte, een urnenkamer — waar 
volgens Chinese traditie de as van overledenen kan 
worden bijgezet —, een bibliotheek en diverse ruimten 
voor onderwijs en cursussen. En uiteraard zijn er dan 
nog de woonverblijven voor de nonnen. 

Eigenlijk doet de sfeer van de verstilde, maar voor 
onze begrippen tegelijkertijd vrij drukke, Ch'anhal 
nog het meest Chinees aan. Daar zorgen de roze 
gordijnen met de rode karakters, de netjes gedrapeerde 
fruitofferandes en het grote glimmend-witte boeddha-
beeld met gouden aflijning wel voor. De grote hal doet 
universeler aan en is duidelijk bedoeld voor het brede- 

re publiek. En dat is niet voor niets. De tempel is 
gewijd aan Kwan Yin, de bodhisattva van het Grote 
Mededogen. Zij is in de grote zaal aanwezig in de vorm 
van een 400 kilo zwaar, bronzen beeld van Avoloki-
teshvara met duizend armen die compassie verbeelden. 
Kwan Yin is voor de Chinezen de boeddha van het 
volk. Zij ziet zijn noden, luistert naar gebeden en 
manifesteert zich aan alle wezens in nood in elke 
gewenste vorm om ze te redden van samsara (de cyclus 
van geboorte, dood en wedergeboorte).2  Het is dan 
ook gepast dat de Kwan Yin-hal vanaf de straat voor 
iedereen toegankelijk is. 

De Fo Kuang Shan hoopt haar bijdrage te leveren 
aan de hervorming van een voormalige probleemwijk. 
De organisatiedoelstellingen moeten daarvoor borg 
staan: het verspreiden van de boeddhistische leer door 
het promoten van culturele activiteiten, het helpen 
ontplooien van menselijk talent door educatie, het 
bevorderen van positieve maatschappelijke ontwikke-
lingen door liefdadigheidsprogramma's, en het zuive-
ren van hart en geest van mensen door hen de gelegen-
heid te bieden het boeddhisme te (leren) beoefenen. De 
Zeedijktempel biedt plaats aan religieuze bijeenkom-
sten, boeddhistische cursussen, kunstexposities, onder-
wijs, opvang voor ouderen, gezamenlijke maaltijden en 
last but not least het bieden van een luisterend oor. Een 
oord van ontmoeting, bezinning, studie en meditatie 
dus. Compassie temidden van het rumoer van de 
straat. 

Informatie en links over de Chinese gemeenschap zijn te 
vinden op: http://chinatown.pagina.n1  

1 Voor deze anekdote heb ik me gebaseerd op diverse artikelen in 
de media. Zie met name De Groene Amsterdammer (9/9/2000). 

2 Kwan Yin is met Samanthabhadra, Kshitigrabha en Manjushri een 
van de vier grote bodhisattva's. Avalokiteshvara (Chenrezig in de 
Tibetaanse traditie) werd in de Indiase oervorm nog als mannelijk 
afgebeeld, maar kreeg door taoïstische en tantrische invloeden in 
de 8e en 10e eeuw steeds meer vrouwelijke kenmerken. Japanse 
boeddhisten en Shintogroepen kennen Kwan Yin — of Avaloki-
teshvara — als Kannon. 

Beeld van Kwan Yin in de gedaante van Avalokiteshvara, 
in de hoofdzaal van de tempel. Onder Chinezen is Kwan Yin, 

de boddhisattva van het Grote Mededogen, zeer geliefd. 

co 



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

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. 

dirk.bakkes@hetnet.nl  

Advayavada Infocenter - Amsterdam 
Postbus 10502, 1001 EM Amsterdam 
tfx 020-6269602, advaya@euronet.nl  
www.euronet.n1/--advaya/index.htm 
Info over het Advayavada-boeddhisme. 
Vraag om de nieuwe folder. 

Boeddhagenda 
Gratis en ongebonden mailing-list in het 
Nederlands, voor aankondigingen en om 
gedachten uit te wisselen:Info/inschrijving: 
www.egroups.com/group/boeddgagenda  en 
www.egroups.com/group/boeddhalijst  

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. 

Boeddhisme - wereldwijd elektronisch 
web 
Op internet zie http//boeddhisme.pagina.nl  
overzicht naar andere boeddhistische pagi-
na's, met o.a. gegevens Stichting Vrienden 
van het Boeddhisme (SVB) en Boeddhisti-
sche Unie Nederland (BUN). 

Boeddhistisch Centrum Amsterdam 
Vrienden van de Westerse Boeddhisten 
Orde (VWBO). Palmstraat 63, 1015 HP 
Amsterdam. Te1.020-420.7097/632.779; 
e-mail: info@wwbo.demon.nl;  
website:http:/www.vwbo.demon.n1 
Beginnersactiviteiten: Meditatieavonden 
elke wo 19.30 u; cursus Met liefdevolle 
aandacht 7 nov t/m 19 dec elke di 19.30-
21.45 u; Dharma-avonden rlkr do 19.30 u; 
Meditatiedagen 29/10, 26/11, 17/12 11-17 
u; Meditatie- en hija-avonden 30/10 en 
4/12 19.30 u; Vollemaans-avonden 11/11, 
11/12 19.30 u; Sangha-dag 11 nov 11-22 u; 
Dana dagretraite 28 okt 11-17 u; Retraite-
weekends beginners in Schoorl N.H.: 20 okt 
19 u t/m 22 okt 19 u; Winterretraite "Ango 
- vredelievend blijven stilstaan" 23 dec t/m 
2 jan. 

Boeddhistisch Centrum Ghantapa 
Kadampa Boeddhistisch Centrum van 
Amsterdam 
Aakstraat 62, 1034 BP Amsterdam-Noord. 
Tel. 020-633.4921(b.g.g. na 17u: 070-
3466492), e-mail: ghantapa@worldonline.nl  

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 Che. 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 Hilver-
sum. Tel. 035-683.1269; fax 035-6834132, 
e-mail: marlas.bv@wxs.nl,  
www.euronet.n1/—advaya/bunhome.htm 
Vereniging van boeddhistische groeperin-
gen in Nederland, met werkgroepen voor 
public relations en contacten, onderwijs, 
omgaan met sterven en dood, geëngageerd 
boeddhisme en interreligieuze samenwer-
king. Tweemaal per jaar een algemene 
ledenvergadering en eenmaal per jaar een 
gezellige dag voor leden en sympathisanten. 
Volgende ALV 25 november in nieuwe 
boeddhistische tempel aan de Zeedijk, 
Amsterdam.Een documentatieboekje met 
uitgebreide info over aangesloten organisa-
ties is te bestellen door storting van f 12,00 
op postrekening 1423578 t.n.v. 
M.J.Versteeg, Zutphen onder vermelding 
van 1 boekje en uw adres. 

Boeddhistische Unie van België (B.U.B.) 
Federatie Belgische verenigingen vertegen-
woordigend Cambodjaanse, Japanse, Laoti-
aanse, 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, 020-
441.9991 (19-21 u). Inleiding boeddhistische 
leer elke laatste di v.d. maand 19 u door 
Peter van Loosbroek; info 073-532.4459. 

Centrum voor Shin-Boeddhisme 
Shintempel Jijoki, Pretoriastraat 68, B-2600 
Antwerpen-B erchem. 
Tel. (00-32)0495-532210; e-mail: info@jiko-
ji.com,  http: //www.jikoji.com  

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-medi-
tatie. Do.avond Inleiding in de Mahayana 
aan hand van het Hart-soetra. 

Dhamma Conferentiecentrum 
Jan Frankensingel 26, 8431 AH Oosterwol-
de 
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.n1  
Lering en meditatie vrij 19.30 u; Kinder-
Dhammaschool: za 14 u. 

Erik Bruijn, Amersfoort 
Lezingen: De geheime leer van het Tibe-
taanse Dodenboek wo 22 nov 20 u. 
Info/reservering: 033-4634215. Themadag: 
Boeddhisme, geneeskunde en psychothera-
pie za 13 jan. 

Filosofie Oost-West 
Secretariaat: Zaanmarktstraat 18, 4811 RL 
Breda. Info programma: 020-482.1533/040-
2113344; email: info@filosofie-oostwest.nl;  
webmaster@filosofie-oostwest.n1 
In: Zalencentrum Vredenburg 19, Utrecht 
van 10-16.30 u: _ 
4 nov.  Dageraad van de Westerse filosofie, 

prof.dr.K.Verrycken; Boeddhisme in China, 
prof.dr.E.Zrcher.  25 nov.  Antieke westerse 
filosofie: de grote systemen, 
prof.dr.K.Verrycken; Spiritualiteit in dage-
lijks leven: het lijden, prof.dr.M.A.Lathou-
wers. 
Voor volledig programma 2001 email: 
info@filosofie-oostwest.nl  of 076-5138756, 
020-4821533. 

Gemeenschap van Boeddhistische 
Contemplatieven 
Voor Dharma-activiteiten elders en op 
avonden en voor inlichtingen: Postbus 
9141, 3506 DC Utrecht, of tel. 030-
2625972/077-3738601. 
Introductiedagen met eerw. Hakuun Barn-
hard te Apeldoorn: 28/10, 25/11; Meditatie- 
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groepen; Cursusdagen olv eerw. Hakuun 
Barnhard, 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)  0594-518765; 
Apeldoorn introdag 22/10, 5/11; devotiedag 
26/11, intensief meditatieweekend 2-3/12; 
nieuwjaarsretraite 3-/12-1/1. 

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.pluk-
ker@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; Ayurveda: theorie 
en praktijk door M.Bode 26.4.01-31.5.01 
vier lessen. 
INEB-Nederland International Network 
of Engaged Buddhists 
Hans van Willenswaard, Postbus 11514, 
1001 GM Amsterdam. Tel 020-625.8294/fax 
020-624.0503/e-mail: ini@antenna.nl  
Bezoekadres: Lindengracht 83-85, 1015 KD 
Amsterdam. 

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. 030-2545197. 
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 Nana van Velzen 
020-6934578; Bilthoven do 20-21.45 & za 
10-11.30 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.jewelhe-
art.n1; E-mail: info@jewelheart.nl  
Nijmegen 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 Inscho-
ling boeddhisme, wek. ma  en wo 20-22 u. 
Info 013-532.1348. 

Kanzeon Sangha Nederland (ZEN) 
Tel. 073-6427009; e-mail: cobe@hetnet.nl  
Amsterdam: 020-6276493 olv Nico Tyde-
man; elke ochtend 8-9 u en di 20-22 u. 
Regelmatig zazen-weekends, intro-cursus-
sen, workshops, lezingen. Apeldoorn: olv 
Christian Kruyff 055-5417251, di 20.30-
22.15 en vrij 9-10.45 u. Den Haag olv Kees 
v.d.Bunt 070-3504601, ma 19-20.45 en 21-
22.45 u. Den Bosch: olv Stefan Coppens 
073-6427009, di 20.30-22 u en do 20.30-22 
u. Enschede: olv Toon Fugers 074-2434551, 
ma 20-22.30 u. Hoorn: olv Dirk Beemster 
0229-217855, ma 20-22 u, di 6.30-8 u en 20-
22 u. Rotterdam, olv Nico Tydeman 078-
6317606, ma 18.15-20 en 20.15-22 u. 

Karma Kagyu Centra voor Diamantweg-
Boeddhisme 
Spirituele leiding van de 17de Karmapa 
Thaye Dordje en Lama Ole Nydahl. 
Website: www.diamantweg-boeddhisme.nl  
Iedere ma. 20 u meditatie in Centrum Phoe-
nix, St Jacobsstraat 9-11, Amsterdam. Info 
Michel van Dinteren 020-6792917/Roeland 
Hofstee 072-5119257. 
E-mail: kagyuams@diamantweg-boed-
dhisme.nl  Centrum Groningen, p/a 
C.H.Petersstraat 21, 9714 CG Groningen; 
info Marja Jongejan 050-5774582. Meditatie 
elke di 20-22 u. Groep Den Haag, p/a 
Louise Henriettestraat 24, 2595 TH Den 
Haag; info Derek Lugtenberg 070-3473828. 
Meditatie elke wo 20-22 u. Groep Leeuw-
arden, info Hans en Lieneke Visser 058-
2555726. Meditatie elke wo 20-22 u. E-mail: 
kagyulwd@diamantweg-boeddhisme.n1  

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. 0575-527.665; 
e-mail: LeoGiesenl@compuserve.com  
Secretariaat België: Carine Pulinckx, Sint 
Servaasstraat 2, 3212 Pellenburg, België. 
Tel. 0032(0)16-460.381; 
e-mail: Jo.AMPE@village.uunet.be  
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, 
Lo-Reninge, Markt 11, Paula Van Robaeys 
058-288.204; Noord Limburg, Joy Michiel-
splein, Ackal (ma & wo) Robert Kinable 

011-648.048/Marcel Schuurmans 011-
646.358; Schoten, Voorschotenlaan 29 (zo) 
Rogel Dias 03-644.2496; Temse, 
Fonteinstr.9 (do) Rita Aubroeck 03-
771.0123; 
Nederland  Breda, Harrie de Kroon 076-
521.7003; Eindhoven, Gerard Kwak, 040-
241/8372; Hengelo, Lieke van Hasselt 074-
291.1333; Nyswiller, Frans Spitz, 
043-601.2319; Son en Breugel, Jo Hoeks 
0499-473.546; Steenwijk, Marion Hellegers 
0561-441.477; Utrecht, Ron Sinnige, 030-
254.5073; Veldhoven, Trees Bloeyaert, 040-
254.2536; Venlo, Jacques Peeters, 077-
354.763; Zutphen, Leo Giesen, 
0575-527.665. 
Sesshin: Doetinchem, De Slangenburg, 
mevr. Hendriks 0314-332.753; 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. 
0578-661.450/fax 0578-661.851, e-mail: 
maitreya@pi.net,  
home page: www.maitreya.nl  
Maitreya Amsterdam 
Boeddhistisch meditatie- en studiecentrum 
Brouwersgracht 157-159, 1015 GG Amster-
dam. Tel. 020-428.0842/fax 020-428.2788. 
Groningen info 050-5268058 

Nederlandse Zen Stichting 
Banstraat 36, 1017 KA Amsterdam. Tel. 
020-6734847/6923731/6644219. 
Verbonden met Association Zen Internatio-
nale, 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: 
17.45-19.30 u. 
Nyingma Centrum 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam. 
Te1.020-6205207, fax 020-6227143, e-mail: 
nyingmacentrum@nyingma.nl,  web: 
http://www.nyingma.n1  
Amsterdam  wekelijkse cursussen: Jaarcur-
sus Boeddhisme in je eigen leven (33 lessen) 
di 19.45-21.45 u; Kennis van vrijheid vrij 
19.45-21.45 u t/m 15 dec.; Jaarcursus Medi-
tatie ontwikkelenma 19.45-21.45 u (30 
lessen); Kum Nye introductiecursussen di, 
wo, zo; voorgezette cursussen do & vrij; 
Spanningen Transformeren info Centrum; 
Kum Nye Nijmegen t/m 19 dec; Vaardig 
handelen ma 18.30-19.30 u 30/10, 13/11, 
27/11, 11/12; Ruimte, tijd 6- kennis 21/10, 
7/11, 21/11, 5/12, 9-10/12; Workshops 
Kum Nye in Amsterdam, Arnhem, Den 
Bosch, Utrecht; Meditatie 24/2, 9/6; 
Kerstretraite 26-29/12. 

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 22-28 okt; Zen-weekend 9-12 
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nov, 24-26 nov; Wintertraining 8 dec tot 10 
maart; Rohatsu 8-15 dec; Nieuwjaarsretreat 
27 dec tot 1 jan; Jongerensesshin 3-6 jan; 
Daily life retreat 10-17 jan; Zen-weekend 
24-28 jan; Zen-retreat 3-8 feb; Zitdag 18 
feb; Daily life retreat 19-23 feb; Rakusus 
naaien 23-25 feb; Zen-retreat 3-10 en 23-25 
mrt; Zen-retreat 28 apr tot 5 mei; Zen-
weekend 11-13 mei; Wandeldagen 14-19 
mei; Family retreat 24-237 mei; Zen-week-
end 14 juni tot 1 juli; Werkweek 18-22 juni. 

Rigpacentrum 
Secretariaat: Van Ostadestraat 300, 1073 
TW Amsterdam. Tel. 020-470.5100/fax 020-
470.4936. 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, meditatie-
instructie en begeleiding wo 20-22 u; 
Leiden, Geverstraat 48, 2343 AB Oegst-
geest 071-541.0928 (Lida Hospers) zitmedi-
tatie 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, 026-381.7262 (Tom Berthoff) 
meditatie elke di 20-21 u, meditatie-instruc-
tie elke di 20 u na telmelding. 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 Spoel-
stra); Zitmeditatie elke di 20-21.30 u(zaal 
open 19.30 u). 

Stichting Leven in Aandacht 
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam, 
http://ww.aamdacht.net  /020-6122743, 
4279261 of e-mail: 
sietskeroegholt@hetnet.n1  

Thich Nath Han: lezing Being Peace A way 
to practice Manifeste 2000, op 24 nov. 19.15 
u in Dr Anton Philipszaal, Spuiplein 150, 
Den Haag. Bestelling kaarten info Stichting 
Leven in Aandacht. Voor nadere info zie 
Manifeste 2000 op www.unesco.org/mani-
festo2000  
Meditatiegroepen in traditie Thich Nhat 
Hanh: 
Nederland  Alkmaar één zo v.d.maand 9.45-
14 u info Gertje Hutschemaekers 072-
561.6289/Elizabeth van Veen 072-540.1707; 
Amsterdam, eke ma en vrij 19-21 u medita-
tiebijeenkomst, 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 meditatiebij-
eenkomst, info Rahel Ziskoven 040-
251.4515; Haarlem elke 14 dg 19.30-21.30 u 
info Carolien Bah 023-531.6680/Elly de 
Jong 023-526.1741; Leidschendam do 20-
22.30 u info Maaike v.d.Brink 070-327.0718; 
Nederhorst den Berg in 
Vietn.Boeddh.Tempel elke 3e zo, 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 Tromp-v.Bergen 0523-
216.550; Rotterdam elke 14 dg zo 19-22 u 
info Alex Westra 010-436.0026/Marijke 
Keohler 010-465.7795; Schiedam elke 2 
weken wo 10-12 en 20-22 u, info Magda 
Heesen-Van den Hemel 010-426.5973; 
Tilburg eens per 3 weken ma 19.30-22 u 
info Rob de Groof 013-5051269; Utrecht 
elke 2e zo in de maand 12-16 u, info Bart 
Hoeve 030-271.2035/Jopi Floor 030-
271.5561; Winschoten (en Nieuwe Pekela) 
za 9-10 u en do 18.30-19.30 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 079-
362.0427; Zutphen elke laatste zo v.d. 
maand, info Margriet Versteeg 0575-530843. 
België  Antwerpen, elke 14 dg meditatiebij-
eenkomst 19.30-21.30 u, info Odette 
Bauweleers 03-257.2598; Gent, meditatie-
bijeenkomst 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. Inter-
sein-Zentrum 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-boed-
dhisme, 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 071-
533.0052. E-mail: Zeshin@stad.dsl.nl;  inter-
net: 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 10.30-
17.30 en 18.30-19.45 u 071-512.0051. 

Studiegroep Losel Yarge, Rotterdam 
Lezingen door Lama Geshe Konchoq 
Lhundup over het Pad naar de Verlichting: 
7 nov, 21 nov, 19 dec 19.30 u; over de Eerste 
leerrede van de Boeddha: 25 nov; adres: 
Gebouw De Heuvel, Grote Kerkplein 5, 
Rotterdam-centrum. Info & folder via tel. 
010-4206133 

Tao-Zen groepen in Nederland en België 
Postbus 1134, 1000 BC Amsterdam. 
Tel./fax: 020-420.2308. Amsterdam, Maar-
ten Houtman iedere za./zo. 1 x per mnd 
info 020-634.1955; Amsterdam Henk 
Galenkamp en Jeanette Schut 020-482.3587; 
Arnhem Ad Verhage 026-334.1654; Geld-
rop 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 Boeddhistisch Instituut (Stich-
ting Sakya Thegchen Ling) 
Leraar: Lama Sherab Gyaltsen Amipa. 
Mevr. E.J.v.d.Wiel, Laan van Meerdervoort 
200 A, 2517 BJ Den Haag. 070-3606649; of 
Leen van der Meij, Zuidersingel 55, 2651 
AG Berkel-Rodenrijs 010-5114232. Inter-
net: www.kolvir.dekon.nl/sakya/  
Studieavonden do 20-22 u. Basiscursus 
Tib.boeddhisme 2xper jaar, nadere info bij 
instituut; 3xper jaar verzorgt Lama Sherab 
een weekend in Den Haag. 

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, 'Buddha-
vihara', St. Pieterspoortsteeg 29. Info Jotika 
Hermsen 020-6264984. Elke ma 18-20 u u, 
wo 7.30-8 en 8-8.30 u, do 9.30-11.30 u, 
beginners 18-19.30 u; Amsterdam-Noord, 
'Buddhavihara', Papaverweg 7b en c info 
Eerw. Mettavihari 020-636.3104; Aerden-
hout Vipassana-khammataan in traditie 
van Kruba Achan Chantarang Sri Pikul, 
info Elly van Bergen 023-524.2403; Biltho-
ven, 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, 
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Kamerlingh Onnesstraat 7, info Karina 
Krol 050-5775562 of 050-5276051. Geleide 
vipassana meditatie-ochtend 12/11, 10/12; 
meditatie-avonden 24/10, 31/10. 7/11; 
Inzichtmeditatie als burnout-preventie 26-
27/10; cursus Liefcdevolle vriendelijkheid 4 
x di.avond vanaf 14/11; elke do 19.30-21.30 
u meditatie-avond; inzichtmeditatie als 
stresshantering 1/11; vipassana in gevange-
nissen 17/11; meditatiedag olv Johan Tinge 
26/11; oudejaarsretraite 27/12-1/1; 
Hertogenbosch elke wo 19.30-21.30 u 
meditatie. Info Laura Wetzer 073-614.6341; 
Leiden, Faljerilstraat 8 di 19.30-21.30 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 030-
252.0435 of Henk van Voorst 030-2520435; 
Zwolle, 'Pannananda', Hoefslagmate 44, 
038-465.6653: elke ma. wo en do yoga-
meditatie 19.30-22 u.; meditatie elke za 
9.30-16 u; Van Zwaanenburghstr 90, Zwolle 
elke do meditatie, info Gina Moesker 038-
4600171. 

Vipassana Meditatie (zoals onderwezen 
door S.N.Goenka) 
Bargerkempe 6, 7103 DZ Winterswijk. 
Tel/fax 0543-523.353, www.dhamma.org  
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.n1;  
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 - realiteit als richtsnoer 
Zendo Duizel, Rijkenstraat naast nr 1 
Duizel. Contact/postadres: Berkakkers 10, 
5521 GD Eersel. Tel. 06-53776474 b.g.g. 
0497-515.548 voor 22 u. 
Najaarscursussen 2000. Compacte Najaars-
introductiecursus: 9 en 10 sep 10-12 en 14-
16 u, en 11-13 sep 19-21.40 u; Wekelijkse 
introductiecursussen: 14 bijeenkomsten van 
18 sep tot 18 dec maandag 09.15-11 u, of ma 
19.15-21 u; Vervolg- of themacursussen 21 
sep tot 21 dec do 09.15-11 u of do 17.45-
19.30 u; Inloopzazen van 21/22 sep tot 
21/22 dec do 20-21.15 u, vrij 09.15-10.30 u. 
Folder op aanvraag. 

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

Zen op de Tiltenberg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang. 
Tel. 0252-517.044/fax 0252-524.896. 
Zenstudieweekend: "Hoofdlijnen in boed-
dhistisch onderricht" olv Mayrice Knegtel 
en Meindert van den Heuvel: 13 okt. 20 u 
tot 15 okt. 18.30 u; Zenweekends:olv Adine 
Mansholt, Wieneke Venhuizen en Meindert 
van den Heuvel 10 nov. 20 u tot 12 nov. 
18.30 u; 15 dec. 20 u tot 17 dec. 18.30 u; 
Zensesshin: intensief trainingsprogramma 
met A.M.A.Samy Roshi, 14 nov. 20 u tot 19 
nov. 16 u; Zensesshin 'Malta Karuna': olv 
Ton Lathouwers, 6 dec. 20 u tot 10 dec. 16 
u. Vooraankondigingen (onder voorbe-
houd): 2001 - 19-21/1 zenweekend; 23-28/2 
zensesshin Tenkei Sensei; 2-4/3 zenscholen 
ontmoeting; 23-25/3 zenweekend; 6-8/4 
zen-studieweekend Maurice Knegtel; 18-
20/4 tuin zendagen; 9-13/5 zensesshin Nico 
Tydeman; 24-27/5 zen en sumi-e; 8-10/6 
zenweekend, 27/7-1/8 F.A.S.seminar en 
retraite. 

Zendo-JAKU 
Info Stephan Ludwig 0343-513968 na 20 u; 
e-mail: stephan-ludwig@hetnet.nl  

Zengroep Oshida 
Info Han Fortmann Centrum, René 
Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen 024-
361.910. 
Zazen-bijeenkomsten Han Fortmann 
Centrum ma-vrij 8-9.30 u olv Chris Smoo-
renburg, 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/Leidenborn, Duitsland. Info 
0049-6559.467/fax 0049-6559.1342. 150 km 
vanaf Maastricht. 
Verdere info zie boven bij Stichting Leven 
in Aandacht. 

Zenkring Amersfoort 
Anton Mauvestr. 20, 3817 DL Amersfoort. 
Tel. 033-4634215. 
Zen-meditatie elke ma.avond; Zen en zelf-
management: lezing Erik Bruijn op wo 1 
nov. 20 u. 

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.n1  
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 
Costa Ricadreef 333, 3563 TG Utrecht. Tel. 
030-2882528/fax 030-2800427. 
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NYINGMA CENTRUM 

Oude wijsheid van het Tibetaans boeddhisme 
Levende kennis voor deze tijd 

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

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

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

vlaggen 

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

INFORMATIE, PROGRAMMA, INSCHRIJVING: 
Nyingma Centrum Nederland 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam 
telefoon 020 6205207/fax 6227143 
e-mail nyingmacentrum@nyingma.nl  
www.nyingma.n1 
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