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Babeth van Loo bekijkt de BOS
Door Merlijn Torensma
De BOS een exotische zuil? 'Wij
zijn de lege zuil!' Mediaproducent
Babeth van Loo geeft haar visie op
de maatschappelijke bijdrage van
boeddhistische tv-programma's.
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Nonnen in Ladakh:
inhaalslag op eeuwen
achterstand

e redactie heeft veel reacties gekregen op het vorige Ten geleide,
waarin ten onrechte de indruk werd

gewekt dat wij achter de bizarre mening ston-

Door Marlies Bosch

den van de auteurs Trimondi in hun boek Der

In het Phandeling-klooster
in de Himalaya geeft
Marlies Bosch training in
gezondheidszorg aan de
nonnen. Een reportage
over het leven als vrouw in
een woestijnklooster.

Schatten des Dalai Lama. Verscheidene lezers
toonden zich verontwaardigd en gekwetst.
De redactie biedt oprecht haar verontschuldigingen aan voor het feit dat zij met dit Ten
geleide aanleiding heeft gegeven tot deze reacties. Zoals u in dit nummer kunt lezen in de
recensie van dit boek deelt de auteur geenszins de conclusies van het echtpaar Trimondi.
En dit geldt voor de hele redactie.
De redactie vindt het overigens jammer dat
degenen die zich het meest direct aangevallen

Recensies:

voelden, geen gebruik hebben willen maken

Schaduw blijkt misleiding

van ons expliciete aanbod om in dit nummer
hun reactie te geven.

Boeddhisme en betrokkenheid

Het is het beleid van de redactie om het
boeddhisme geïnteresseerd, open en eerlijk te
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volgen. We hopen ook met dit nummer
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Coverafbeelding: Sakyong Mipham Rinpoche (foto © Diana Church).

Het gaat goed met het Kwartaalblad.
De redactie verheugt zich in de groeiende
belangstelling voor het boeddhisme. Om u
zo goed mogelijk te blijven informeren, zijn
wij op zoek naar nieuwe schrijvers. Met
name de theravada-traditie zien wij graag
ruimer belicht, maar ook auteurs uit andere
richtingen zijn van harte welkom.
Heeft u interesse om te schrijven over de
wereld van het boeddhisme? Dan kunt u
contact opnemen met:
Mark Hemels
Multatuliplaats 45
6531 DX Nijmegen
E-mail: markhemels@hetnet.nl
Tel. 024-3554253

n 1 e uws
Afghaanse Taliban
ontketenen beeldenstorm

Bouw mee aan
boeddhistische
tempel in Amerika

le n te 2001

Nyingma Centrum Amsterdam
zoekt namens haar internationale
moederorganisatie — het door
Tarthang Tulku opgerichte Tibetan
Nyingma Meditation Centre —
Nederlandse vrijwilligers die minimaal zes maanden tijd en energie
willen besteden aan de bouw van
een boeddhistische tempel in de
Verenigde Staten.

kwa r taa lbla dboeddh isme
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De Taliban hebben half maart twee
enorme boeddhabeelden in de
Centraal-Afghaanse Bamiyan Vallei
vernietigd. De beelden vallen onder
een decreet dat de hoogste leider
van de fundamentalistische Taliban
eind februari heeft uitgevaardigd.
Alle religieuze beelden die dateren
uit de periode vóór dit ultraconservatieve bewind van soennitische
moslims de macht in grote delen
van Afghanistan overnam, zouden
moeten worden gesloopt.

Volgens Talibanleider mulah
Mohammed Omar verbiedt de
Koran het afbeelden van levende
wezens. De 1600 jaar oude beelden
zouden bovendien worden aanbeden in plaats van Allah, en alle
valse goden dienen te worden
vernietigd, aldus de Afghaanse
minister van Buitenlandse Zaken.
Talibanminister van Voorlichting
en Cultuur Quudratullah Jamal:
`We zorgen dat er niets van overblijft.' Het decreet zou passen in
het streven Afghanistan om te
vormen tot de zuiverste islamitische staat ter wereld.
Lange tijd was het lot van de

beelden onzeker, doordat in het
gebied geen onafhankelijke waarnemers werden toegelaten. UNESCO, de culturele organisatie van de
VN, beschouwt de vernietiging als
schandalig en een crisis voor het
werelderfgoed. Oproepen, dreigementen, demonstraties en smeekbeden van landen en organisaties
uit de hele wereld om het decreet
in te trekken en de kunst te sparen
waren gericht aan dovemansoren.
Zelfs islamitische landen - waaronder Pakistan, Saudi-Arabië en de
Verenigde Arabische Emiraten, de
enige landen die het Talibanbewind
erkennen — keerden zich fel tegen
de vernietigingen. De Iraanse regering — zelf ook tamelijk radicaal —
beschouwt het decreet als een 'irrationele daad' in strijd met de islam.
De moefti van Egypte, een van de
meest gezaghebbende islamitische
autoriteiten, zegt in de islamitische
wet niets te vinden dat dergelijke
beelden zou verbieden. Zelfs
aanbidding van de beelden door
boeddhisten, is geen reden ze te
vernietigen: 'De islam dient nietmoslims vrij te laten in de uitoefening van hun religie.'

In de heuvels van Californië, ten
noorden van San Francisco, ligt
boeddhistisch retraitecentrum Odiyan. Al 25 jaar wonen en werken hier
boeddhistische vrijwilligers aan
kunst en constructiewerk. Het
centrum stelt zich ten doel de eeuwenoude kennis over gewijde Tibetaans boeddhistische kunst, architectuur, symbolisme en oude
teksten levend te houden.
Onder leiding van de Tibetaanse
lama Tarthang Tulku is op deze
bijzondere locatie in 2000 een
begin gemaakt met het bouwen van
de Cintamani-tempel. De tempel
wordt 45 meter hoog en bestaat
geheel uit bronzen kunstwerken,
geïnspireerd op Indiase (boeddhistische) kunst uit de zevende en
achtste eeuw.
Voor de bouw van deze tempel kan
het Tibetan Nyingma Meditation
Centre ook vrijwilligers uit Nederland gebruiken. Ervaring met
constructiewerk is niet nodig. Vrijwilligers werken in kleine teams en
krijgen naast kost en inwoning een
bescheiden maandvergoeding.
Voor meer informatie:
Nyingma Centrum Amsterdam,
Edzo Ebbens of Karin Spence,
tel: 020-6205207
Internet: http://www.odiyan.org
en www.nyingma.nl

India geeft gevluchte Karmapa
toestemming voor bedevaart

Op woensdag 21 februari verwelkomden in New Delhi duizenden
Tibetanen met vlaggen en ander
eerbetoon het hoofd van de Karma
Kagyu-school binnen het Tibetaans boeddhisme. De 17e Gyalwa
Karmapa, Urgyen Trinley Dorje,
deed de Indiase hoofdstad aan op
zijn eerste reis in India sinds hij
begin vorig jaar aankwam in
Dharamsala na een vlucht uit

Tibet. Op 2 februari dit jaar
verleende India hem dezelfde
vluchtelingenstatus als andere
Tibetanen die hun toevlucht sinds
1959 in India hebben gezocht.
Hoewel zijn exacte reisschema
geheim is — vanwege de massale
belangstelling die hij in India trekt
van media en bevolking — voert
Karmapa's bedevaart hem zeker
langs Bodhgaya, waar de historische Boeddha de verlichting
bereikte, en Sarnath, waar de
Boeddha voor het eerst zijn leer
uiteenzette.
De Karmapa is de enige hoge lama
die zowel door de Chinese bezetters van Tibet als door de Tibetaanse regering in ballingschap is
erkend. Hoewel hij nu mag reizen,
mag hij van de Indiase regering
niet naar zijn 'eigen' klooster in
Rumtek om daar zijn plaats in te

nemen als leider van de Karma
Kagyu-orde. Volgens de Indiase
pers zou deze restrictie deels zijn
opgelegd om China niet nog
verder te schofferen en deels uit
angst voor onlusten. Dit vanwege
onenigheid onder Tibetaanse
volgelingen over wie de ware
opvolger is van de overleden
zestiende Karmapa. Zelf houdt de
jonge Karmapa zich het liefst
buiten al deze schermutselingen.
Door Indiase journalisten gevraagd
naar zijn bedoelingen, verklaarde
de Karmapa: `My pursuits are
spiritual, cultural and religious.
I have nothing to do with polities.'

Stoepa met relieken van Boeddha ontdekt
Het Archeologisch Onderzoeksteam van India (ASI) heeft een
ondergrondse stoepa ontdekt die
gebouwd is bij Ajatshatru vlakbij
de zuid-west poort van de oude
verdedigingswerken van de stad
Rajgir. De stoepa bevat de relieken
van de Boeddha zelf, zo claimen de
archeologen. De opgravingen
ontbloten een stenen stoepa uit de
Pre-Mauryaanse periode, waarvan
gedacht wordt dat ze zijn gebouwd
door koning Ajatshatru (491-459 v.
Chr.). Als bewijs wordt aangedragen dat een stoepa wordt beschreven in de Mahaparinibha-soetra die
sterke overeenkomsten vertoont
met het opgegraven bouwwerk.
(Frontline/The Times of India
News Service)
Fro ntli ne, India
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Kort nadat India hem eindelijk een
officiële vluchtelingenstatus
verleende, is de 17e Gyalwa Karmapa eind februari begonnen aan een
boeddhistische pelgrimstocht langs
onder meer Bodhgaya en Sarnath.
Hoewel hij nu redelijk vrij mag
reizen, is het de 15-jarige Urgyen
Trinley Dorje verboden naar het
hoofdklooster van de Karma
Kagyu's in Rumtek (Sikkim) te gaan.
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In memoriam

Victor Westhoff was boeddhist van nature. Hij werd
op 12 november 1916 geboren op een suikerrietplantage in Situbondo (Java, Indonesië), waar zijn vader
directeur was. Op zijn vierde
jaar verhuisde het gezin naar het
Gooise dorp Laren. Zijn moeder
was een plantenliefhebster en
had een herbarium.
`Ik herinner me vanaf mijn zesde
jaar dat we samen uitgingen en
zij leerde mij de planten. Het
eerste plantje was herderstasje.
Lepeltjesdief, zei ze. Het herbarium maken hebben we samen
voortgezet, en na haar overlijden
— ze is vroeg gestorven (1933) — heb ik het zelf voortgezet', vertelde hij Ben J. Veld van het tijdschrift Oase.
Maar er zat meer achter. 'Ik merkte al heel vroeg als
kind dat ik een andere instelling had ten opzichte van
de natuur dan andere mensen, waarschijnlijk ook mijn
moeder. Voor andere mensen waren planten en dieren
objecten voor nut en genoegen. Voor mij waren het
zusters en broeders. Planten en dieren zag ik als gelijken, als medewezens.'
`Op mijn eenentwintigste kwam ik een boek tegen,
waarin ik zag dat de verhouding die ik had tot andere
wezens bestónd, dat er andere mensen waren die ook
zo voelden en dachten. Dat was het boek Mipam door
Lama Yongden. Toen dacht ik: dan ben ik boeddhist!
Pas tientallen jaren later kwam ik er achter dat er in
Nederland ook boeddhisten zijn. Daar sloot ik me
toen bij aan.'
Intussen studeerde Victor Westhoff biologie en
promoveerde in 1947 op een beschrijving van de vegetatie van duinen en kwelders op Terschelling, Vlieland
en Texel, werkte op het Laboratorium voor plantensystematiek en -geografie in Wageningen en bij het Rijksinstituut voor veldbiologisch onderzoek, tot hij in

1967 hoogleraar plantkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen werd. Zijn vakgebied was het onderzoek van planten en plantengemeenschappen in hun
situatie in de biosfeer.
Rooms-katholiek was hij allerminst, al vond hij
verwante zielen in de priester-dichter Guido Gezelle
(`Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid
beleefd') en de heilige Franciscus van Assisi die tot de
dieren sprak en 'die in wezen eerder een boeddhist dan
een christen genoemd zou kunnen worden,' zoals hij
schreef in Natuurbehoud en milieubeheer: mett á en
karuná (1971). Voor de boeddhist, onderstreepte hij,
zijn metta, liefde en welwillendheid jegens alle schepselen, en karuna, medelijden of
mededogen voor alle wezens,
essentieel. Hieruit leidde hij ook
de doelstelling van het natuurbeheer af: het voortbestaan van
zoveel mogelijk soorten planten
en dieren.
Nog dieper doordringend in de
betekenis van de boeddhistische
leer zei hij eens in een lezing
voor de Vrienden van het Boeddhisme (oktober 1989): 'Volgens
de leer bestaat er geen scheiding tussen mens en natuur.
Alle wezens hebben een onderlinge lotsverbondenheid.
Geen enkel wezen werd door de Boeddha op zichzelf
beschouwd. Het ontstaat steeds in afhankelijkheid van
een samenhang. Deze samenhang tussen alle wezens,
dingen en verschijnselen wordt dhammata genoemd,
en dit is tevens de boeddhistische term voor natuur.'
Op de, met boeddhistisch ritueel omlijste, herdenkingsbijeenkomst op 17 maart in de Heilig Landstichting bij Nijmegen herinnerde prof.dr. Rob Janssen,
bestuurslid van de Vrienden van het Boeddhisme,
eraan dat Victor Westhoff overtuigd was van de woorden van de Boeddha dat al wat ontstaan is, onderhevig
is aan verval. Er is een symbool van de vergankelijkheid van alle wezens en dingen dat hem bijzonder
aansprak: de bloem.
Victor Westhoff was een beminnelijk, maar tegen
natuuraantasting vaak vinnig formulerend man wiens
boeddhistische geesteshouding zijn omgang met
mensen, planten en dieren dag in dag uit heeft bepaald.
Jacques den Boer
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Door een verkeersongeval overleed op 12 maart j.l.
prof.dr. Victor Westhoff, oud-voorzitter van de Stichting
Vrienden van het Boeddhisme. Als plantkundige en
natuurbeschermer genoot hij groot aanzien, ook internationaal, en in ons land was hij een gezaghebbend representant van het boeddhisme. Toen de Dalai Lama in
1973 voor het eerst Nederland bezocht, was Victor Westhoff de aangewezen man om hem namens de uitnodigende groeperingen te begeleiden.

LOOZ91 L1 @I

Prof. dr. Victor Westhoff,
boeddhist van nature

Moto: Peter Drent

Door Dick Verstegen

Interview met
avonturier,
schatgraver en
waarnemer
Dries van Agt:

1 0 0Z

`Zenboeddhisme is
balsem voor
de speuren de geest'
GEDURIG SPEURT HIJ naar 'het kosmisch geheim'. Geboren in
een rooms-katholiek nest bracht zijn zoekende geest hem

9

van het boeddhisme. Door zen ben ik in een heel andere
geesteswereld terechtgekomen.' Een interview met oud-premier
Dries van Agt over ontmoetingen met de eeuwigheid en
het verlangen op zoek te blijven.

wspop aoq p elqi e el i e rAl

naar een zenklooster in Japan. 'Ik ben begerig naar de schatten

len te 2001

n mij leeft een fundamenteel verlangen
op zoek te zijn en te blijven.' NatuurI lijk hanteert oud-minister-president
Dries van Agt (1931) ook nu zijn hoogst persoonlijk
jargon. Maar meer dan ooit verenigt zijn eloquentie
zich met een soort besliste bescheidenheid. Zoals hij
ook zijn niet aflatende verwondering over wat er is
feilloos, maar met heldere terughoudendheid onder
woorden kan brengen, getuige zijn reisboek Kraanvogels (Thomas Rap). 'Ik heb nooit de ogen gesloten
voor wat zich voordoet, ik heb een inquisitive mind.'
En juist die gesteldheid van een zoekende bracht hem
ertoe in zijn Japanse tijd ook een zenklooster te
bezoeken: Tofuku-ji in Kyoto, waar hij niet alleen de
`sereniteit' van abt Keido Fukushima r(5shi leerde
kennen, maar ook een van diens langjarige studenten,
de Amerikaan Jeff Shore, hoogleraar aan de Hanazono
Universiteit en voorman van de FAS, de enige Japanse
beweging voor zenleken. Shore treedt ook regelmatig
op in Nederland.
Van Agt benadrukt dat zijn contacten met zen
sporadisch en fragmentarisch waren. 'Het begon uit
pure curiositeit. Noem het avontuur. Al een jaar lang
in Kyoto woonachtig, was ik nog nooit in een van die
talrijke zenkloosters geweest. Welnu, bij het bezoek
aan Tofuku-ji kwam ik tot de bevinding dat hier iets
heel kostbaars verborgen lag. Onbedoeld had ik het
gevoel dat ik een schat had opgegraven, waarvan
alleen nog de contouren zichtbaar waren en niet meer
dan dat.'

kwar ta a lbla d bo e dd hism e
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Louterende aspecten

Om ook de meer inhoudelijke kant van de schat op te
diepen, reisde Van Agt in 1998 met zijn vriend Wim
Ibis af naar het Fukui-ken-klooster in Obama, waar
hij aan een meditatieretraite van een week deelnam. In
Kraanvogels schrijft hij vrij uitvoerig over de louterende aspecten van deze queeste, maar hij besluit: 'Teleurgesteld ben ik niet, al heb ik me gevoeld als een bijna
blinde die in dichte nevel op zoek is naar een schat. Ik
ga zeker naar Obama terug, als een goudzoeker of
archeoloog die blijft graven naar kostbaarheden die hij
ergens in de diepte verborgen weet.' En nu voegt hij
daaraan nog iets toe. 'Mijn gevoel was: ik hoor hier
niet thuis, ik ben nietig en waardeloos, een geestelijk
lor. Het goede ervan was evenwel dat deze ervaring
me aanzienlijk heeft teruggebracht naar de deugd der
bescheidenheid.'
En dan was er nog wat zijn reis- en retraitegenoot
Wim Ibis, een begaafd en gevierd concertpianist die al
jaren in Minneapolis woont, hem had toevertrouwd.

Ruimte zonder
horizon. Tijd die zich
in nevelen verliest.
Je beseft dat je nietig
bent als een boomblad
dat op de vliet van
de geschiedenis
wordt meegevoerd,"

Hij doet al zeer veel jaren aan zenmeditatie, ook in
Fukui-ken, en vertelde Van Agt dat hij als kunstenaar
zonder zen zou zijn verdord en opgedroogd en geen
mooie concerten meer had kunnen geven. Het doet
hem denken aan het verhaal van de Franse dominicaan
Bernard Durel die hem na een spreekbeurt in 1997 in
Bezinningscentrum De Tiltenberg liet weten dat hij
zonder het gedachtegoed en de meditatie-ervaring van
zen geen kans had gezien priester te blijven. Van Agt
vertelt deze confidentie van Bernard Durel vaak aan
mensen die hun bedenkingen uiten over het zenboeddhisme.

Kosmisch geheim

De avonturier en schatgraver Van Agt weet zich
geïntrigeerd door wat hij omschrijft als het kosmisch
geheim. Hij komt dat tegen in de liturgie die hij
meemaakte in de Russisch-orthodoxe kathedraal van
Sergijev. 'Het was mijn eerste mystieke beleving. Ik
pretendeer geen Eckhart te zijn. Maar het was een
adembenemend mysterie. Ik zou niet iets kunnen
bedenken dat me dieper geraakt heeft en me zo op
mijn grondvesten heeft doen schudden. Gegrepen
werd ik door de sonore gezangen die tot de gewelven
gaan.' En hij doelt niet alleen op de bouwkundige
gewelven van de kathedraal, maar juist ook die van het
innerlijk van de mens. 'Je ondergaat bij zo'n ervaring',
zegt hij, 'allerlei gevoelens en associaties die je in je
mensenziel dooreen haspelt. Wellicht heeft het ook te
maken met mijn melancholische aard. In het noorden
van Finland had ik dat ook. Luisterend naar het ruisen
van het eeuwige woud, een wereld die sinds de eerste
dag ongerept is gebleven. Je ervaart je nietigheid als
menselijk creatuur dat even op dit ondermaanse rondgaat, een zandkorrel op het strand van de geschiedenis
heb ik dat ooit genoemd.'

Meer van deze ervaringen zullen wij ooit lezen in een
volgend boek van de ex-premier. Hij zal daarin onder
meer verhalen over zijn Amerikaanse avonturen bij de
Sioux-indianen, met wie hij ooit vier dagen lang
meedeed aan hun zonnewendedansen. 'Er was sprake
van zeer krachtige rituelen die een sterk gevoel van
loutering en zuivering opriepen, fysiek en psychisch.
Vooraf werd je als het ware uitgerookt in zo'n zweethut, een zeer bijzonder soort sauna. Vier nachten sliepen we in een tepee. En overdag danste je uren in de
zon. Je ervaart jezelf als een dienaar van de zonnegod,
opgenomen in het kosmisch geheim.'

De maan schouwen
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Aandacht
Behalve een schatzoekend avonturier is Van Agt dus
blijkbaar ook een goed waarnemer. Dat gaat natuurlijk
prima samen met een nieuwsgierige geest, en de daarmee verbonden aandacht is — ook in zen — de basis
voor elk inzicht. Zijn antwoord op een vraag over het
belang van aandachtig waarnemen raakt onomwonden
de kern: 'Verwondering! Elke dag verwonder ik me
over wat je aangereikt wordt, over wat ik zie om me
heen en in mezelf. Dat is een wondere wereld. Wij zijn
als mensen ook een wonderlijk mysterie voor onszelf.
Uiteindelijk heeft het allemaal te maken met godsbesef. Wat is de oorsprong van al die wonderen waarmee
ik word omringd? We gaan zien dat het wonder niet
alleen uit het aantal genen bestaat, maar ook uit de
myriaden interacties ervan. De evolutietheorie ontstelt
mij niet. Aangrijpend is de vraag: hoe is dit wonderwerk, met de daarin neergelegde potenties, op gang
gebracht? Dat is een mysterie.'

L O OZ

Kyoto (illustratie Frans van Agt)
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In Kraanvogels maakt Van Agt een paar maal gewag
van zo'n ervaring. In Japan als de gouverneur van het
zuidwestelijke eiland Kyushu zijn gasten na de maaltijd leidt 'naar de plaats waar zijn voorouders verbleven, een wak in het bos. Het was al laat in het jaar, de
avond was koud, en boven ons blonk de maan. We
kregen allemaal een glas warme sake om aan te nippen
en werden uitgenodigd om door een rijstblad de maan
te schouwen. Er werd geen woord gesproken.
We werden opgenomen in een onzegbare mystiek.'
Nu hij nog eens bij die beleving stilstaat, zegt Van Agt
dat in de stilte van toen het besef daagde dat je deel
uitmaakt van een mateloze totaliteit: 'Ruimte zonder
horizon, tijd die zich in nevelen verliest. Je beseft dat
je nietig bent als een boomblad dat op de vliet van de
geschiedenis wordt meegevoerd.'
Op de magnifieke overhuifde loopbrug boven de
tuinen van Tofuku-ji, doet zich iets vergelijkbaars
voor, terwijl in de schemer een ragfijne mist opkomt:
`Een onzichtbare hand legde zorgzaam een sluier over
de laatste bloemen van het jaar, over stoere sparren en
de gloed van het verkleurende loof. Toch was de
natuur om ons heen nog van een onzegbare schoonheid, schatten in een beslagen spiegel te schouw.
Misschien heb ik nooit eerder zulk een hechte verbondenheid, van eenheid met de schepping ervaren. Een
ontmoeting met de eeuwigheid was het, zoals je dat
gebeuren kan als je uitziet over de oceaan.'
Een verblijf in het natuurpark Serengeti in Tanzania
schaart Van Agt evenzeer onder ontmoetingen met de
eeuwigheid: 'Over deze eindeloosheid ligt een serene
stilte gespreid, die door het krijsen van vogels of het
brullen van leeuwen nog extra wordt gemarkeerd. Je
komt er als toeschouwer binnen maar gaandeweg
gebeurt er iets met je: deze kosmos neemt bezit van je,
je gaat er geleidelijk in op, als een graankorrel die in de
aarde is gezaaid.' En terug naar Japan refereert Van
Agt ook weer aan de stilte. Als aan het eind van een
lange kloosterdag de bonzende klokken het klooster
vullen met welluidende klanken. 'Dat trof mij als een
andere vorm van stilte, die je ook uit jezelf doet
treden, ik zou durven zeggen: transcendent...'

Tijdens ons gesprek belt de nieuwe abt van het
norbertijner klooster in Heeswijk-Dinther. Hij is een
kenner van de Russisch-orthodoxe kerk en draagt
informatie aan voor een gedenktocht die Van Agt en
een vriend per fiets naar Kiev, de Oekraïense hoofdstad, gaan ondernemen. In 998 is het christendom in
de Slavische wereld geplant. En nu, iets meer dan een
millennium later, is dat voor Van Agt een reden om de
eerste en oudste sporen van dit implantaat te onderzoeken. Hij moet nu alles weten van de Russische
orthodoxie, mateloos geboeid als hij altijd al was door
de liturgie van deze kerk. 'Ik geloof dat dit alles een
diepe verwantschap heeft met wat we aan het bespreken zijn, met zen.'

Christendom
Dit levert een natuurlijk moment op om de compatibiliteit tussen het christendom en zen ter sprake te brengen. 'Mij geschiedde het', aldus Van Agt, 'te worden
geboren in een katholiek nest. Daar ben ik helemaal
mee doordrenkt. Dat is mij dierbaar geworden en het
is mij dierbaar gebleven. Ik heb mij niet, zoals sommi-

ge anderen, in wrok afgewend. Maar hoe dierbaar en
waardevol die achtergrond mij ook is, ik koester ook
wel twijfel. Ik heb nooit mijn ogen gesloten voor wat
zich voordoet. Ook niet voor andere levensbeschouwingen.' Ook hier drijft hem zijn fundamenteel
verlangen op zoek te zijn en te blijven.
`Ik ben begerig naar de schatten van het boeddhisme. Door zen ben ik in een heel andere geesteswereld terechtgekomen.' En hij aarzelt niet het zenboeddhisme 'balsem voor de speurende geest' te noemen.
`Ik heb het intuïtieve gevoel dat zich in het zenboeddhisme krachten bevinden om het christendom tot in
alle diepten uit te peilen.' Voor hem is zen hier geen
antagonist. Maar juist een helper, althans een potentiële hulpbron. 'Ik ben dankbaar dat er boeddhisme
bestaat en dat ik er van mag leren. Ik weet dat er een
dialoog gaande is tussen christendom en boeddhisme.
Ik zou daar heel graag bij betrokken willen worden.'
Van Agt wordt niet moe te benadrukken dat hij van
zen niets 'weet'. Hij doelt niet alleen op de intellectuele kennis, maar ook op de meditatiepraktijk, zazen, die
in het zenboeddhisme centraal staat. Hij zegt zich
dagelijks te verwijten dat hij niet serieus met zentraining begint. Hij somt redenen op (tijd en prioriteit
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Hoeveel sluiers
worden van je ziel
gescheurd, zodat je
gaat begrijpen dat
je er een leven lang
in geslaagd bent
interessant te lijken,
zonder dat je dat
werkelijk bent?

bijvoorbeeld) maar trekt meteen de geldigheid daarvan
in twijfel. Blijft over: 'Ik durf niet goed. Ik stamel wel
over mijn affiniteit met zen en over dingen die dat
suggereren. Maar ik moet een ongepast beroep op
mijn taalschat doen om de indruk te vestigen dat ik er
echt iets van zou weten. Misschien ben ik ook te
geremd, te verlegen om aan een meditatiegroep deel te
nemen en me beschikbaar te stellen aan een zenleraar.
Waar begeef je je in? Hoeveel sluiers worden van je
ziel gescheurd, zodat je gaat begrijpen dat je er een
leven lang in geslaagd bent interessant te lijken, zonder
dat je dat werkelijk bent?' Maar gaandeweg het
gesprek tekent zich hier een ook voor Van Agt
wellicht begaanbaar spoor af.

Management

Bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar
van het nieuwe boek De Zenmanager van zenleraar
Rients Ritskes brak Van Agt vorig jaar al een lans voor
de betekenis van zen voor managers. Hij toonde zich
toen getroffen door de passage waarin Ritskes zegt dat
`vertrouwen in het wezenlijk goede van de mens' in
feite het hart van de zenleer is. Dat is voor christenen

Van Agts maanvormig werkvertrek, ingebakerd in
ruisende bomen, telt enkele meer dan manshoge
boekenkasten. Achter een pakketje video's over de
Nederlandse aanpak van de Molukse acties tussen
1970 en 1978 valt een klein rijtje zenboeken te ontwaren. Zie ik het goed of staat daar ook het boek Waar je
ook gaat daar ben je van Jon Kabat-Zinn? Een
machtig appèl om aandachtig op zoek te gaan naar het
ons permanent omringende wonder. 'Voor mij is
aandacht hetzelfde als de kunst bewust te leven', zegt
Kabat-Zinn. 'Je hoeft er geen boeddhist of yogi voor
te zijn. Als je iets van het boeddhisme afweet, weet je
dat het erop aankomt jezelf te zijn en niet te proberen
iets te worden dat je niet al bent. Het boeddhisme
houdt in beginsel in dat je verbonden bent met je
diepste natuur en dat je die ongehinderd naar buiten
laat komen. Het houdt in dat je wakker bent en de
dingen ziet zoals ze zijn.'
De illustraties van de hand van Frans van Agt zijn met toestemming
overgenomen uit het boek Kraanvogels van Dries van Agt, uitgave
Thomas Rap te Amsterdam.
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Zentuin (illustratie Frans van Agt)

even slikken, aldus Van Agt, vooral die uit de Reformatie. Die benadering, onlosmakelijk verbonden met
zelfonderzoek en zelfkennis, vormt een nieuwe
component in het management- en het `zelf'-denken.
Verlichting is door Ritskes gedefinieerd als eerlijkheid
jegens jezelf, de mensen om je heen en de wereld
waarin je leeft. 'Dat is geen onhaalbaar ideaal', besloot
Van Agt toen. Nu zegt hij over het onderwerp alleen
dat hij onlangs in Amsterdam SER-voorzitter Herman
Wijffels tegen het lijf liep. 'Hij vertelde mij spontaan
hoezeer zijn zentraining hem te stade kwam bij het
vervullen van zijn taken. Zijn enthousiasme was bruisend als een net geopende fles champagne. Een overtuigend testimonium dat zen voor managers veel kan
betekenen.'

Sakyong Mipham Rinpoche:
van 'American kid' tot hoge lama
Sakyong Mipham Rinpoche, zoon en opvolger van de
legendarische Cheigyam Trungpa, bezoekt Nederland.
Hij is hoofd van de internationale Shambhala-organisatie en werd als Amerikaanse puber erkent als
reïncarnatie van een Tibetaanse leraar. Op -n en 12
mei spreekt hij over de kunst van het mediteren.
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Sakyong Mipham kreeg in iggo de erfenis van zijn
vader, de in 1987 gestorven Cheigyam Trungpa Rinpoche, op de schouders geschoven. Trungpa Rinpoche
was een van de legendarische figuren onder de
Tibetaanse leraren van zijn generatie, zoals de
16e Karmapa, Dingo Khyentse Rinpoche, Urgyen
Tulku en de Dalai Lama. Trungpa Rinpoche's functie
was die van `vertaler', het vertalen van de dharma
naar het Westen.
Hij sprak perfect Engels, ging in de VS wonen en
stichtte daar zijn boeddhistische Shambhala-organisatie. Alles wat hij deed werd gekleurd door de idealen van de shambhala-traditie. Dat is een shamanistische Bon-traditie die niet speciaal met religie te
maken heeft, maar met hoe je een goed mens kan
zijn en hoe je een fatsoenlijke, een 'verlichte' maatschappij kan stichten. Onderdeel van dat streven zijn
de Shambhala Training en zijn onderwijsprojecten,
waarvan de Amerikaanse universiteit op contemplatieve grondslag Naropa een belangrijk onderdeel is.
Trungpa's zoon werd geboren tijdens een
pelgrimstocht van de moeder in India. Hij werd als
zevenjarige door zijn vader naar het Westen gehaald
en groeide op als een 'American kid'. Nadat hij door
de hoge tulku's van de Kagyu-traditie tot opvolger van
zijn vader benoemd werd, ging hij in de leer bij o.a.
Dingo Khyentse Rinpoche en Penar Rinpoche. De
grondige tulku-opleiding die gereïncarneerde hoge
lama's gewoonlijk van hun vierde tot hun zestiende
krijgen, begon hij op vijfentwintigjarige leeftijd. Hij
sprak en dacht als een Amerikaan, en moest weer
Tibetaans leren om de dharma te bemachtigen. In de
tussentijd werd hij erkend als de reïncarnatie van een
grote leraar uit de 19e eeuw, Mipham Rinpoche, en
kreeg in een uitvoerige kroningsceremonie de Shambhala-titel Sakyong, wat 'aarde-beschermer' betekent.
De Sakyong leidt nu de Shambhala-organisatie en
maakt op het moment een rondreis langs de diverse
centra. Hij noemt de leer die hij brengt `Shambhalaboeddhisme' om aan te geven dat de manier waarop
hij het boeddhisme onderwijst, trekken vertoont van
de Shambhala-traditie. Hij concentreert zich speciaal
op de betekenis en het onderricht van zitmeditatie.
Zijn ideaal is dat iedereen leert meditatie te beoefenen. 'Doe het desnoods maar tien minuten per dag.
Maar doe het met toewijding, en doe het elke dag.
Maak de kunst van het menszijn tot je gewoontepatroon.'
Mein° Zeillemaker

Besta i
of best
WE HEBBEN ALLERLEI IDEEËN over d
zin van ons bestaan. We koesteren

verwachtingen en maken ons zorgen.
Maar ondertussen trekt het leven aan
ons voorbij en zien we niet wat er zich
werkelijk afspeelt, aldus Sakyong
Mipham Rinpoche. 'Tot nu toe zijn we
bezig geweest met een misvatting van
wat werkelijk is, en die moeten we
eerst achter ons laten.'

O

p het boeddhistische pad kijken
we in de eerste plaats naar onze
eigen ervaring. Zo praten mensen
bijvoorbeeld graag en veel over hun leeftijd. We
hebben het idee dat we onze zaken op een bepaalde
leeftijd goed voor elkaar moeten hebben. Koesteren
het gevoel dat we ons leven zo volledig mogelijk
moeten leven. En ook al zijn we redelijk gezond en
evenwichtig, toch twijfelen we er weleens aan of ons
leven wel verloopt overeenkomstig onze verwachtingen ervan. Dit kan ons zorgen baren, we kunnen er
benauwd onder worden, enigszins prikkelbaar. Waarom dan wel?
Als we onze verwachtingen onder de loep nemen,
zien we hoeveel opvattingen we wel niet hebben over
dat leven van ons. We hebben heel wat geloofssystemen en opinies bijeengeharkt over wie we zijn, en
deze in lood gevat. Aldoende hebben we een zelfbeeld

Door Sakyong Mipham Rinpoche

ik

niet?

ontwikkeld dat realistisch aanvoelt. Proberen we niet
allemaal betekenis en zin te vinden in dat wat we ons
leven noemen, ja een of andere vorm van persoonlijke
bevrediging? Met hart en ziel zoeken we naar die
diepste lagen van onze ervaring. 'Is dit echte liefde?
Gaat alles wel zoals het zou moeten gaan?' Wat
worden we eigenlijk verondersteld te ervaren, vragen
we ons af. Als een voor ons prettige situatie opeens
verandert en we daardoor niet langer gelukkig zijn,
vangen we wel eens een glimp op van hoe hard we
werken om al die concepten die we hebben overeind
te houden. Dan kijken we terug en beseffen: 'Dat was
geen échte ervaring: achteraf gezien was ik alleen maar
bezig me af te vragen of het wel juist was wat ik deed.'
Het gevoel bekruipt ons dat we ons voor de gek lieten
houden door hoe de dingen eruit zagen.
Vanuit een boeddhistisch gezichtspunt zijn we altijd
al op zoek naar een intrinsieke werkelijkheid, naar iets
dat fundamenteel werkelijk is, iets in onze omgeving
of in onze geest. Een van de meest wezenlijke vragen
in het boeddhisme gaat nu precies daarover. Wat is het
verschil tussen de dingen zoals ze zijn en de manier
waarop we ze zien?
De Boeddha ontdekte dat dat waarachtig bestaande
echte ding waar we de hele tijd naar op zoek zijn, er
helemaal niet is. De hele wereld is maar schijnbaar zo
echt als we denken, met daarin onszelf als dat wat van
alles nog het meest echt of werkelijk lijkt te zijn. Dat
gaat aan het niveau van ego voorbij — we hebben het
nu over het bestaan als zodanig. Onze gedachtes, onze
dromen en onze hoop zijn echt, zo voelen we het.
Dus als de Boeddha ons zegt dat dit niet zo is,
besluiten we dan dat het niet-bestaan de werkelijkheid
is? Een of andere vorm van leegte, een algeheel
ontkennen van het bestaan van dingen — is dat dan
boeddhisme? Wel, de boeddhistische leer zit wat
gecompliceerder in elkaar dan dat: dingen bestaan niet,
maar ze bestaan ook niet niet.

Foto: Diana Church

Een of andere vorm
van leegte, een
algeheel ontkennen
van het bestaan van
dingen — is dat
boeddhisme? Wel, de
boeddhistische leer zit
wat gecompliceerder in
elkaar dan dat: dingen
bestaan niet, maar ze
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bestaan ook niét niet.
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De Boeddha ontdekte de waarheid omdat hij dat wat
versluierd is, zijn onwetendheid, op wist te heffen. Die
fundamentele onwetendheid of verblinding die ons
ervan weerhoudt het bestaan/niet-bestaan van de
dingen in te zien. Dat 'ik' bijvoorbeeld. Stel dat we er
eens voor gingen zitten om precies uit te vinden waar
dat 'ik' zich bevindt. In de hersens, in het hart? Moeilijk toch om dit exact te lokaliseren? Natuurlijk, aan
de ene kant zijn we hier. Maar aan de andere kant; zijn
we wel echt zo solide, zo uit één stuk, als we denken
te zijn?
`Wie ben ik en wat is mijn wereld' kan dus de
volgende vraagstelling zijn. Het antwoord hierop is
het best te vergelijken met een ontdekkingsreis die een
tijd kan duren, want we moeten begrijpen wat
`bestaan' is voor we 'niet-bestaan' kunnen begrijpen.
Dingen zijn niet werkelijk op de manier waarop we
denken dat ze dit zijn. Met andere woorden, we
hebben ons huis gebouwd boven een onderaardse
stroom. Of om tot de kern te komen; tot nu toe zijn
we bezig geweest met een misvatting van wat werkelijk is, en die moeten we eerst achter ons laten.
Als we onze verwachtingen ten aanzien van hoe de
dingen zouden moeten zijn, leren loslaten, kunnen we
gaan waarderen wat er werkelijk aan de hand is. Dit
laatste kan behoorlijk subtiel zijn. Ongeveer iedereen
ervaart dit wel eens als een teleurstelling. Het liefst
willen we allemaal echt genieten, een goede tijd
hebben op het ondermaanse, maar om een of andere
reden zit dat er niet zomaar in. Om eens niet altijd te
proberen bevredigende situaties te bewerkstelligen via
concepten — daar heb ik het over. En over via concepten voor elkaar krijgen dat iets werkelijk is.

Misschien klinkt het belachelijk als ik zeg dat dingen
niet werkelijk zijn, maar als je erover nadenkt weet je
dat de wereld constant aan verandering onderhevig is
— ook al ziet alles er nog zo solide uit. We worden oud
en gaan dood. Niettemin, we willen allemaal ons
testament nalaten.
Nogmaals, als we onze verwachtingen van hoe de
dingen zijn leren loslaten, en onze vooronderstellingen
daarbij, kunnen we gaan waarderen wat er werkelijk
gebeurt. Op het boeddhistische pad is het doel van de
meditatie daarom een geest te ontwikkelen die tegen
een stootje kan. Een geest die in staat is te blijven
observeren wat er aan de hand is. Via meditatie
kunnen we observeren hoe onze gedachtes en onze
emoties komen en gaan.
Die emoties ervaren we soms als overweldigend.
Begeerte, haat, trots, jaloezie — wat zijn die eigenlijk?
Ze tormenteren de geest. Als iemand ons te na komt,
voelen we woede. We voelen dat we een wezenlijk
bestaand iets zijn en dat dat iets beledigd is, en dat het
daarom ons goed recht is kwaad te worden. Ons zelfbeeld is getart. De woede kwelt ons, onze geest gaat
koken. Eenmaal in dit proces voelen we ons niet
bepaald gemakkelijk. Het meditatiepad gaat er daarom
over dat we aan de stabiliteit van de geest werken om
niet zo makkelijk te beïnvloeden te zijn door deze
gemoedstoestanden. Deze geestesgesteldheden zijn
niet natuurlijk; in zijn natuurlijke staat is de geest op
z'n gemak, niet getormenteerd.
Wanneer pijnlijke emoties de boventoon voeren,
vragen we ons af: 'Waarom ik?', want liever geven we
iets of iemand anders de schuld van die pijn. Maar ja,
als we gaan wachten tot er iemand opduikt die die
negatieve gevoelens van ons kan laten verdwijnen,
kunnen we lang wachten. Het boeddhisme gaat er juist
over dat we zelf de verantwoordelijkheid nemen.
Niemand heeft ons voorgespiegeld dat we onszelf
moeten zien als één solide geheel. Dat hebben we er
zelf van gemaakt. Het punt is hier echter niet dat we
onszelf met schuld opladen, maar eerder dat we
kunnen zien dat onze eigen geest die hele bron van
verwarring is.
Het boeddhistische pad leert ons dat de Boeddha
niet het enige menselijke wezen was dat de waarheid
over de werkelijkheid realiseerde. Ook wij kunnen dit.
Maar we moeten wel de verantwoordelijkheid accepteren die dit met zich meebrengt. De boeddhistische leer
in al haar geledingen is niet iets zwaars, iets benauwends of liturgisch, nee eerder het gezond advies van
een goede vriend.
Dit stuk is een aflevering van Sakyong Miphams vaste
rubriek in The Shambhala Sun. Het werd met vriendelijke toestemming overgenomen uit The Shambhala
Sun, maart 2001. Vertaling: Pamela Koevoets.

voet noOt

Door Jacques

den Boer

Sakyong Mipham
aan Nederland:
-n

en

12

mei.

Openbare lezing op vrijdag 11
mei

om

20.00 U.

Thema: Meditatie: je eigenlijke
hart ontdekken.
Meditatie-seminar op zaterdag
12 mei van 9.00 tot 17.00 u.
Plaats: 'Vrijburg',
Herman Gorterstraat 31,
1077 WE Amsterdam.
Aanmelding & informatie:
Shambhala Centrum,
tel: 020-6794733; ma t/m do,
13.00-18.00 u.

100Z

Bezoek van

Mooi woord, levenskunst. We staan in het leven en het is de kunst er iets goeds van te
maken. Het is ook een actueel woord. Het opinieweekblad. Vrij Nederland, altijd alert op
trends, besteedde er onlangs zelfs een 'special' aan onder de anglicistische kop 'De kunst om
te leven'.
Hoe vindt de mens in het postmoderne tijdperk zijn individuele programma om de
levenskunst te beoefenen? Een antwoord kwam van veganistische anarchisten, hedonistische
zorgyuppen, de failliet gegane Oibibio-pionier, een ex-bisschop en vele anderen, onder wie
een groepje boeddhisten. Zij zorgden in VN van 3 februari voor de politiek-correct vereiste
allochtone inbreng. Het ging om de Bhutaanse delegatie die kortgeleden in ons land de leer
van het Bruto Nationaal Geluk als overheidsbeleid verbreidde. De koning van het dwergstaatje in de Himalaya wil zijn volk zo lang mogelijk behoeden voor aantasting door de
consumptieslavernij waar de wereldeconomie op drijft. Kenmerkend voor het geloof dat
zowat alles voor geld te koop is, is het motto van de zorgyuppen: 'Planet, people, profit &
pleasure'.
Daar stelt de Bhutaan Karma Ura zijn leus tegenover: `Tsoe-tsamtsoe: nu is het wel
genoeg.' Hij licht deze bescheiden, humane doelstelling als volg toe: <Het boeddhisme leert
dat het ultieme geluk gevonden wordt in het opgeven van de hechting van de geest. Door
het begeerteniveau van de geest te verlagen, kunnen we de productie van de hoeveelheid
begeerde objecten op een aanvaardbaar niveau houden en toch een hoge mate van geluk
ontwikkelen.' Vertaald voor yuppen, met een variatie op het beroemde credo van E.E. Schumacher: `Enough is beautiful, enough is happiness.'
Er is veel levenskunst voor nodig om zelfs maar op individuele schaal iets van het
Bhutaanse ideaal na te streven. Boeddhisten maken het zichzelf niet makkelijk. Hun levenskunst vergt meer inspanning dan waar filosoof Joep Dohmen (van de Universiteit voor
Humanistiek) in dezelfde VN voor pleit. Hij stelt: 'Levenskunst is een langdurig, complex,
individueel leerproces waarvan verantwoordelijkheid, bewust leven, eigen waarden, expressie, volharding en plooibaarheid deel uitmaken.' Zo zou een boeddhist het niet zeggen, maar
je hoeft er niet tegen te zijn. Hoewel, pas op, want Dohmen moet niets hebben van bewust
leven in de vorm van meditatieve zelfinkeer om diepere innerlijke waarheden op het spoor
te komen.
Nee: 'Bewust leven is niets anders dan een regelmatige reflectie op de concrete persoonlijke en algemene omstandigheden waarin je als individu verkeert. En dat is echt heel andere
koek dan anderhalf uur op een matje zitten en jezelf proberen te vergeten', voegt hij er polemisch aan toe. Bij verdere lezing blijkt zijn koek echter helemaal niet zo anders te zijn,
alleen halfgebakken.
Zijn reflectie richt zich op zelfkennis, cognitieve vaardigheden, het eigen karakter,
(on)deugden en stemmingen, en de individuele waardenhiërarchie. Al deze dingen vindt een
boeddhist gemakkelijk terug in de vier edele waarheden, vooral in het achtvoudige pad.
Verder is volgens Dohmen 'oefening in zelfexpressie' nodig: de waarden moeten in
concrete handelingen tot uitdrukking komen. Zie alweer het achtvoudige pad. Herhaaldelijk
onderstreept hij dat levenskunst een persOónlijk antwoord moet geven op de vraag naar het
goede leven. Precies zoals de oude teksten zeggen: 'Een boeddha wijst alleen de weg.' De
beoefenaar, de aspirant-levenskunstenaar, moet de weg zélf gaan. Alleen eigen inzicht werkt.
Maar boeddhistische meditatie graaft dieper dan de levenskunstige reflectie van de filosoof. De boeddhist, postmodern of niet, gelooft dat zich focussen op vergankelijke zaken —
`planet, people, profit & pleasure' — het goede, gelukkige leven blokkeert. Zittend op zijn
kussentje komt hij langzamerhand los van deze fixatie. Zo ontwikkelt hij zijn levenskunst
met als kenmerken de vier 'verheven gemoedstoestanden': liefdevolle vriendelijkheid,
compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. Hoe beter dat lukt, des te meer is zijn leven
een kunstwerk.
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Tarab Tulku's trainingsprogramma kom

Unity

in

Duality:

Tibetaanse

psychologi

DE TIBETAANSE LAMA TA RAB TULKU woont en werkt sinds de jaren zestig in Denemarken.
Zelf doorkneed in de Tibetaanse traditie, ontwierp deze spiritueel leider een zeer
oorspronkelijk trainingsprogramma voor persoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling.
Dit programma is gebaseerd op de filosofische essentie van het boeddhisme: onderling
afhankelijk ontstaan. De training, Unity in Duality, is vanaf 2003 ook in ons land te volgen.
Tenminste, als het aan Robert Keurntjes ligt, initiator van het Tarab Instituut Nederland in

len te z oo i

oprichting.
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obert Keurntjes is één van de
oprichters van het Tarab Instituut
Nederland. Via boeddhistisch
centrum Jewel Heart in Nijmegen kwam hij in 1993
voor het eerst in aanraking met Tarab Tulku. Eens per
jaar komt deze hoge Tibetaanse lama — in Lhasa ooit
studiegenoot van Jewel Heart's 'huisleraar' Gelek
Rinpoche — Nijmeegse cursisten instrueren over het in
het boeddhisme centrale concept leegte. `De manier
waarop Tarab Tulku de dingen verwoordde fascineerde me enorm', vertelt een enthousiaste Keurntjes. 'Hij
praat heel zoekend en ingetogen, maar de inhoud van
zijn boodschap is tegelijkertijd heel concreet en informatief. Zijn benadering lijkt intellectueel, maar getuigt
tegelijkertijd van een diep inzicht en persoonlijke
ervaring. Daarbij geeft hij oefeningen die voor iedereen iets kunnen betekenen, ongeacht de vraag of je iets
van het boeddhisme weet.'
Sindsdien reist Keurntjes kriskras door Europa om
workshops en retraites van Tarab Tulku te volgen. Hij
en drie medecursisten van Jewel Heart kregen onlangs
van Tarab Tulku de toezegging dat hij wilde meewerken aan het naar Nederland halen van Unity in Duality (UD), zijn vierjarig trainingsprogramma in de Tibe-

taanse filosofie, psychologie, zelfontwikkeling en
psychotherapie. Daarop richtten ze met zijn vieren de
Nederlandse afdeling op van het Tarab Instituut. 'Met
regelmatige workshops willen we een basis leggen en
mensen de mogelijkheid bieden eens te komen kijken
of het wat voor ze is', zegt Keurntjes. 'Naast Tarab
Tulku's jaarlijkse bezoek aan Jewel Heart, in de herfst,
hebben we afgesproken dat hij voorlopig elk voorjaar
ook naar Amsterdam komt. Afhankelijk van hoe dat
ontvangen wordt, gaan we verder.' Momenteel loopt
het UD-programma in München en Stockholm, en in
2002 is Parijs aan de beurt. De start van het volledige
trainingsprogramma in Amsterdam staat gepland voor
najaar 2003.

Tarab Tulku

Wie is deze Tarab Tulku eigenlijk? Keurntjes: `Tarab
Tulku is erkend als de XIe incarnatie van de abt van
het Tarab-klooster in Tibet. Met name de eerste incarnaties van dat klooster zijn heel belangrijk geweest
voor de ontwikkeling van de boeddhistische filosofie
en het scholingssyteem in Tibet. Dan praat je over de
tijd kort na Je Tsongkhapa (1357-1419). Echt het prille
begin van de grote kloosteruniversiteiten van de orde

aar Nederland

westerlingen

Rten brei
De materie zou Tarab Tulku nooit meer loslaten.
Vanaf de jaren zeventig gaf hij in het Westen les,
verscheen hij wereldwijd op wetenschappelijke
congressen en organiseerde hij workshops op univer-

'Tarab Tulku: Er zijn lama's die
vinden dat je niets moet vertellen
over hoe de geest en de werkelijkheid
functioneren. Daar zouden mensen
in het Westen niet op zitten te
wachten. Ik denk daar anders over.'

siteiten en daarbuiten. Uit deze activiteiten ontstond
het Tarab Instituut. Behalve de jongste tak in Nederland en het hoofdkantoor in Kopenhagen heeft het
Instituut nog zeven Europese afdelingen. Daarnaast is
er een afdeling in oprichting in India. Met zijn
assistente, de Deense psychotherapeute Lene Handberg, stelde Tarab Tulku op grond van oude boeddhistische inzichten en zijn eigen gedachten daarover
een formeel trainingsprogramma samen, Unity in
Duality. Het programma biedt westerlingen sinds 1994
een opleiding en training in de Tibetaanse psychologie,
zelfontwikkeling en psychotherapie. Dit alles uiteraard
in nauwe relatie met hun onlosmakelijke fundament:
de boeddhistische filosofie.
Tijdens een interview met Robert Keurntjes in
oktober 2000 zei Tarab Tulku over zijn manier van
lesgeven: 'Ik kwam erachter dat je de oude boeddhistische teksten over leegte en het onderling afhankelijke
ontstaan ook op een wijze kan presenteren die niet
beperkt is tot spiritualiteit of religie, zodat iedereen —
ongeacht de cultuur waarin men leeft — het kan gebruiken. Ik geef les aan de hand van zeer oude teksten uit
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van de Gelugpas. Tarab Tulku ging al heel jong het
klooster in. De oom van zijn moeder, de tweede regent
van de Dalai Lama, haalde hem naar Lhasa. Daar werd
hij in het Drepung-klooster verder opgeleid door de
meest gerenommeerde leraren. Tarab Tulku had in
Tibet een heel hoog aanzien, door zijn incarnatielijn én
vanwege het behalen van het Geshe Lharampaexamen, de hoogste universitaire graad van Tibet. De
vakgebieden waarin op Drepung les werd gegeven,
waren onder andere wat wij filosofie (metafysica, logica en kenleer) en psychologie zouden noemen. Daarnaast was er veel aandacht voor meditatie en zelfontwikkeling.'
Net als zovele Tibetanen kwam Tarab Tulku in 1959
terecht in een vluchtelingenkamp in India. Begin jaren
zestig nodigde prins (en Tibetoloog) Peter van Denemarken hem uit voor een universiteitsproject. Enkele
jaren later vestigde hij zich definitief in Denemarken
om te gaan werken voor de Tibetaanse afdelingen van
de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteit van
Kopenhagen. Via zijn wetenschappelijke werk kwam
Tarab Tulku in aanraking met westerse psychologen,
vooral mensen die zich bezighielden met persoonlijke
en transpersoonlijke ontwikkeling. Deze contacten
daagden hem uit onder woorden te brengen wat het
boeddhisme de westerse psychologie en psychotherapie te bieden had. Samen met Stanislav Groff richtte
hij in de jaren zestig onder meer de Transpersonal
Psychology Association op.
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de eerste eeuwen na Christus, die in de achtste eeuw
zijn vertaald in het Tibetaans, en vertel min of meer
wat daarin staat. Je kunt dat onorthodox noemen,
want gewoonlijk worden boeddhistische lessen
gecombineerd met uitgebreide visualisaties en gebeden, en dat doe ik niet zoveel. Maar voor mij is wat ik
doe desondanks zeer orthodox.' Orthodox of niet,
volgens Keurntjes houdt Tarab Tulku toch bij voorkeur wat afstand tot de meer traditionele boeddhistische centra. 'Juist de persoonlijke en transpersoonlijke
ontwikkelingskant van het boeddhisme is voor hem
belangrijk. De meer culturele en religieuze aspecten
van het boeddhisme? Tarab Tulku had en heeft geen
behoefte die erg uit te dragen.'
In hetzelfde interview verduidelijkte Tarab Tulku
aan Keurntjes de kern van zijn trainingsprogramma.
`Centraal element in het boeddhisme is het begrip rten
brei. Deze Tibetaanse term wordt vaak vertaald met
"onderling afhankelijk ontstaan" en vormt in feite de
basis voor de hele boeddhistische filosofie. Het
aanvaarden hiervan als wezenlijk bestaanskenmerk
markeert dan ook het onderscheid tussen boeddhisme
en niet-boeddhisme. Rten brei is verbonden met ideeën over subject en object, lichaam en geest, energie en
materie, en hangt samen met het begrip leegte. Aan de
buitenkant, uiterlijk, is er niets dat statisch is, er is
altijd beweging. Nergens valt een onveranderlijke kern
of essentie aan te wijzen. Dit is de oorzaak-gevolgnatuur. Anderzijds bestaat die continue beweging van
ontstaan en vergaan alleen vanwege de eenheidsnatuur
die eraan ten grondslag ligt, of beter: ermee samenvalt.'
`Als het boeddhisme het over leegte heeft, wordt
dat vaak verduidelijkt aan de hand van de termen
absolute en relatieve werkelijkheid. Ze hebben het er
dan over dat beide "werkelijkheden" onderling onlosmakelijk zijn verbonden. Door de term Unity in
Duality (UD) te hanteren, benoem je ze tegelijkertijd.
In het UD-trainingsprogramma is het heel belangrijk
om door kennis en ervaring inzicht te krijgen in de
basisfilosofie en de uitwerking van rten brei. Maar
daarmee houdt het niet op: je kunt er ook in leven. In
ons bestaan hebben we voortdurend te maken met de
relatie tussen subject (onze zelfbewustzijnservaring)
en object (de ervaring van de dingen om ons heen).
Als je een goed begrip hebt van beide en de onderling
afhankelijke relatie ertussen (een object bestaat niet
onafhankelijk van het ervarende subject), dan kun je
aan je eigen kant zorgen voor verandering, in je eigen
geest. Op die manier kunnen we mogelijkheden

door kennis en
ervaring inzicht te
krijgen in de basisfilosofie en
uitwerking van rten
brei. Maar daarmee
houdt het niet op:

je

kunt er ook in leven»

ontdekken voor een radicale verandering van ons zelfgevoel. Met als doel meer in balans te zijn.' Dat straalt
dan ook af op hoe we omgaan met anderen. Wearness
to oneself and openness to the world, dat is min of
meer wat Tarab Tulku duidelijk wil maken', licht
Keurntjes toe. 'Dat benadrukt hij ook telkens in zijn
oefeningen.'

Trainingsprogramma

Het UD-trainingsprogramma bestaat uit drie modules,
verspreid over vier jaar. De modules worden afgesloten met examens. De eerste twee modules zijn toegankelijk voor iedereen met een redelijke vooropleiding.
De derde staat alleen open voor mensen die al een
reguliere therapeutische opleiding in de psychologie of
psychiatrie hebben voltooid. Samen vormen de modules een postdoctorale opleiding tot UD-psychotherapeut. Een module bestaat uit een aantal trainingsweken, aangevuld met zelfstudie, weekendworkshops en
studiebijeenkomsten. Module 1 behandelt systematisch de relevante aspecten van de Tibetaanse filosofie/psychologie. Daartoe worden theorie en praktijkbeoefening van vier boeddhistische scholen
(Vaibhasika, Sautrantika, Yogacara en Madhyamika)
bestudeerd. Centraal staat wat het boeddhisme weet
over het functioneren van de geest. In de tweede
module ligt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling
aan de hand van de door Tarab Tulku ontwikkelde
Unity in Duality-psychologie. In de derde module
wordt dit verder uitgediept en komt de UD-psycho-

weet niet veel van westerse psychologie, maar als ik les
geef komen er veel psychologen en dan valt het me op
dat ze niet zo'n diepe kennis hebben van hoe de geest
functioneert. Boeddhisme heeft hierin een voorsprong.
Er zijn lama's die vinden dat je niets moet vertellen
over hoe de geest en de werkelijkheid functioneren.
Daar zouden mensen in het Westen niet op zitten te
wachten. Dus vertellen ze wat over gebeden en rituelen. Ik denk daar anders over. Onze zelfervaring is
min of meer het belangrijkste doel van onze ervaring
van de werkelijkheid. Binnen het boeddhisme wordt
dat van meet af aan als zodanig gepresenteerd. Zo
wordt er gesproken over marigpa [onwetendheid,
red.]. Dat is het begin van het zelf, het zorgt voor de
ervaring van wat er gebeurt. Als je laat zien hoe zich
dat in gewone situaties manifesteert, heb je het over
psychologie. Heb je het er over in termen van samsara
en nirvana dan lijkt het meer op boeddhisme. Zo heb
je een manier om te communiceren tussen de kennis
van de westerse wetenschap en het boeddhisme.'
Voor meer informatie over Tarab Tulku en
Robert Keurntjes, tel: 024-6414206,
e-mail: rbrtk@yahoo.com
Internet: wwwta ra b-i nstitute.org

Het logo van Unity in Duality. 'Absolute werkelijkheid of eenheid
bestaat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met de
verscheidenheid. De eenheid middenin is zuiver, maar daaromheen is
sprake van een hectiek van lijnen die de onderlinge afhankelijkheid van
de verschijnselen symboliseren.'
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therapie erbij. Tarab Tulku zelf houdt zich vooral met
de eerste twee onderwerpen bezig, Lene Handberg
met het derde.
Om misverstanden maar vast te voorkomen, benadrukt Robert Keurntjes dat Tarab Tulku groot belang
hecht aan het goed uit elkaar houden van psychotherapie en spiritualiteit, al biedt het trainingsprogramma
voor beide een basis. 'Je ziet soms uitwassen, waarbij
meditatie gebruikt wordt in het kader van psychotherapie en dan wordt gesuggereerd dat het gaat om
boeddhisme of spiritualiteit. Psychotherapie is geen
substituut voor spiritualiteit. Het gaat in het UD-trainingsprogramma om de psychologie zoals uiteengezet
in onder meer de Abidbarma en de geschriften van
Nagarjuna. Deze inzichten bevatten meer dan alleen
strikt spiritueel bruikbaar materiaal. Veel aspecten in
het boeddhistische denken kunnen helpen bij persoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling. Binnen het
boeddhisme fungeren deze inzichten als basis voor het
spirituele pad, maar ook op het vlak van de psychotherapie en het omgaan met onze dagelijkse neurosen
kunnen ze heel bruikbaar zijn. De focus van Tarab
Tulku is: onze situatie is zoals hij nu is, en de oude
kennis uit het boeddhisme kan je helpen daar als mens
harmonieuzer in te functioneren. Of je nu boeddhist
bent of niet.'
Unity in Duality is gericht op het ontwikkelen van
een natuurlijke zelfervaring. Een manier van ervaren
waarbij lichaam en geest met elkaar in harmonie zijn.
Als je dichter tot jezelf komt, word je opener naar
anderen. En van daaruit kan zich ook compassie
ontwikkelen. Behalve theorie bevat het programma
dan ook veel meditaties en praktijkoefeningen gericht
op het verkrijgen van een ervaring van het zelf en de
wereld die voorbij gaat aan concepten. Tarab Tulku
maakt in zijn oefeningen gebruik van diverse elementen uit de vajrayana-beoefening. Wel ontdoet hij deze
enigszins van hun culturele — Tibetaanse of Indiase —
lading. Keurntjes: 'Hij vereenvoudigt ze om ze daarmee universeler te maken. Een typische oefening gaat
bijvoorbeeld als volgt: ga zitten, ontspan, en neem nu
gewoon eens waar. Kijk, luister, of gebruik een andere
zintuig en observeer. Zonder daar een label aan te
plakken, en zonder dat je ergens iets van maakt wat
het niet is. Ook zijn er energievisualisaties, waarbij je
je bijvoorbeeld concentreert op een helder licht in
plaats van op een meer concreet beeld zoals een
Amitabha-boeddha.'
Het grote verschil tussen de westerse psychologie
en de 'psychologie' van het boeddhisme is volgens
Keurntjes dat de westerse variant vooral is gestoeld op
onderzoek van anderen. De kracht van de boeddhistische psychologie zit juist in zelfonderzoek door meditatie. Het boeddhisme is subject-georiënteerd, waar de
westerse psychologie meer object-georiënteerd is.
Tarab Tulku formuleert het zelf ergens als volgt: 'Ik

Door Merlijn Torensma

Televisiemaakster
Babeth van Loo
over de
Boeddhistische
Omroep Stichting
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(Wij zijn de
DE BOEDDHISTISCHE OMROEP STICHTING is geen zendingsomroep, maar
programmadirecteur Babeth van Loo heeft wel degelijk de bedoeling door het
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boeddhisme aan de positieve ontwikkelingen van de maatschappij bij te dragen.
Na de eerste tv-uitzending kwam echter veel kritiek op zowel vorm als inhoud.
Een gesprek met Van Loo over wat de kijker te wachten staat.
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abeth van Loo is programmadirecteur van de pas opgerichte Boeddhistische Omroep Stichting
(BOS). In die functie zal zij een duidelijke stempel
drukken op het gezicht van de omroep. 'Ik zie mezelf
hoofdzakelijk als mediaproducent en regisseur. Daarnaast was ik lange tijd producer voor de onlangs overleden cineast Johan van der Keuken. De rode draad in
mijn werk is weliswaar erg breed, maar de drie hoofdpunten zijn kunst, muziek en het sociaal maatschappelijke engagement. Ik wil laten zien dat het boeddhisme
breder is dan het beeld van een puur op het innerlijk

gerichte levenswijze. Het boeddhisme is meer dan dat
en kan een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het
trainen van de geest en daardoor het openen van het
hart, wat tot naastenliefde leidt, zijn voor mij de essentiële kenmerken van het boeddhisme.'
Na het behalen van het master's diploma in film en
vrije kunst in de Verenigde Staten, gaf Van Loo van
eind jaren zeventig tot begin jaren tachtig les aan de
filmacademie in San Francisco. In die jaren kwam ze,
via de leraren Dolgi Khyentse en Dudjom Rinpoche,
in aanraking met het Tibetaanse boeddhisme, dat een
grote rol in haar werk en dagelijks leven speelt. 'Ik
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Verzuiling
Het heeft de BOS veel moeite gekost erkend te
worden binnen het publieke omroepenstelsel. Vanaf
1994 werd maar liefst drie maal een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media. Tot eind
vorig jaar was het oordeel van het commissariaat
telkens dat het boeddhisme te weinig in Nederland
geworteld was — dit ondanks het vele werk van een
groep mensen die namens de omroep het aantal
boeddhisten in Nederland probeerde te tellen.

Het was des te meer een bittere pil voor Van Loo dat
na zoveel inzet en volharding er vanuit boeddhistische
kringen in Nederland grote kritiek kwam na de eerste
uitzending.
Het boeddhisme in Nederland is nog pril en met de
komst van een echte, officiële boeddhistische radio- en
televisieomroep begint het voor het eerst zichtbaar
vaste vormen aan te nemen. Hier ligt meteen het grote
struikelblok voor veel mensen. Het boeddhisme is
voor velen aantrekkelijk juist door haar ondogmatische karakter en het is daarom ook niet verwonderlijk
dat veel boeddhisten er bewust voor kiezen niet lid te
worden van wat voor boeddhistische organisatie dan
ook. De nieuwe omroep zou er volgens velen wel eens
toe kunnen leiden dat het 'jonge, prille en onbedorven'
boeddhisme te veel vaste vorm aanneemt en dat er een
boeddhistische zuil in Nederland komt.
Babeth van Loo deelt de angst voor verzuiling
absoluut niet. 'In het begin zeiden wij wel eens voor
de grap: "Wij zijn de lege zuil." Waarom bij een
omroep wel die angst en niet bij een tijdschrift als het
Kwartaalblad Boeddhisme? Angst voor televisie in het
algemeen speelt hier zeker mee. Er zullen altijd
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reken mezelf tot het vajrayana-boeddhisme. Mensen
hebben een bepaalde richting nodig, en het leek eerst
min of meer toeval dat ik juist deze boeddhistische
stroming aanhang. Later bleek dat juist het Tibetaanse
boeddhisme aansluit bij mijn mentaliteit, wat
misschien ook wel te maken heeft met mijn katholieke
achtergrond waardoor ik de vele rituelen gewend ben.
Voor mij moest het in ieder geval niet een te rigide
richting zijn, waarbij de integratie tussen innerlijke
wereld en de manier hoe je je in de buitenwereld
manifesteert, van belang is.'
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Babeth van Loo bespreekt samen met Ton Lathouwers
de eerste uitzending. Jean Karel Hylkema, algemeen
directeur van de BOS, luistert mee.

landse medialand gekregen en hopelijk leidt dit ertoe
dat er meer samenwerking komt tussen de verschillende boeddhistische stromingen die tot voor kort
zeer zelfstandig opereerden.'

Karma
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mensen zijn die het uitzenden van teachings problematisch vinden, maar tijdens het maken van de talloze
video-opnamen die ik gedurende twaalf jaar van boeddhistische leraren gemaakt heb, is het altijd mijn ervaring geweest dat het juist de leraren zelf waren die het
belang zagen van het registreren van hun teachings.
Nu laten steeds meer leraren hun lessen opnemen. Het
is niet de bedoeling dat alles, zoals bijvoorbeeld initiaties, openbaar wordt gemaakt. De BOS zal dat soort
dingen juist bewaken. Voorop staat dat alles vanuit een
boeddhistisch inzicht gemaakt zal worden. Het boeddhisme heeft nu alleen maar een plek in het Neder-
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In het Suiren-Ji Soto-centrum in Leiden, waar
zenmonnik Zesjin van der Plas trainingen geeft, was
voor zondagmiddag 28 januari een lezing van Ton
Lathouwers georganiseerd. Toen weken daarvoor deze
lezing werd gepland, was nagenoeg niks bekend over
een uitzending van de boeddhistische omroep. Het
leek Zesjin een aardig idee om met z'n allen naar de
eerste televisie-uitzending van de BOS te kijken. De
lezing kon wel dertig minuten wachten, en dus plaatste hij een groot, gammel beeldscherm in de zaal.
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Terwijl er jaarlijks meer commerciële omroepen dan
paddestoelen uit de grond lijken te schieten, blijft een
nieuwe publieke omroep toch iets bijzonders wat op
veel aandacht in de media kan rekenen. Al een dag
voor de eerste uitzending besteedde dagblad Trouw
uitgebreid aandacht aan het eerste programma, zij het
op een uiterst kritische manier: er werd kritiek geleverd op de uitspraak van de Tibetaanse monnik Geshe
Sonam Gyaltsen. Volgens hem was het lijden van de
arme, uitgehongerde mensen in Afrika het gevolg van
hun eigen daden. Hij verklaarde de leer van karma op
een dusdanige manier dat Trouw het een achterhaalde,
bekrompen visie vond waar veel op is aan te merken.

De opzet van Zesjin was eenvoudig, maar door de
komst van Jean Karel Hylkema, voorzitter en algemeen
directeur van de BOS, en programmadirecteur Babeth
van Loo kreeg het een officieel tintje. De pers kreeg ook
lucht van het hele gebeuren en overspoelde die middag
het centrum om reacties te peilen. Er was een overvloed
aan lof, maar opvallend veel verwoordden een angst dat
er institutionalisering of verzuiling van het boeddhisme
in Nederland zou kunnen ontstaan door de komst van
een echte, officiële omroep. Volgens Zesjin staat het
boeddhisme in Nederland nog in de kinderschoenen. 'Ik
weet natuurlijk niet hoe dat zich verder zal ontwikkelen,
dat is een ander verhaal, maar nu is het jong, pril en
onbedorven. Zo'n boeddhistische omroep zal er wel
bijhoren. Nou, laat ik het zo zeggen: er zou een
institutionalisering kunnen ontstaan. Maar kun je dat
voorkomen?'
Onder de aanwezigen kwam de meest uitgesproken
reactie van dharmaleraar in de Shambhala-traditie Han

Als programmadirecteur ben ik
verantwoordelijk
voor de programma's
en ben ik er niet om
verschillende
richtingen in het
boeddhisme
te bepalen:

Over de kritiek die Trouw gaf, bleken de meningen
verdeeld. De meeste boeddhisten zullen niet erg
geschokt zijn door de uitspraak van Geshe Sonam
Gyaltsen. Van Loo vindt het veel belangrijker wat de
Tibetaanse monnik daarna zei, namelijk dat de leer van
karma erop is gericht om uit het lijden verlost te
worden. Ze zegt niet direct achter de uitspraak van de
monnik te staan, maar dat is volgens haar dan ook niet
de doelstelling binnen de omroep. 'Het gaat de BOS
erom dat met respect wordt gekeken naar het eigene
van anderen en dat is wat ook bij de monnik is
gedaan.'

de Wit. 'Het moet niet een soort zuiltje worden, zoals
de OHM.' Dat er gemengde gevoelens opkomen vanwege het gevaar van verzuiling, vindt De Wit wel goed,
want er moet een open dialoog blijven. 'Het moet niet
blijven bij een medium om boeddhistische visies
zichtbaar te maken: er moet ook een dialoog worden
aangegaan met bijvoorbeeld het christendom. Dat is
een andere wijze om het boeddhisme naar voren te
brengen.'
De in Trouw bekritiseerde uitspraak van Geshe
Sonam Gyaltsen had De Wit er beslist uitgehouden.
'Ik ben bang dat hierdoor een verkeerd beeld over het
boeddhisme kan ontstaan, omdat het ten eerste niet
terug gaat op de soetra's en ten tweede ook zijn functie
in onze cultuur verliest. De traditie waar ik zelf in sta,
praat heel anders over karma dan de Tibetaanse
monnik in de documentaire. De uitspraak van de
monnik komt neer op "eigen schuld dikke bult" dat
mensen in Afrika in armoede leven. Die opvatting heeft

Van Loo verdedigt de beslissing om het fragment erin
te laten zitten. 'Ik vind het heel belangrijk om duidelijk te maken dat de BOS er niet is om bepaalde boeddhistische leraren te corrigeren. Ik moet als programmeringhoofd ook boven een stroming staan en boven
de opvattingen die ze verkondigen. We hebben de
vaste vertaler van Geshe tijdens de opname laten vertalen en hem vervolgens nog een keer bij de eindmontage het fragment laten horen om de ondertitels eventueel te laten corrigeren. Als programmadirecteur ben ik
verantwoordelijk voor de programma's en ben ik er
niet om de inhoud van de verschillende richtingen in
het boeddhisme te bepalen.'
Het is volgens Van Loo ook belangrijk dat de BOS
niet wil patroniseren. 'We onderschatten het publiek
niet. Niet iedereen gaat meteen de barricades op als er
op televisie een uitspraak wordt gedaan over de wil
van God. Als kind vroeg ik ook vaak aan mijn moeder
hoe het kon dat er zoveel leed in de wereld is en als er
een God bestond, waarom hij dan toeliet dat er oorlog
kwam. De uitspraak van Geshe is daarmee vergelijkbaar. Dat er kritiek is gekomen, vind ik goed — het
nodigt uit tot meer uitleg. In een volgende uitzending

een bepaalde functie in een bepaalde cultuur — in
een cultuur die fundamenteel gezond is en waar men
te maken krijgt met de ongemakken van het leven
zoals het verliezen van een baan, armoede en ziekte.
Die opvatting vind je echter niet terug in de soetra's.
In de soetra's zegt de Boeddha dat karma oorzaak en
gevolg is, maar hoe dat in elkaar zit kun je alleen
maar zien als je verlicht bent. Deze theorie is niet
bedoeld om uit het verleden het heden te verklaren.
De Boeddha zegt dat je het heden zo moet benaderen, dat je zaden voor de toekomst zaait. Wanneer je
merkt dat de interpretatie van karma je gevoellozer
maakt voor het lijden van mensen, kun je er zeker
van zijn dat je de boeddhistische karmaleer verkeerd
hebt begrepen.'
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Voor een overzicht van komende televisie- en radio-uitzendingen
van de BOS zie de Agenda op pagina 47.

1. 003D4 Ual

`Het liefst willen we uitzendingen maken van een uur
in plaats van een half uur, waardoor we meer documentaires kunnen maken. Maar de tijd die we krijgen
wordt door het Commissariaat voor de Media bepaald
en ingedeeld. Wat er komt, hangt voor een groot deel
af van de tijd die we krijgen. Ik zou blij zijn als het
publiek de BOS in de toekomst gaat vergelijken met
andere omroepen als de IKON of de Humanistische
Omroep en niet met de hindoeïstische omroep OHM
of de moslimomroep. Het is een eis van het commissariaat dat we voor een groot publiek herkenbaar zijn en
het is niet de bedoeling dat we alleen gaan preken voor
eigen parochie. Ik zou graag films willen gaan uitzenden en documentaires, maar we hebben een beperkte
keuze doordat we afhankelijk zijn van wat we kunnen
aankopen: het is goedkoper om iets te kopen dan om
zelf iets te produceren, dus we zijn afhankelijk van een
budget.'
Van Loo hoopt met de BOS een bijdrage te leveren
aan het creëren van een betere maatschappij door
mensen kennis te laten maken met en inzicht te geven
in hoe de fundamentele inzichten van het boeddhisme
kunnen bijdragen. Verder hoopt ze ook dat het televisieaanbod in het algemeen er met de BOS op vooruit
gaat. 'Ik geloof in tv-programma's voor een heel specifiek publiek, waarbij vorm en inhoud niet door marktaandelen en kijkcijfers worden bepaald, maar waar die
behoefte hebben aan meer diepgang en onthaasting
juist door een trage vorm geïntrigeerd zullen kijken',
zegt Van Loo. Dat dit niet even gemakkelijk is, bleek
al na de eerste uitzending.
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Toekomst

`De reacties op de eerste uitzending waren zeer uiteenlopend. Vooral mensen die weinig van het boeddhisme
afwisten waren positief en belden met de vraag of ze
een videoband van de uitzending konden krijgen en
hoe ze lid konden worden van de omroep.' De eerste
uitzending was duidelijk een introductie, terwijl de
tweede aflevering met de Dalai Lama over de vier
edele waarheden aandacht besteedde aan de fundamenten van het boeddhisme. 'Elk programma zal zijn
eigen karakter hebben en meer interessant zijn voor
een van deze doelgroepen in het bijzonder — maar de
insteek moet wel zo breed zijn dat de andere drie
groepen er kunnen "instappen". Het zal wel heel
moeilijk worden, dat moet ik erkennen. Het is echter
kortzichtig de BOS te beoordelen aan de hand van één
uitzending. De Boeddha zei zelf dat er 84.000 manieren zijn om tot verlichting te komen.'
Van de kritiek die in Trouw werd geuit en de angst
voor verzuiling die na de eerste uitzending naar voren
kwam, zegt Van Loo veel te hebben geleerd. 'In eerste
instantie was het erg teleurstellend dat er zoveel
kritiek kwam nadat we jaren met veel inspanning
bezig zijn geweest om de omroep de lucht in te krijgen. Maar ik denk dat er altijd wel mensen zijn die
struikelen over bepaalde dingen. Natuurlijk hoopte ik
op een positievere reactie. Bij nader inzien nodigt het
dus uit tot nieuwe programma's over onder andere
karma. Bij de volgende programma's zal het sociaalmaatschappelijke van belang zijn en staat voldoening
en plezier door dienstbaar te zijn bij mij voorop —
toen ik voor Johan van der Keuken werkte, was ik
ook dienstbaar aan hem. Veel mensen begrepen dat
niet, maar ik geloof sterk in het belang van de ander.'
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zal er dieper moeten worden ingegaan op de leer van
karma.'
In de eerste uitzending werd veel nadruk gelegd op
de inkleuring van het boeddhisme door andere culturen, wat een exotisch beeld geeft. Voor mensen die het
boeddhisme beoefenen in het Westen is de culturele
inkleuring misschien juist een bezwaar in plaats van
een voordeel. Babeth van Loo wijst dit van de hand.
`In het eerste programma wilde de BOS niet het
exotisme benadrukken, maar de achterban in Nederland in kaart brengen. Je moet niet vergeten dat wij
een zendmachtiging hebben gekregen van het
Commissariaat voor de Media vanwege de aanhang in
de Nederlandse samenleving. Volgens het daarvoor
geldende criterium van de Raad van State betreft dit
169.000 mensen met daadwerkelijke affiniteit met het
boeddhisme. Ongeveer 100.000 oorspronkelijke
Nederlanders, de overigen van elders. Wanneer we
kijken naar de aanhang van de bij de Boeddhistische
Unie Nederland aangesloten organisaties, dan zien wij
dat daarvan zo'n twee derde geen oorspronkelijke
Nederlanders zijn. Die groeperingen wilden wij een
plaats geven.'
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http://www.fritskoster.myweb.n1

Doe het zelf
Als beheerder van de site BoeddhaNed ontvang ik vaak e-mails met
allerlei vragen. Vaak hebben die
betrekking op de boeddhistische
leer of het leven van de historische
Boeddha; ook willen mensen
dikwijls weten welke boeddhistische organisaties er in hun omgeving actief zijn. Maar er is ook een
categorie vragen die te maken
heeft met het 'hoe' van het boeddhisme: Hoe kan ik mediteren?
Hoe kom ik erachter welke rituelen uitgevoerd moeten worden?
Hoe word ik monnik?
Daarom in deze rubriek enkele
doe-het-zelf-tips, gegeven op
internet-sites.
De vraag 'Hoe word ik boeddhist'
vindt z'n antwoord op een site die
het levenslicht zag tijdens Wesak
1999. De toevluchtsgelofte staat
daar vermeld, evenals de vijf voorschriften.

http://www.quantrum.com.my/duta
/buddhist.htm

De particuliere site van Frits
Koster, de lezers van dit blad wel
bekend, is voor een groot gedeelte
gewijd aan vipassanameditatie.
Met name de link naar Meditatievraagstuk leidt naar een heel infor-

Aanwijzingen hoe je volgens de
Thaise of Birmese traditie
mediteert, vind je op de site van
Ottawa, de hoofdstad van Canada,
die pretendeert een van de eerste
boeddhistische sites te zijn
geweest. Jack Kornfield vertelt
over de Metta bhavana-meditatie
en Bante Guranathana doet een
boekje open over Sati (Mindfulness).
http://www.ncfcarleton.ca/dharma/introduction/meditation.html

Hoe gaat de initiatieprocedure van
een boeddhistische monnik in zijn
werk? Die vraag wordt uitvoerig
beantwoord op de pagina van Bert
Leguijt die het zelf meemaakte.
Daaruit blijkt o.a. dat je ouders
toestemming moeten hebben gegeven, dat je 20 jaar of ouder moet
zijn en niet mag lijden aan eczeem.

over. Ook zijn er een aantal sites
die mini-zentuinen tonen die je op
je bureau kunt zetten en iedere dag
voor wat ontspanning tijdens het
werk zorgen.

http://www.educ.sfu.ca/people/fac
ulty/kegan/Japangardenhome.html

en

http://www.surprise.com/likes_disli
kes/stock_market/zen_garden.cfm

Alvorens Tibetaanse rituelen te
ondergaan tijdens een live ceremonie, kunnen ze al beluisterd
worden. Via de muzieksite van
JPC (Jazz, Pop, Classic) is een
voorproefje te horen en kunnen ze
ook besteld worden.
http://www.jazz-popclassic.de/g176634..htm

http://members.tripod.lycos.nl/bleg
uijt/Inwijding.htm

Stel dat ik mezelf grondig wil
verdiepen in het boeddhisme en
daar een opleiding in wil volgen,
hoe pak ik dat aan? Bezoek in
ieder geval de Naropa Universiteit
in Boulder, Colorado online en
kijk of je afstandsonderwijs kunt
volgen. De cursisten aan de Open
Universiteit gingen je voor in deze
leermethode.

Als je wilt weten hoe je je eigen
zafu (meditatiekussentje) kunt
maken, dan bestaat daarvoor een
`zen workshop'. Eigenlijk bestaat
die site alleen uit een soort 'voorblad' met daarachter een Worddocument dat de verder informatie
bevat.

Inspiratie om het doe-het-zelf-pad
te blijven volgen, is ten slotte te
verkrijgen via sites die willekeurige
koans of uitspraken uit de Dhammapada genereren en daardoor
iedere keer weer eye-openers opleveren.

http://www.acc.umu.se/—aramisw/
zenworkshop/index.html

En hoe leg je eigenlijk een zentuin
aan? Kieran Egan heeft er een
boek over geschreven en doet het
op zijn site nog eens dunnetjes
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http://www.naropa.edu/disted.html

http://www.netrover.com/—lwebb/d
hamma.html
http://members.nbci.com/wisdomlight/
http://www.geocities.com/Tokyohi
95/

Wanda Sluyter
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matieve pagina. De verschillende
onderdelen van de site lopen mooi
in elkaar over en zijn logisch opgebouwd.
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recensie

Schaduw blijkt
misleiding
Bij het verschijnen van Der Schatten des Dalai Lama ontstond
commotie binnen het Duitstalig

ze poneren enkel stellingen die hun
eigen theorie welgevallig zijn en
verzwijgen de rest. Zo interpreteren

boeddhisme. Ook het citeren van
de auteurs van dit boek in het Ten
Geleide van de vorige editie van dit
blad, wekte heftige reacties op.
Hoog tijd het werk van het echtpaar
Trimondi onder de loep te nemen.

ze de droom waarin de moeder van
de historische Boeddha, Maya, een
witte olifant ziet die haar zijde
binnengaat en daarmee de conceptie bekendmaakt, als een ontkenning van vrouwelijke kwaliteiten als
conceptie, zwangerschap en baren.
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Geheel in lijn met de boektitel zet
de achterflap van Der Schatten des
Dalai Lama al meteen de toon. Het
bevat de conclusie van de auteurs
dat het Tibetaans boeddhisme in
hun ogen een 'in de kern primitief,
fundamentalistisch, seksistisch en
oorlogszuchtig cultuurontwerp is,
dat een wereldwijde boeddhocratie
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nastreeft'. Ook in hun Voorbeschouwing laten ze niets heel van
de praktijk en filosofie van de stroming die ze een aantal jaren een
warm hart toedroegen.
De rest van het boek is opgebouwd
als ware het een wetenschappelijke
analyse van diverse aspecten van
het Tibetaans boeddhisme. De
auteurs claimen ook voortdurend
dat het een wetenschappelijke
aanpak is. Maar schijn bedriegt.
In het eerste hoofdstuk luidt hun
stelling dat 'het mysterie van het
tantrisch boeddhisme bestaat uit
de opoffering van het vrouwelijk
principe en de manipulatie van de
erotiek om daarmee universele
"mangerichte" macht te bereiken'.
Ze maken bij het zoeken naar
bewijzen de eerste cruciale basisfout tegen de wetenschappelijkheid:

Daarmee gaan ze totaal voorbij aan
de symbolische betekenis van de
wonderbaarlijke geboorte van
Siddhartha Gautama en de belangrijke rol van de moeder. De dood
van Maya, korte tijd na de geboorte,
wordt als een Freudiaanse moedermoord geduid in plaats van een
veelvuldig sterven in het kraambed.
Uitglijders
Op de tientallen pagina's die daarop volgen, stelt het auteursechtpaar
dat erotiek een centraal religieus
thema is in het tantrisme. Hoewel
ze moeite lijken te doen veel
begrippen uit te leggen om zodoende wat theoretische invulling aan te
dragen voor wie minder met het
Tibetaans boeddhisme bekend is,
maken ze zich ook hier schuldig
aan grove uitglijers. Op de ene
pagina is te lezen dat volgens een
bepaalde getallensymboliek binnen
het tantrisme concrete seksuele
handelingen met vrouwen ouder
dan 20 jaar niet gepraktiseerd
mogen worden, op de andere spreken ze zichzelf tegen omdat er
westerse vrouwelijke studenten zijn
die wel degelijk ouder zijn maar
toch fungeren als 'mudra' voor hun
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leraar. Een uitspraak van de Dalai
Lama zelf die oproept leraren op
onethisch gedrag aan te spreken
wordt weggehoond. Hiermee
begaan ze de tweede fout tegen een
claim van wetenschappelijkheid: ze
nemen tegenargumenten totaal niet
serieus.
Ook de laatste manier om als
gelijke gezien te worden in de
academische wereld wordt niet
toegepast: onderwerpen uitwerken
die de eigen theorie kunnen staven.
Ze benadrukken voortdurend de
ondergeschikte rol van de vrouw in
de tantrische beoefening omdat ze
enkel vanuit het oogpunt van de
boeddhistische monnik kijken.
Maar onderzoeken hoe nonnen en
vrouwelijke studenten bijvoorbeeld
hun visualisaties doen, gebeurt
niet.
Shugden
Het blijft echter niet beperkt tot
onwetenschappelijkheid. Wat bij het
grote publiek bekend is geworden
als de Shugden-affaire (1996) krijgt
een heel hoofdstuk toebedeeld.
Het begint allemaal ten tijde van de

Door Wanda Sluyter

Asahara
Een ander hoofdstuk is gewijd aan
de zogenaamde betrekkingen
tussen Shoko Asahara en de Veertiende Dalai Lama. Hier gaan de
auteurs het zwaarst in de fout. Ook
in allerlei interviews halen ze deze
veronderstelde relatie steeds aan
om hun gal te spuwen. Ze beschrijven uitvoerig hoe Shoko Asahara
alle kenmerken van een waanzinnige sekteleider in zich heeft met alle
absurde en boosaardige gevolgen
van dien. Hij was de kwade genius
achter de aanslag met het gifgas
sarin in de metro van Tokio op 20
maart 1995. De enige twee 'bewij-

aard van zijn werk zeer vele
ontmoetingen heeft en dat het
beschreven contact zeker niet zo
uniek is als de schrijvers ons willen
doen geloven. Dat er zes jaar voor
de aanslag een geldbedrag is overgemaakt, kan de Tibetaanse regering in ballingschap moeilijk kwalijk
genomen worden. Het zou toch al
te gek zijn als alle goede doelen de
bron van hun donaties stelselmatig
zouden moeten controleren omdat
een gift ooit tegen ze gebruikt zou
kunnen worden? Natuurlijk, het was
wellicht verstandiger geweest als de
Dalai Lama of een van zijn woordvoerders zich zo snel mogelijk na
de aanslag gedistantieerd had van
deze gek die enkele boeddhistische
elementen in zijn paranoïde denkbeelden had gevlochten. Al was het
alleen maar om de kwalijke reuk
van misleiding die nu uit dit hoofdstuk komt, vóór te zijn.
Complottheorie
In het bestek van deze recensie is
het niet mogelijk om uitvoerig in te
gaan op hun uitwijding over de
Kalachakra-Tantra noch op de
Shambhala-mythe. Alle bladzijden
die hieraan gewijd zijn, zijn doordesemd van het idee-fixe dat er een
wereldwijde conspiratie bestaat
onder leiding van de Dalai Lama
om de wereldheerschappij te veroveren. Hij zou binnenkort, onder
aanvoering van China notabene,

Cakravartin (Wereldheerser)
worden.
Als de lezer het boek al niet
hoofdschuddend ter zijde heeft
gelegd, gebeurt dat nu wel. Geen
weldenkend mens kan volhouden
dat de Dalai Lama 4o jaar eenvoud
en mededogen predikt, en o.a.
volkomen terecht de Nobelprijs
voor Vrede ontvangt, maar eigenlijk
een despoot is die tegenstanders
monddood maakt en een alomvattende macht nastreeft.
Door alles wat de Trimondi's
schrijven, moet je wel tot de
conclusie komen dat ze geloven in
hun complottheorie. Maar de
publieke interesse voor deze
onthulling is uiterst gering. Geen
van de boekhandels die ik bezocht,
had het boek op de plank en uitgeverij Patmos vermeldt het zelfs niet
in haar catalogus op internet. Moet
je dan geloven dat er bewust sprake
is van een boycot van dit boek?
Nee, want bestellen gaat eenvoudig. Dat boekhandels het niet op
voorraad hebben, heeft gewoon te
maken met gebrek aan belangstelling. Voor een boek vol halve waarheden, insinuaties en achterdocht
is dat geen wonder. De 'schaduw'
die het schrijversechtpaar aan de
dag wil brengen, blijkt vol misleidende beelden.

Victor en Victoria Trimondi (pseudoniemen
van Herbert en Mariana Riittgen), Der
Schatten des Dalai Lama; Sexualitat, Magie
bind Politik im tibetischen Buddhisrnus.
Patmos Verlag: DUsseldorf1999, 816 blz.
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Elke Tibetaans boeddhist weet
echter dat de Dalai Lama uit de

een eindstrijd aangaan met de
islam en daarna de verwachte
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stelt dat alle scholen van het Tibetaans boeddhisme als verdienstelijk
moeten worden beschouwd. Een
groep binnen de Gelugpa-stroming
onder leiding van Drakpa Gyaltsen,
is het hier niet mee eens. Toen deze
was vermoord, namen diens volgelingen aan dat hij een incarnatie
was van de dharmapala (beschermer van de Dharma) Dorje Shugden. De huidige Veertiende Dalai
Lama verbood de Shugden-verering
juist om de eenheid tussen de Tibetaanse stromingen wederom te
bevorderen.
De Trimondi's weten het echter
zo te draaien dat de lezer moet
geloven dat het pure machtsspelletjes zijn waarbij niet teruggedeinsd
wordt voor moord. Uiteindelijk
praten ze zich echter vast en
moeten ze bekennen: 'Voor ons is
het niet mogelijk een eindoordeel te
vellen over zulke beschuldigingen',
daarmee verwijzend naar de in
1998 gepleegde moorden waarvan
de daders niet gevonden zijn. De
Trimondi's maken zich hierdoor
ook schuldig aan insinuaties.

zen' van een connectie tussen
Asahara en de Veertiende Dalai
Lama die de Trimondi's echter
hebben, zijn een ontmoeting tussen
de twee in februari 1987 en een
donatie van ioo.000 dollar in
januari 1989 van Asahara aan de
Tibetaanse vluchtelingen in
Dharamsala.

atuspippaoq p el qi eulieml

Vijfde Dalai Lama, Ngawang
Lobsang Gyatso (1617-1682), die
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Thomas Cleary
De Poort tot Zen
ISBN 9062718957
paperback f 25,=
In klein bestek vindt u hier
teksten over meditatiemethoden, het gebruik van koans,
spirituele ontwaking en integratie in her dagelijk leven.

wwwmirananda.al
E-maik
it0@mirattanda.n1
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Tibetaans
Boeddhisme
Rebacen Mstlen NOVIrk

Deze boeken zijn
verkrijgbaar in
de boekhandel

Rebecca McClen Novick
De Poort tot
Tibetaans Boeddhisme
paperback f 29,50
ISBN 9062719112
Een helder en toegankelijk
boek over het Tibetaans
boeddhisme: van groot
belang voor ieder die deze
rijke en gevarieerde traditie
wil begrijpen en praktiseren.
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Rob Nairn
Onze geest schitterend
als een diamant
ISBN 9062718973
paperback f 25,=
De psychologie van
meditatie met o.a.
richtlijnen en oefeningen
voor meditatie.

Dalai Lama
Vriendelijkheid en helder inzicht
ISBN 9062717314
paperback f 29,50
Een verzameling toespraken.
Tevens verduidelijkt en verdiept
hij verschillende Boeddhistische
leringen en besluit hij met een
verhandeling tussen oude en nieuwe scholen in Tibet.

-b

Rob Nairn
Wat is Meditatie?
De Poort tot Boeddhisme
ISBN 906271904x
paperback f 25,=
Een duidelijke introductie in
begrijpelijke taal, waarin de auteur
er vanuit gaat dar meditatie
beoefend door iemand uit het
Westen, heel andere problemen
ondervindt dan iemand uit het
Oosten.
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Denketi

Allan Watts
Oosters en Westen denken
ISBN 9062718981
paperback f 27,50
Een uniek en helder overzicht van de belangrijkste
tradities van het oosters
denken en de betekenis
van de oosterse filosofie
voor de hedendaagse
westerse cultuur.

Het wonder van onze oorspronkelijke geest
Het wonder van onze
oorspronkelijke geest

HET WONDER VAN ONZE
OORSPRONKELIJKE GEEST

Tenzin Wangyal Rinpoche
ISBN 9038911726
Uitgeverij Elmar
f 44,50 (mei 2001)

LMAR

voor meer informatie:
www.uitgeverijehnamil
pr@elmar.n1

Het wonder van onze oorspronkelijke geest
schetst een levendig portret van de b6n-traditie, aangevuld met persoonlijke overwegingen van de auteur over het beoefenen van
Dzokchen in het westen.
Dzokchen komt voort uit de oude, voorboeddhistische bOn-traditie en wordt in Tibet
beschouwd als de hoogste spirituele leer - een
direct pad naar zelfherkenning en innerlijke
bevrijding. De Dzokchen-leer is in het westen
vooral bekend geworden via de Nvingmaschool van het Tibetaans boeddhisme.
In dit boek wordt de Dzokchen-leer uitgelegd
aan de hand van een van de belangrijkste
196n-teksten, de Zhang Zhung Nyan Grid.
Tenzin Wangyal Rinpoche werd geboren in
Amritsar (India) en is zowel door boeddhistische als door bi:in-leraren opgeleid. In
Charlottesville (Virginia, VS), waar hij sinds
1991 woont, stichtte hij het Ligmincha Institute, een organisatie die zich wijdt aan het
bestuderen en beoefenen van de bOn-leer.
Tenzin Wangyal Rinpoche schreef ook: De
werkelijkheid van slapen en dromen.

Bifin Garuda Foundation Holland en
Nederlands Instituut voor trainingen
Stervensbegeleiding organiseren:
WORKSHOP:
HET WONDER VAN ONZE
0011SPRONKE.IIIKE GEEST

o 1 v. Tenzin Wangyal Rinpoche
24 mei 2001, 10.30-17.00 uur
RAI-congrescentrum, Amsterdam
f 125,- p.p. incl. lunch
SEMINAR:
STERVEN & DOOD DROMEN & SLAAP POWA

o.l.v. Tenzin Wangyal Rinpoche
25-26-27 mei 2001, 10.30-17.00 uur
Maitreya Instituut Amsterdam
f 340,Informatie & reservering:
Nederlands Instituut voor trainingen
Stervensbegeleiding
telefoon: 0521 55 15 88
e-mail: n.i.s.@worldonline.nl
www.nis-stervensbegeleiding.n1
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Door Johan N iezing

Boeddhisme en betrokkenheid

Marx is niet dood. In een
studie naar de spanningsrelatie
tussen vrijheid en maatschappelijke betrokkenheid vermengt
Jasper Schaaf de boeddhistische houding met een snufje
marxistische dialectiek.
Tussen marxisme en boeddhisme
wordt soms een relatie verondersteld. Vaak blijkt bij nader inzien die
veronderstelling slechts op een
analogie-redenering te berusten:
men denke aan de uitspraken van
de Dalai Lama, gedaan in het tijdschrift Kaos, einde jaren tachtig.
Soms echter gaat het om meer dan
dat, namelijk om integratie van
beide denksystemen. Dan kan men
weer twee kanten uit: het constateren van een zekere verwantschap
die door de druk van maatschappelijke omstandigheden ten onrechte
aan de aandacht is ontsnapt, of
juist het constateren van eenzijdigheden bij beide, waardoor een
combinatie zinvol zou kunnen zijn.
In dit boek komen beide pogingen
tot integratie aan bod, met nadruk
op de tweede. 'Vrijheid' en 'betrokkenheid' zijn daarbij de sleutelbegrippen.
De auteur is marxist, auteur van
o.a. een studie over Joseph Dietzgen en van een boek met korte

Marx en Engels is een rode
draad...het bereiken van optimale
menselijke vrijheid. In de grote
betrokkenheid van het marxisme
om dit doel te stimuleren is het
dikwijls niet gelukt doel en middelen te blijven verenigen.' Maar ook
het boeddhisme gaat naar zijn
oordeel niet vrijuit: 'Sommige
passages van boeddhistische
geschriften lijken te suggeren dat
bepaalde vormen van lijden er niet
toe doen of vrij gemakkelijk zouden
kunnen worden opgeheven. Alsof je
dat zo kunt zeggen!' In beide denksystemen bestaat dus een spanningsrelatie tussen vrijheid en
betrokkenheid. In het marxisme
leidt de grote betrokkenheid vaak
tot onverdraagzaamheid, aldus de
auteur. En het boeddhisme? Het
vaak gehoorde verwijt dat boeddhisten zich in hun beoefening te
weinig maatschappelijk engageren
is waarschijnlijk wel juist, maar het
geldt allerminst voor de boeddhistische leer als zodanig. De auteur
beijvert zich om in de dharma
aanknopingspunten te vinden voor
die betrokkenheid.
Zijn voorlopige conclusies zijn
positief: het 'afstand nemen' kan in
deze optiek juist een voorwaarde
zijn voor een 'gedurende langere
tijd vol te houden sterke actieve
betrokkenheid'. Verder blijkt 'de
boeddhistische inhoudelijke boodschap ook een diepe betrokkenheid
op medemens en wereld in te
houden. Dit is uitermate belangrijk.
Er is nu namelijk een inhoudelijk,

dat diep inzicht in ons opwekken.
We zouden er dan oog voor krijgen
dat ons eigenbelang staat of valt
met andermans belang.' Dus,
volgens Schaaf, toch weer een
breder (zelfs inclusief een metafysisch) inzicht dat het sociaal en
ethisch bewustzijn help te vormen.
Jasper Schaaf heeft een integere
poging gedaan om systematisch na
te gaan waarin marxisme en boeddhisme van elkaar verschillen en in
welke mate beide denksystemen
ondanks die verschillen toch meer
gemeen hebben dan hun aanhangers vaak veronderstellen. Hij geeft
een goede samenvatting van de
ontwikkeling van het boeddhisme.
Maar hij is marxist genoeg om met
Mannheim te beseffen dat alle
denken situationsgebunden is: niet
het denken, maar de functies ervan
zijn bepalend voor maatschappelijke acceptatie. Dat geldt trouwens
evenzeer voor marxisme als voor
boeddhisme. Zijn boek is fraai
uitgegeven in eigen beheer en
verkrijgbaar op het adres: Holtstek
10, 9713DC Groningen.
Jasper Schaaf, Boeddhisme en betrokkenheid:
Kan de boeddha-dharma bijdragen aan een
marxistisch georiënteerde inzet van maatschappelijke betrokkenheid? Groningen zoon, 255
blz., f 40,-
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marxisme hier een minder mooie
geschiedenis. In de werken van

intrinsiek verband verklaard'. Het
afzien van de wereld valt reuze
mee, aldus de schrijver. En zo is
dan het boeddhisme een 'leerzame
kracht voor elke sociale beweging'.
Met instemming wordt de Dalai
Lama geciteerd: 'Zouden we nu het
principe van onderlinge afhankelijkheid toepassen op onze kijk op de
werkelijkheid als geheel, dan zou
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studies over Karl Marx. Zijn standpunt is duidelijk èn opmerkelijk:
'Terwijl binnen het boeddhisme veel
tolerantie bestaat, kent het

boeken
eatrIt.la Chendi •
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De vlucht
het koninkrijk
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Patricia Chendi
De Siddharta-trilogie:
De vlucht uit het koninkrijk
De vier edele waarheden
De glimlach van Boeddha
De Boekerij zoon, f 36,5o per deel
Het leven van de historische Boeddha is een prachtig onderwerp voor
een boek, maar een heuse trilogie
hieraan wijden? De verbazing die
de lezer aanvankelijk zal voelen,
maakt snel plaats voor begrip want
na enkele tientallen pagina's wordt
duidelijk dat niet alleen het leven
van prins Siddharta wordt belicht
maar ook die van de kring om hem
heen. Schrijfster Patricia Chendi
plaatst het leven van de uiteindelijk
Verlichte tegenover de gebeurtenissen van de mooie Narayani en haar

zoontje Svasti. Narayani is de
onvrijwillige minnares van radja
Dronodana, de broer van Suddhodana, die weer de vader van Siddharta is. Zoals Siddharta eigenlijk
vanuit alles wat goed is, komt en al
het kwade overwint, zo zit Narayani
lange tijd opgesloten in het kwaad,
maar weet ook zij overwinningen te
boeken.
Ieder deel van de trilogie beslaat
ruim 28o bladzijden. Echter de
schrijfstijl, een mengeling van een
kroniek van een heiligenleven en
een sprookje, maakt dat het vlot
weg leest. Door de wijze van
beschrijven weet je als lezer ook al
snel niet meer of de avonturen die
beleefd worden, gebaseerd zijn op
de spaarzame feiten die over het
leven van de Boeddha bekend zijn
of dat Chendi alles bij elkaar
verzint. Het versterkt het besef dat
veel illusie is, zowel in als buiten de
boeken, en geeft daardoor ook
meteen een boeddhistische boodschap mee.
Het eerste deel, De vlucht uit het
koninkrijk, beslaat het stuk van
Siddharta's leven tot en met zijn
huwelijk met Yasodhara en de
geboorte van zijn zoon Rahula. De
jaren van onderricht en ontbering,
tot en met de strijd onder de
'Boom van de Vier Waarheden'
staan centraal in deel twee. Je zou
verwachten dat deel drie dan in het
teken staat van de verspreiding van
de leer, het onderricht aan monniken en leken. Dat is niet het geval.
Een groot deel van De glimlach van
Boeddha is gewijd aan de strijd
tegen jaloezie die de koning van het
rijk van Magadha, Bimbisara, moet
voeren wanneer de Boeddha in het
paleis trekt en gesprekken voert
met de mooie koningin Sakuntala.
Niet het gedrag van de Boeddha
zelf geeft aanleiding tot jaloerse

gedachten, maar de komst van een
dubbelganger. Aangezien er al twee
delen geweest zijn vol enorme slangen, afschrikwekkende demonen en
ijskoude winden is deze strijd dan
een beetje te veel van het goede om
duidelijk te maken dat een van de
ergste menselijke 'vergiften' juist de
jaloezie is. Maar waarschijnlijk geeft
het meer aan dat de boeken niet
achter elkaar genuttigd moeten
worden maar met de nodige adempauze. (WS)

Philip Toshio Sudo
Zen en de kunst van
computergebruik
De Kern 2000, f 34,95
'De zichtbare Weg
is niet de ware Weg, tot
je toner bijvult.'
Ooit gedacht dat uw pc de Weg
naar Verlichting kan zijn? Philip
Toshio Sudo geeft gouden regels
om het boeddhistische pad te
volgen in het gebruik van uw
computer. Leer te buigen voor de
pc elke keer voordat u 'm aanzet,
en zelfs wanneer deze voor de
zoveelste keer vastloopt. Ervaar de
leegte van een nieuw bestand. Leer
de diepere betekenis van de binaire
computertaal: o is de leegte, en i is
de golf waarop je kunt surfen. Het
lukt Sudo om op een humoristische
wijze, met veel gebruik van citaten,
haiku's en grapjes, zen te introduceren bij de leek. Voor de gevorderde zenleerling zal dit fraai vormgegeven boek soms te oppervlakkig
zijn, maar het lukt Sudo zeker om
de computergebruiker met nieuwe
ogen naar haar of zijn pc te laten
kijken. In ieder geval heb ik geleerd
wanneer ik 'm uit moet zetten:
'Wanneer het tijd is, vertrek.' (AS)

B. Alan Wallace (red.)

dhisme die de Dalai Lama aldaar
tentoonspreidt. Daardoor wordt de
verslaggeving van de conferentie
gekenmerkt door een dialoog
tussen westerse en boeddhistische
wetenschappelijke zienswijzen, die
op sommige momenten voor beide
'partijen' heel vruchtbaar blijken te
zijn geweest. (DB)

Bewustzijn; Op het
kruispunt van westerse
wetenschap en
boeddhistische filosofie.
Gesprekken met de Dalai
Lama over hersenonderzoek en bewustzijn

Het Tibetaanse Dodenboek
Nieuwe vertaling en interpretatie door
Robert A.F. Thurman
Altamira-Becht 2000, f 49,go

f 32,5o/BF 645

Het Tibetaanse Dodenboek, zoals
het in het Westen betiteld wordt,

Het Mind and Life Institute organiseerde in 1989 in Californië een
conferentie met deelname van
wetenschapsmensen op een reeks
terreinen die in relatie staan tot het
begrip 'bewustzijn'. (In deze bundel
staan bijdragen opgetekend van
o.a. Patricia Smith Churchland,
Antonio R. Damasio, J. Allan
Hobson, Lewis L. Judd, Larry R.
Squire.) Daarbij werd een dialoog
tegen de achtergrond van de filosofische en historische oorsprong van
de westerse geesteswetenschappen
gepresenteerd. Ook zijn gedurende
de tweedaagse conferentie de relatie tusssen de anatomie van de
hersenen en psychische functies, de
wetenschap van het geheugen, de
huidige kennis op het gebied van
de slaap- en droomtoestand, en de
stand van zaken op het gebied van
geestesziekten en psychofarmacologie aan de orde gekomen.
Boeiend zijn de voortdurende
onderbrekingen met vragen of
rechtstreekse reacties van de bij de
conferentie aanwezige Dalai Lama.
Deze staan uiteraard in relatie tot
de grote kennis van het boed-

staat in Tibet zelf bekend onder de
naam Het Grote Boek van Natuurlijke Bevrijding door te Begrijpen in de
Tussenstaat. Volgens de teksten zelf
is dit boek samengesteld door
Padma Sambhava, de grote Tibetaanse yogi, en vermoedelijk
geschreven aan het eind van de
achtste eeuw van onze jaartelling.
Robert Thurman, hoogleraar boeddhistische studies aan de Columbia
University, VS, heeft de teksten
opnieuw rechtstreeks vanuit het
Tibetaans vertaald en vergezeld
door een uitgebreid commentaar.
Bijzonder verhelderend is de bijna
13o pagina's omvangrijke inleiding
die zowel de achtergrond, de Tibetaanse wetenschap van het sterven,
de Tibetaanse kunst van het sterven
en de geschiedenis van de teksten
en secties van het boek omvat.
De grondtekst zelf wordt voortdurend ondersteund door uitgebreid
commentaar. Het oogmerk daarvan
is de westerse mens een zo goed
mogelijk inzicht te verschaffen in de
vaak uiterst raadselachtige en ingewikkelde visioenen die tot doel
hebben de stervende of reeds
gestorvene te begeleiden op zijn

Kunchab Publicaties zoon,

tocht naar de wedergeboorte of
naar de volledige verlichting.
In het derde deel heeft Thurman
bovendien twee hoofdstukken
gewijd aan teksten over de dharmabeoefening, de natuurlijke bevrijding van de instincten, en de
natuurlijke bevrijding door het
naakte zien, het identificeren van
cognitie. Het boek wordt besloten
met een omvangrijke verklarende
woordenlijst en korte bibliografie.
(DB)
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Bezoek aan
de Chinese Tempel
te Amsterdam
OP DEZE DAG zijn wij te gast in de Fo Kuang

PROGRAMMA

Shan He Hwa Tempel te Amsterdam.
De Stichting Vrienden van het Boeddhisme

11.00 Opening met puja en rondleiding
door de Tempel.

nodigt u uit om daarbij aanwezig te zijn.
We beginnen de dag met een rondleiding en

11.45

De BLIA en haar activiteiten.

een uitleg over de architectuur en de betekenis van de tempel, gevolgd door een korte

12.30

inleiding over het Chinese boeddhisme.

13.30

Er zal ook verteld worden wat de functie is

Lezing "Het boeddhisme in China".
Vegetarische lunch.
Een lezing door Prof T. Lathouwers
gevolgd door meditatie.

van deze tempel in Amsterdam. Aansluitend

15.00 Thee.

is er een vegetarische lunch.

15.20 Vervolg met Prof T. Lathouwers.

In de middag zal Ton Lathouwers laten zien

16.20 Einde.

dat het niet gaat om de mooie tempel als

le n te 20 01

institutie of veilige haven, maar hij verbindt de
antidogmatische benadering van de Ch'an

De toegangsprijs:

traditie met ons dagelijkse leven. Ton Lathou-

f 5o.- Inclusief lunch en thee.

wers laat ons ook kennis maken met de

De toegangprijs voor donateurs (geldt niet

methode van zitten, zoals die door hem wordt

voor abonnees) f 35.-. Inclusief lunch en thee.

beoefend en onderwezen.

Omwille van de lunch verzoeken wij u tijdig
in te schrijven.

kw ar taa l b la d boe d dhism e

Betalingen o.v.v. 'bezoek Tempel' op rekening
Ton Lathouwers is em. hoogleraar Slavische

1520022 t.n.v. Stichting Vrienden van het

talen, leraar in de Ch'an-traditie en auteur van

Boeddhisme, Haarlem.

o.a. Meer dan een mens kan doen (Asoka,

Plaats: Fo Kuang Shan He Hwa Temple,

200o).

Zeedijk 108-112. Amsterdam

Voor een beschrijving van de tempel en het werk

Informatie:

van Ton Lathouwers zie: Kwartaalblad Boed-

0318-623265 / j.vdhorst@trouwweb.ni

dhisme, herfst 2000.

010-4157097 / jehms@kabelfoon.nl

tij dschriften

in de Duitse Volkshochschulen tot
aan het indringende pleidooi van de
Zwitserse monnik Ajahn Akincano
voor het cultiveren van een edele
levensvorm, losstaand van wat hij
de 'vlooienmarkt van de genotscultuur' noemt.
Richard Baker-roshi profeteert dat
de (innerlijke) houding van het stilzitten in zazen de westerse cultuur
fundamenteel zal veranderen, tegen
elke wijdverbreide mening in dat
'niets doen' een idiote tijdverspilling is.
Heeft een zo sterk door de oosterse
cultuur vormgegeven beoefeningsweg als die van het vajrayana-boeddhisme in het westen een
toekomst? Zo beweert Drikung
Chetsang Rinpoche, hoofd van een
Tibetaanse overdrachtslinie, dat
goed opgeleide en diepgaand geïnteresseerde westerse mensen zelfs
beter in staat zijn in het vajrayana
door te dringen dan de Tibetanen.
Voor vele in het boeddhisme geïnteresseerden verichtte de uit Duitsland afkomstige Lama Govinda
reeds in de jaren vijftig en zestig
van de voorgaande eeuw baanbrekend werk. Zijn inzet gold waardevolle aspecten uit de verschillende
voornaamste tradities samen te
bundelen tot een synthese, door

January 2001, jrg. 9, nr. 3

Shambhala Sun
September 2000, jrg. 9, nr. 1
www.shambhalasun.com
Op de omslag kijkt 'één van de
interessantse politici van Amerika'
ons ernstig aan. Jerry Brown is
burgemeester van Oakland, was
ooit de jongste goeverneur van Californië en deed drie keer een gooi
naar de Democratische nominatie
voor het presidentschap. Ook profileert hij zichzelf als zenboeddhist.
Uit het interview blijkt echter hoe
moeilijk het is om spiritualiteit te
koppelen aan politiek; zijn verhaal
overtuigt lang niet altijd. Boeiend is
een essay over Thoreau en Ryokan,
deze Amerikaanse en Japanse kluizenaars die met hun werk nog
steeds inspireren tot de schoonheid
van een eenvoudig leven. (AS)

Shambhala Sun
November 2000, jrg. 9, nr.
Het lijkt wel of het blad steeds
mooier wordt: eindeloos veel kleurenreproducties van kunst. Zorg
voor de stervenden; dat is het
immer actuele thema van dit
nummer. Met praktische raadgevingen zoals 'geef geen advies', 'zie
hoe gewoon de dood is', en 'wees
vriendelijk en eerlijk'. Dan volgt een
inleiding in de meditatiepraktijk van
de 'bewustheid van de dood', die
gericht is op de aanvaarding van
ouder worden, ziekte en dood. Een
prachtig foto-essay van Dean Tokuno over het stervensproces van zijn
vader completeert het geheel.
Prachtig nummer. (AS)

Dit keer een interview met Peter
Senge en Margaret Wheatley, vooraanstaande docenten in managementtheorie, over mogelijkheden
om de kwaliteit van het werk en
vooral het omgaan met elkaar te
verbeteren. Hoewel zelf geen boeddhisten, zijn ze steeds meer in de
richting van een spirituele praktijk
opgeschoven: 'Het begint met te
geloven dat de menselijke aard een
zegen is, en geen probleem.' Een
typisch Amerikaanse situatie, maar
daarom niet minder boeiend, is het
verhaal van een moordenaar in een
dodencel die in de gevangenis
boeddhist is geworden. Iets heel
anders is het verslag van de bouw
van de 'Grote Stoepa van Dharmakaya' in de Colorado Rockies. Zou
zoiets in het Nederlandse polderlandschap ooit mogelijk zijn? (AS)

Shambhala Sun
March zool, jrg. 9, nr. 4
Tara Bennett-Goleman vertelt ons
hoe we bewustheid kunnen brengen in onze emotionele patronen.
Hierop volgt een interview met haar
en haar echtgenoot, Daniel Goleman, schrijver van de ook in Nederland goed verkochte bestseller
Emotional Intelligence. In dit
nummer verder een artikel over
contemplatieve psychologie van
Han de Wit. Mooiste artikel —
alleen al door de 'space' foto's erbij
— is een essay van Tulku Urgyen
Rinpoche over de primordiale leegte van de geest: 'Vanuit het
perspectief van de essentie van het
bewustzijn, zijn de interrupties van
gedachten als wolken aan de
hemel.' (AS)

ooz@I L1 9i

Deze 5oste uitgave van de Lotusblkter omspant het tijdperk waarin
in de westerse wereld groeiende
aandacht besteed werd aan het
boeddhisme. De uiteenlopende
bijdragen belichten de ontwikkelingen vanaf de eerste 'romantische'
fase, met als hoogtepunten de filosofie van Schopenhauer en Richard
Wagners latente interesse in het
boeddhisme, via het huidige tijdperk met de boeddhisme-receptie

Shambhala Sun

aan het eigen lijf kan worden ervaren. Govinda's motto luidt:
'Het gaat er niet om mensen te
onderrichten, maar te inspireren
tot zelfontplooiing.' (DB)
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welke de essentie van de weg reëel

Tekst en foto's: Marlies Bosch

Ladakh:
inhaalslag

Nonnen in
een
le n te Z ooi

HOE KOMT IEMAND ERBIJ om uitgerekend in een woestijn in de Himalaya,

38

waar water noch elektriciteit is, een klooster voor vrouwen te bouwen?
Zes jaar na het leggen van de eerste steen keert Marlies Bosch terug naar
het Phandeling-klooster in Leh, Ladakh, om er training in gezondheidszorg
aan de nonnen te geven.

A

an een van de uitvalswegen van het
stadje Leh, ligt het zomerverblijf
van de Dalai Lama. Recht tegenover zijn stuk grond ligt een in het groen verscholen
weg, die toegang geeft tot het Mahabodhi-centrum in
Devachan, waarvan het Phandeling-klooster een
onderdeel is. Het Tibetaans boeddhistische Mahabodhi International Center wordt hier gerund door een
Ladakhse monnik, Sanghasena, die zelf tot de theravada-traditie van het boeddhisme behoort. De groundbreaking ceremony (de eerste schop in de grond, voor
ons: het leggen van de eerste steen) voor het klooster

in 1995 was revolutionair, omdat er in dit deel van
India niet veel kloosters voor vrouwen zijn. Toch is
daar, vooral door de toestroom van gevluchte
Tibetaanse nonnen uit Tibet, in toenemende mate
behoefte aan.

Phandeling-nonnenklooster

In de afgelopen jaren verrezen tal van gebouwen op
dit uitgestrekte stuk van de kale woestijn: een meditatiecentrum met slaapgelegenheid, een school, een

Reisverslag

achterstand

ziekenhuis (dat bij gebrek aan doktoren en verpleegkundigen nog steeds leeg staat), een verblijf voor
ouderen, een opvanghuis voor jongens en voor meisjes
en tot slot het klooster voor de nonnen. Al die gebouwen liggen op flinke afstand van elkaar: je moet over
een jeep beschikken om van het ene naar het andere te
komen. Het nonnenklooster ligt het verst van de
hoofdgebouwen verwijderd en is van daaruit slechts
zichtbaar als een witte stip tegen de berg. Dit kleine
klooster wordt bevolkt door in het rood geklede Tibetaanse nonnen, al is Sanghasena verantwoordelijk voor
de financiën en het beleid.
De gompa (tempel) is tegen de rug van de berg
gebouwd. Het uitzicht over de weidse woestijn is
schitterend, indringend, en door snel wisselende
wolkenpartijen ook zeer imponerend. Aan de voet van
de tempel is een gebouw opgetrokken, dat bestaat uit
een keuken en eetzaaltje, met daarbovenop het leslokaal en vier kamers. De negen nonnen die er wonen
zijn rond de twintig jaar oud. Ze worden voor het
grootste deel van het jaar begeleid door twee vrouwen,
de één een (Tibetaans georiënteerde) non uit Chili,
Tenzin Saldon; de ander, Surya, komt uit Spanje.
Het zijn leergierige, intelligente en vooral levenslustige jonge vrouwen, die hard werken aan hun

educatie, omdat ze als doel hebben hun kleine klooster
alleen dan uit te breiden, als zijzelf in staat zijn de
nieuwkomers te onderwijzen.
Het is moeilijk om mensen te vinden die hun regelmatig en langdurig les kunnen geven, want de westerlingen die dat willen, blijven te kort om echt dieper op
verschillende vakken in te kunnen gaan. Om verder te
komen dan de lessen van hun Tibetaanse lama, is
besloten om een paar nonnen elders te laten studeren.
Twee van hen, Deachen en Kunzang, wonen sinds
vorig jaar februari in het Khachoe Ghakyil-klooster in
Nepal, waar zij onderricht krijgen in dezelfde vakken
waarin ook de monniken daar onderwezen worden,
zoals logica, Tibetaans en het uitvoeren van typisch bij
hun traditie behorende dansen en rituelen. Als zij over
een paar jaar klaar zijn met hun studie, zijn ze in staat
om nieuwkomers in hun klooster in Ladakh zelf les
te geven.

Wijding voor vrouwen

Vrouwen hebben al vanaf het allereerste begin van het
boeddhisme aan het kloosterleven deelgenomen. Hun
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Ze waren verbaasd
status echter was dermate laag dat nonnenkloosters in
het India van omstreeks 900 na Chr. puur door het
ontbreken van enige vorm van ondersteuning in hun
onderhoud ophielden te bestaan. De opkomst van de
islam liet daarna van het nog bestaande boeddhisme in
India nog maar weinig heel. Gelukkig had de mahayana-traditie van het boeddhisme zich intussen verspreid
naar China, Korea en Taiwan, zodat het van daaruit in
de latere eeuwen voor Christus via Tibet weer kon
terugkeren naar India. Echter, in de Tibetaanse traditie
is het voor nonnen nooit zover gekomen dat zij de
volledige wijding konden ontvangen. Bovendien
moesten vrouwen zich als kloosterlingen houden aan
acht, door de Boeddha zelf ingestelde, extra strenge
regels. Een daarvan was bijvoorbeeld dat nonnen nooit
les mochten geven aan monniken, een ander dat een
non van tachtig altijd achter een monnik moest blijven
zitten of lopen, ook al was die pas één dag gewijd.
Daardoor werden gebeden (puja's) van nonnen niet
serieus genomen, met als gevolg dat ze volkomen
afhankelijk waren van familie of dorpsgenoten voor
hun levensonderhoud. Nonnen hebben dan ook jarenlang als slaven van familie en dorpelingen de zwaarste
taken op het land moeten vervullen.
Wat schetste mijn verbazing toen ik hoorde dat van
dit kleine groepje nonnen er inmiddels vijf de volledige wijding hadden ontvangen! Weliswaar niet in hun
eigen regio: drie van hen waren een aantal jaren geleden tijdens een speciale ceremonie in Bodh Gaya
gewijd door monniken uit Taiwan, en twee anderen

om tekeningen te zien
van een doorsnede
van het vrouwelijk
lichaam en vroegen in
alle onschuld of er
`een kanaal' bij hen
was afgesloten omdat
een non geen
kinderen krijgt.

kwamen juist terug uit Taiwan. Taiwan en Korea zijn
tot nu toe de enige landen waar nonnen die de
mahayana-traditie toebehoren (dus ook de Tibetaanse
nonnen) de volledige wijding kunnen ontvangen. Zij
hadden daar in drie maanden een soort stoomcursus
gevolgd om alle regels uit het hoofd te leren die voor
de volledige wijding nodig zijn. In Taiwan is het traditie dat de nonnen als teken van de wijding drie staafjes
wierook laten branden op de binnenkant van hun arm:
dat levert hun een aantal fikse brandwonden op. Deze
moeten van zichzelf genezen, waarna ze eruitzien als
de littekens die wij kennen van onze jeugdinentingen
tegen pokken. Bij westerse nonnen staan deze merktekenen vaak op het hoofd, waar de huid minder kwetsbaar is. Het revolutionaire nu is dat deze nonnen
volgens de boeddhistische regels zelf een non kunnen
wijden als er in het klooster tien volledig gewijde
nonnen resideren. Dat zal hun toekomst zijn!

Gezondheid

Tijdens mijn verblijf in dit klooster gaf ik de nonnen
een 'train de trainers'-cursus, waarin zij werden voorbereid om in andere kloosters zelf leiding te geven aan
workshops met als thema: gezondheiszorg in vrouwenkloosters. In de gesprekken met de nonnen van dit
klooster werd me al snel duidelijk dat zij met een
aantal gezondheidsklachten te kampen hebben.
Allereerst is het klooster aangewezen op het Mahabodhi-centrum voor hun dagelijkse watervoorziening.
De rubberen tonnen worden met een truck aangevuld,
maar met een huishouden van twaalf vrouwen is de
bodem dagelijks snel in zicht. Met een immense
inspanning hebben de nonnen rondom hun klooster
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een aantal boompjes geplant,
en er bloeien zelfs goudsbloemen. Ook die zijn van
de dagelijkse slok water uit
de ton afhankelijk. Dan is er
het feit dat de nonnen
gebruik maken van wat zij
`een Ladakhi toilet' noemen. Dit is een hok buiten,
met een gat in de grond dat in direct contact staat met
de buitenlucht. Aan de ene kant is de stank daardoor
beter te verdragen, aan de andere kant heeft de harde
wind vrij spel als de nonnen over het gat hurken.
Blaas- en nierinfecties zijn dan ook schering en inslag.
Hun woonomgeving is dermate simpel, dat ze
vooral in de wintermaanden last krijgen van allerlei
kwalen. Ze zijn niet warm genoeg gekleed voor dit
koude klimaat en dragen alleen in de meest extreme
weersomstandigheden warmere kleren over hun
gewaad. In de winter is hun eten zeer eenzijdig: soep,
met wat mangold-bladeren gevuld met deegwaren
(thulepa genaamd), en dat drie keer per dag. In dit
klooster zijn de nonnen nu langzamerhand hun dieet
aan het veranderen: in de zomer slaan ze groente en
fruit van een biologische groentekwekerij in, om een
deel daarvan te drogen voor de koude wintertijd die in
Ladakh meer dan acht maanden duurt.

Anatomische les

De jonge vrouwen in dit klooster hadden nauwelijks
enige kennis over het functioneren van hun eigen lijf.
In de tijd die ik bij hen verbleef, kwam dat regelmatig
aan de orde. Ze waren verbaasd om tekeningen te zien
van een doorsnede van het vrouwelijk lichaam en
vroegen in alle onschuld of er 'een kanaal' bij hen was
afgesloten omdat een non geen kinderen krijgt. In
kleine groepjes praatten ze met elkaar over oplossingen van de vaak heftige menstruatieproblemen, waarbij ze onder veel gelach kennismaakten met een
`menstruatiemassage' die ze elkaar leerden geven.
Als ze gezondheidsklachten hebben, kan het gebeuren dat ze deze lang voor zichzelf houden, omdat ze
daarmee niet graag naar een (meestal mannelijke)
dokter gaan. Daar komt dan nog bij dat enerzijds
medische hulp in dit afgelegen deel van de wereld niet
op alle straathoeken te vinden is en anderzijds nonnen
pijn duiden als 'slecht karma uit het vorige leven'. Het
is duidelijk dat hierdoor soms levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Tijdens de weken in Ladakh bleek dat de nonnen over
het algemeen weinig afweten van hun eigen Tibetaanse
geneeswijzen. Nu is dat op zichzelf niet vreemd,
omdat er weinig vrouwen in geschoold zijn sinds de
Tibetanen in ballingschap leven. Maar met de komst
van westerse bezoekers lijkt het erop alsof ook Tibetanen meer vertrouwen hebben in de moderne westerse
medicijnen dan in hun traditionele geneeswijzen.

Blootsvoetse tandarts
Een keer per jaar komt er een Duitse
tandarts op bezoek in het Mahabodhicentrum. Dit keer had hij twee van de
nonnen, Namdol en Butthit, instructies
gegeven die nodig waren om als 'barePot dentist' (eenvoudige tandarts) te
kunnen functioneren. Dit zijn mensen
die getraind worden op het geven van
instructie over mondhygiëne en poetsen, maar die
eveneens tanden of kiezen mogen trekken. Nou, daar
ben ik van nabij getuige van geweest! Op een dag, na
de lunch, liep ik de trap van de tempel af, toen ik
onder de bomen een groepje nonnen bij elkaar zag
staan. Butthit en Namdol waren bezig met het geven
van instructies over mondhygiëne aan een aantal
nonnen die op bezoek waren. Op een gegeven
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Bijzondere workshops:
Zen en Hartsvertrouwen met Ton Lathouwers

28 april
Zen en de Weg van de Thee met Coos van Heuven
19 mei
Compacte Introductiecursus zentraining

21 t/m 26 april
Begeleiding: Dick Verstegen.
Zendo Duizel: Rijkenstraat naast nr 1.
Contactadres: Berkakkers 10, 5521 GD Eersel.
Info 06-53776474 - www.coreconsultancy.nl

moment pakte Butthit een injectiespuit, zei iets tegen
de non die met wijd opengesperde mond op de stoel
zat, en tot ontzetting van de anderen plantte ze met
ferme hand de naald in de onderkaak van het slachtoffer. Tegen mij zei ze over haar schouder in het Engels:
`Zieke tand. Die moet eruit.' En voordat de verdoving
goed en wel had ingezet begon ze met een forse tang
aan de rotte kies te trekken.
Dit kleine klooster staat aan het begin van een nieuw
tijdperk voor nonnen in het Tibetaanse boeddhisme.
Ze zijn zich daarvan bewust. De Dalai Lama onderstreept het belang van de inhaalslag die nonnen
hebben te maken. Het is de vraag of deze nonnen allemaal in dit afgelegen klooster zullen blijven. Uiteraard
besteden ze een groot deel van hun dag aan studie,
bidden en mediteren, maar als jonge meiden missen ze
toch het contact met het dagelijks leven. Het klooster
ligt nu eenmaal ver verwijderd van de bewoonde
wereld. Maar zelfs in Leh hebben de internetcafé's hun
intrede gedaan en ligt de wereld onder handbereik. ■

na bespreking

Door Dick Verstegen

Anders zen zien
Bijeenkomst van zengroepen in De Tiltenberg

`Zodra we aanvaarden dat alles
anders is, beginnen we de eenheid
van het leven te zien.' Een zinnetje
uit het adembenemende boek
Bearing witness van de Amerikaanse zenmeester Bernie Glassman. Je
zou het kunnen zien als de leidraad
voor het initiatief om op 3 en 4
maart jl. voor het eerst in de Nederlandse zengeschiedenis (bijna) alle
zengroepen in ons land bijeen te
brengen. Dat gebeurde in bezinningscentrum De Tiltenberg te
Vogelenzang. Een beknopte deelimpressie.

Zó stil is het nog nooit geweest in
de kapel van De Tiltenberg. Het is
als de stilte na een tomeloze
natuuruitbarsting: van een vulkaan
of een vloedgolf. De stilte in het
oog van een orkaan die niets op
zijn plaats laat en meteen alles
samenbindt. Zojuist hebben de
meeste van de circa 70 deelnemers
aan het seminar Anders zen zien
de Hartsutra gezongen. Het oude
leerstuk is daartoe verdeeld in
negen Nederlandstalige coupletten
en voorzien van een oersterk
negen maal weerkerend, Russischorthodox getoonzet, refrein. Gate
gate paragate parasamgate bodhi
svaha!
Instructrice, voorzangeres en dirigente Ellen Deiman laat de stilte
voortduren, alsof hij door mensenhanden niet te verbreken valt. Zo

kijkt ze er ook bij, met een soort
woordeloze verwondering die de
andere zangeressen en zangers
even onmiskenbaar in haar greep
houdt. Het kernleerstuk van het
mahayana-boeddhisme heeft wat
er wellicht aan verschillen binnen
de verschillende zengroepen mag
bestaan, in één klap overbrugd. Bij
de slotevaluatie blijkt hoezeer en
intens menigeen het 'diepste
woord dat vanuit het hart opwelt'
als 'Wijsheid voorbij alle wijsheid'
heeft ervaren. De gevoelde ontroering gold zeker ook de andere
sutra's die ten gehore werden
gebracht: de Avatamsaka-sutra en
de Sutra van Kwan Yin met een
gezongen refrein uit de bodhisattvagelofte: 'Hoe talloos de levende
wezens ook zijn, ik beloof ze te
bevrijden.' Dit onverwachte interzengroepen-succes mondt wellicht
zelfs uit in een cd.
Of deze brugfunctie het oogmerk
van het sutrazingen is geweest valt
geenszins vast te stellen. Maar de
initiatiefnemers Jiun Hogen róshi,
Nico Tydeman en Meindert van
den Heuvel mogen met het effect
van dit programma-onderdeel zeer
tevreden zijn. Het is namelijk best
een zeker risico om zoveel divers
gepluimde zenvogels bij elkaar te
zetten voor een seminar. Onderen bovenhuidse verschillen over
`harde' en 'zachte' zen, `sectarische' of 'liberale' zen, 'commercie'
of `dana', zouden makkelijk de
toon kunnen zetten. Hier en daar
viel daarvan misschien wel even
een vleugje te bespeuren en tijdens
kinhin (loopmeditatie) leek zowaar
een 'zen van twee snelheden' te
ontstaan. Maar de toon van onder-

linge interesse en samenspraak
overheerste. En aldus werd ook de
nagedachtenis van Mimi Marechal,
de grondlegster van zen in De
Tiltenberg, geheel in ere gehouden.
Zij heeft altijd geijverd voor de
openheid van De Tiltenberg voor
elke zenbeweging, zoals voorman
Chris Smoorenburg van de
zengroep Oshida in Nijmegen het
zei. Ze zou heel blij zijn geweest
met een bijeenkomst als deze.
De zengroepen- en scholen kregen
alle de mogelijkheid via een
student hun visies en programma's
toe te lichten. Zo presenteerden
zich, vaak op een heel persoonlijke, oorspronkelijke en aansprekende manier, de Nederlandse Zen
Stichting en het European Zen
Center (Deshimaru róshi), Zen
onder de Dom, de Gemeenschap
van Boeddhistische Contemplatieven (Eeres. Hakuun Barnhard),
Stichting Leven in Aandacht
(Thich Nhat Hanh), Stichting Zen
als Leefwijze (Tao Zen - Maarten
Houtman), Zenopleiding en
Adviescentrum Zentrum (Rients
Ritskes & Willem Scheepers),
Maha Karuna (Ton Lathouwers),
Maria Toevlucht (Jef Boeckmans
& Jeroen Witkam), Oshida (Chris
Smoorenburg), International Zen
Center Noorderpoort (Jiun Hogen
róshi), Bodhi Zendo (A.M.A.
Samy) en de Kanzeon Sangha
(Genpo róshi). Het laat zich raden
dat dit initiatief, wellicht met een
tweejaarlijkse regelmaat, een
vervolg gaat vinden.
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agenda

Sluitingsdata kopij: herfst 8 september, winter 8 december, lente 8 maart, zomer 8 juni.
Agendaredactie: Wanda Sluyter, Condensatorstraat 13, 5641TJ Eindhoven.
Tel. 040-2368258. E-mail: sluyter@telebyte.nl

Advayavada Infocenter - Amsterdam
Postbus 10502, 1001 EM Amsterdam,
Tel./Fax. 020-6269602, Email:advaya@euronet.nl, WEB: 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/boeddhagenda en
www.egroups.com/group/boeddhalijst
Boeddhayana Centrum Nederland
Stephensonstraat 13, 2561 XP Den Haag.
Tel 070-3600605. E-mail:
boeddhayana@buddhayana.nl Lering en
meditatie: iedere ma 19.30-21.30 u, meditatie: iedere do 19-20 u, retraites: maandelijks
weekeind.
Boeddhisme - wereldwijd elektronisch
web
Web: www.boeddhisme.pagina.nl Overzicht naar andere boeddhistische pagina's,
met o.a. gegevens Stichting Vrienden van
het Boeddhisme (SVB) en Boeddhistische
Unie Nederland (BUN).

len te 200 1

Boeddhisme Ring
Web: nav.webring.yahoo.com/hu b ?ring= boeddhismering
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Boeddhistisch Centrum Amsterdam
Vrienden van de Westerse Boeddhisten
Orde (VWBO). Palmstraat 63, 1015 HP
Amsterdam. Te1.020-4207097.
E-mail: info@wwbo.demon.nl,
Web: www.vwbo.demon.nl
Meditatie-avonden: elke wo 19.30 u; Dharma-avonden: elke do 19.30 u; Cursus Het

levenswiel: 6 avonden 10 apr-15 mei; Meditatie-dagen: zo 11.00-17.00 u. op 22/4, 20/5,
24/6, 26/8; Meditatie- en Puja-avonden: ma
19.30 u op 4/6, 2/7. 6/8; Wesak-festival: 5-7
mei.
Boeddhistisch Centrum Ghantapa
Kadampa Boeddhistisch Centrum van
Amsterdam. Aakstraat 62, 1034 BP Amsterdam-Noord. Tel. 020-633.4921. E-mail:
ghantapa@worldonline.nl
Basisprogramma Gen Kelsang Dechok
Amsterdam, elke za, info Ghantapa
Centrum; Meditaties: Ghantapa Centrum
elke wo 20.00 u; Rijswijk, Potowa
Centrum, Frederiklaan 53, elke di 19.00 u;
elke wo 18.30 u; Gouda, Poldermandreef
20, 0182-581019 elke ma 19.30 u.
Boeddhistisch Studie- en Meditatiecentrum
Karma Deleg Chei Phel Ling, Stoepaweg 4,
9147 BG Hantum. Tel 0519-297714.
Dagelijks: 6.00-8.00 u. individuele meditatie; 10.00-11.00 u. Groene Tara Sadhana;
18.00-19,00 u. Mahakala Bernachen Sadhana; 19.00-20.00 u Chenrezig Sadhana.
Boeddhistische Unie Nederland (B.U.N.)
Postbus 17286, 1001 JG Amsterdam. Secretariaat: Kromme Waal 30-c, 1011 BV
Amsterdam. Tel/fax. 020-6208111. E-mail:
hetterschij-meijers@wxs.n1
Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland, met werkgroepen voor
public relations en contacten, onderwijs,
omgaan met sterven en dood, geestelijke
verzorging gevangeniswezen, medische
zaken en interreligieuze samenwerking.
Tweemaal per jaar een Algemene Leden
Vergadering en eenmaal per jaar een gezellige dag voor leden en sympathisanten. De
volgende ALV is op 21 april in de Suiren Ji
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Soto Zen tempel. De kennismaking is op 27
mei bij het Maitreya Instituut te Emst. Een
documentatieboekje met uitgebreide informatie over de aangesloten organisaties is te
bestellen door storting van f 12,- op postrekening 1423578 ten name van M.J. Versteeg
te Zutphen, onder vermelding van 1
BUNboekje en uw adres.
Boeddhistische Unie van België (B.U.B.)
Federatie Belgische verenigingen vertegenwoordigend Cambodjaanse, Japanse, Laotiaanse, Thaise, Tibetaanse, Vietnamese en
Europese stromingen. Voorzitter Frans
Goetghebeur. Info 0032-(0)3-6850919. Email: tibinst@skynet.be Web:
www.users.skynet.be/sky72508.
Buddharama Tempel
Loeffstraat 26-28, 5142 ER Waalwijk. Tel.
0416-334251.
Meditatiecursus info: Frieda Hemelrijk,
020-4419991 (19.00-21.00 u). Inleiding
boeddhistische leer elke laatste di v.d. maand
19.00 u door Peter van Loosbroek; info
073-5324459.
Buddhavihara Vipassana Meditatiecentrum
St.Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM
Amsterdam. Te1.020-6264984. E-mail: gotama@xs4all.nl Web:www.xs4all.nl/.-gotama
Wekelijkse meditatie: ma 18.00-20.00 u, do
9.30-11.30 u./18.00-19.30 u. Van 27 april tot
6 mei een 10-daagse intensieve retraite
vipassana meditatie olv. eeres. Mettavihari
en Jotika Hermsen. Van 23 mei tot 1 juni
een 10 daagse intensieve vipassana meditatie
retraite olv. eerw.Uvijjsobhasa.
Centrum voor Shin-Boeddhisme
Shintempel Jijoki, Pretoriastraat 68, B-2600
Antwerpen-Berchem.
Tel. 0032-(0)495-532210. E-mail: info@jikoji.com Web: www.jikoji.com
Centrum Ekayana (Stichting Ching Chueh
Buddhist Association Netherlands)
Soestdijksekade 960, 2574 EL Den Haag.
Tel. 070-3300235.
Dana zencentrum Den Haag
Copernicusstraat 18, 2561 XA Den Haag.
Te1.070-360405.
m_olt@euronet.nl
Zazen voor beginners en gevorderden:
wekelijks wo 20.00-21.45 u.

"Alle grenzen vallen weg". Acryl op papier 56x76 cm

Lidie Bossen
Oude Rijn 63e - 2312 HC Leiden - telefoon 071-5124223
www.Ku n stkonta kt. n 1 /Bosse n

Dhamma Conferentiecentrum
Jan Frankensingel 26, 8431 AH Oosterwolde. Tel. 0516-521381. E-mail: dhammasewaka@buddhayana.nl Retraites en cursussen:
programma op aanvraag.

European Zen Center
Valckenierstraat 35,1018 XD Amsterdam.
Tel./fax: 020-626 88 84. Web:
http://www.zen-deshimaru.com. E-mail:
info@zen-deshimaru.nl ; Adelaarstraat 13,
Utrecht. Tel. 030-273 38 85
Filosofie Oost-West
Info programma (2001), secretariaat: Oude
Rijksstraatweg 9, 7391 MA Twello. Tel 020
- 482 1533 en 040 - 2113344. E-mail:
info@filosofie-oostwest.nl. Web:
http://www.filosofie-oostwest.nl. Negen
zaterdagen per jaar in: Zalencentrum
Vredenburg 19, Utrecht van 10.00 - 16.30 u.
Gemeenschap van Boeddhistische
Contemplatieven
Aanwezigheid residentiële leraar: Dharmatoevlucht, De Heze 51, 7335 BB Apeldoorn. Te1.055-5420038. E-mail: gebocon@hotmail.com. Voor inlichtingen en
Dharma-activiteiten elders: Postbus 9141,
3506 DC Utrecht. Tel, 030-2625972 / 0773738601. Meditatiegroepen: Utrecht info
030-2625972, Steyl, Maastricht info 0773738601, Groningen (Leek) 0594-518765.
India Instituut
Postbus 75861, 1070 AW Amsterdam.
Cursussen en lezingen: Sweelinck College,
Gabriël Metsustraat 7, Amsterdam. Info:
D.F. Plukker 020-6626662. E-mail: d.plukker@inter.nl.net Web:
web.internl/users/india-instituut/
Ayurveda: theorie en praktijk door M. Bode
26 apr-31 mei, vier lessen.
INEB-Nederland (International Network
of Engaged Buddhists)
Hans van Willenswaard, Postbus 11514,
1001 GM Amsterdam. Tel 020-6258294. Email: ini@antenna.nl Bezoekadres: Lindengracht 83-85, 1015 KD Amsterdam.
Internationaal Zen Instituut Nederland
(IZIN)
IZIN is een afdeling van International Zen
Instante 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 8.00-9.00 u. olv Phil Naila van
Velzen 020-6934578; Bilthoven do 20.0021.45 u. & za 10.00-11.30 u. (beginners) olv
Enko Else Heynekamp 030-2252804;
Boekel di 19.30-21.30 u. olv Antje Priti
Vermeulen 0492-321530; Delft ma 20.0021.30 u olv Jishin Hendriks, info Dirk Jan
Schroor 015-2561715; Heerenveen za 9.0010.00 u. olv Cees Pala de Wit 0513-620268;
Krimpen a/d IJssel vrij 19.00-22.00 u. olv
Janny Shingetsu de Wolf 0180-517649;
Leiden di 20.00-22.00 u. olv Jishin

Hendriks 071-5820939; Neede do 19.3021.30 u. olv Jishin Hendriks, info Ron
Bender 0545-294931; Utrecht ma 19.3021.00 u. olv Coos Aprapti van Heuven 0302817514; di 21.00-22.00 u. en ma 7.00-8.00
u. olv Marjolein Jhana Verboom en Marion
Weustink 030-2545197; Zwolle (Dominicanerklooster) di en do 20.00-22.00 u. olv Ben
Rata Oosterman 038-4540135.
Jewel Heart
Dominicanenstraat 2B, 6591 KD Nijmegen.
Tel. 024-322.6985. E-mail: info@jewelheart.nl Web: www.jewelheart.nl. Bezoek
Gelek Rinpoche 30 maart-27 mei.
Nijmegen Meditatie open avond: wek. vr
20.00-21.00 u. Meditatiecursus: 2 wek. wo
20.00-21.30 u; Thangka tekenen: 2 wek. wo
20.00-22.00 u; Inscholing boeddhisme: wek.
do 19.30-21.30 u. en di 20.00 u; Lamrimgroepen: wek. ma, di en wo. Den Bosch
Meditatieavond: wek. wo 20.00-21.00 u.
Inscholing boeddhisme: wek. ma 20.0022.00 u. Larnrim: wek. do 19.30-21.30 u.
Info 073-6413166. Tilburg Inscholing boeddhisme: wek. ma en wo 20.00-22.00 u. Info
013-5321348.
Kanzeon Sangha Nederland (ZEN)
Tel. 073-6427009. E-mail: cobe@hetnet.nl
Amsterdam 020-6276493 olv Nico Tydeman; elke ochtend 8.00-9.00 u. en di 20.0022.00 u. Regelmatig zazen-weekends, introcursussen, workshops, lezingen. Apeldoorn
olv Christian Kruyff 055-5417251, di 20.3022.15 u. en vrij 9.00-10.45 u. Den Haag olv
Kees v.d.Bunt 070-3504601, ma 19.00-20.45
u. en 21.00-22.45 u. Den Bosch olv Stefan
Coppens 073-6427009, di 20.30-22.00 u. en
do 20.30-22.00 u. Enschede olv Toon
Fugers 074-2434551, ma 20.00-22.30 u.
Hoorn olv Dirk Beemster 0229-217855, ma
20.00-22.00 u, di 6.30-8.00 u. en 20.00-22.00
u. Rotterdam olv Nico Tydeman 0786317606, ma 18.15-20.00 en 20.15-22.00 u.
Karma Kagyu Centra voor DiamantwegBoeddhisme
Spirituele leiding van de 17de Karmapa
Thaye Dordje en Lama Ole Nydahl.
Web: www.diamantweg-boeddhisme.nl
Gerard Doustraat 95-2, 1972 VN A'dam.
Leven in Aandacht
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam,
Tel. 020-6122743. E-mail: sietskeroegholt@hetnet.nl Web: www.aandacht.net

Meditatiegroepen in traditie Thich Nhat
Hanh:

Nederland Alkmaar één zo v.d.maand 9.4514.00 u. info Gertje Hutschemaekers 0725616289; Amsterdam elke ma en vrij 19.0021.00 u. meditatiebijeenkomst, vr
18.00-22.00 u, ma 19.00-21.00 u, elke
morgen 7.30-8.30 u. zit/loopmeditatie, info
Marjolijn van Leeuwen 020-4279261; Eindhoven elke do 20.15-22.00 u. meditatiebijeenkomst, info Rahel Ziskoven 0402514515; Haarlem elke 14 dg 19.30-21.30 u.
info Carolien Balt 023-5316680 / Elly de
Jong 023-5261741; Leidschendam do 20.0022.30 u. info Maaike v.d.Brink 070-3270718;
Nederhorst den Berg elke 3e zo, info Thich
Trong Tri 0294-254393; Nijmegen 1 x mnd

op za meditatiebijeenkomst, info Noud de
Haas 024-3444953; Radewijk (gem.
Hardenberg) di 20.00-21.30 u. en elke 2de
di 10.00-16.00 u. info Miep Tromp-v.Bergen
0523-216550; Rotterdam elke 14 dg zo
19.00-22.00 u. info Alex Westra 0104360026; Schiedam elke 2 weken wo 10.0012.00 en 20.00-22.00 u, info Magda HeesenVan den Hemel 010-4265973; Tilburg eens
per 3 weken ma 19.30-22.00 u. info Rob de
Groof 013-5051269; Utrecht elke 2e zo in
de maand 12.00-16.00 u. info Bart Hoeve
030-2712035; Winschoten (en Nieuwe
Pekela) za 9.00-10.00 u. en do 18.30-19.30
u, (beginners), 20.00-21.00 u. (gevorderden)
info Hannah Althuizen 0597-645108; Zaltbommel (Heerewaarden) elke 14 dg di
19.30-22.00 u. info Jan Boswijk
0418.561660 en Rochelle Griffin 0487573315; Zoetermeer elke 14 dg wo 20.0022.00 u. info Ruud Bruggeman 0793620427; Zutphen elke laatste zo v.d.
maand, info Margriet Versteeg 0575-530843.
België Antwerpen, elke 14 dg meditatiebijeenkomst 19.30-21.30 u. info Odette
Bauweleers 03-2572598; Gent, meditatiebijeenkomst elke 2de do 19.00-22.00 u. lx
zondag in maand 10.00-16.00 u. Dag van
Aandacht; Lembeek, elke ma 20.00-21.30 u.
info Martine en Karel De Geest 023611337; Leuven, info Lut Peeters 016609634.
Duitsland Zenkluizen in de Eifel (150 km
ten zuiden van Maastricht) info
0049.6559467 Judith Bossert/Adelheid
Meutes-Wilsing. Intersein-Zentrum fUr

Leben in Achtsamkeit Haus Maitreya,

Hohenau (Beieren) Info 0049-8558-920252.
Studiegroep Losel Yarge
Frank van Sloten, R.Kochplaats 25, 3068 JC
Rotterdam. Tel. 010-4206133. E-mail:
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. 0575527665. E-mail:
LeoGiesenl@compuserve.com
Secretariaat België: Carine Pulinckx, Sint
Servaasstraat 2, 3212 Pellenburg, België. Tel.
0032-(0)16-460381. E-mail:
Jo.AMPE@village.uunet.be
Zenbijeenkomsten: België Antwerpen (vr)
Orpha Verschaeren 03-2373718; Brugge (3e
wo v.d.mnd) Cecile Dheedene 050-318332;
Izegem (le di v.d.mnd) Fernanda Desloovere 051-227604; Leuven (di) Geert Mortier
016-259879; Lommel Mai Mannaerts 011542222; Lo-Reninge Paula Van Robaeys
058-288204; Ackal (ma & wo) Robert Kinable 011-648048 / Marcel Schuurmans 011646358; Schoten (zo) Rogel Dias 036442496; Temse (do) Rita Aubroeck
03-7710123.
Nederland Breda Harrie de Kroon 0765217003; Eindhoven Gerard Kwak, 0402418372; Hengelo Lieke van Hasselt 0742911333; Nyswiller Frans Spitz
043-6012319; Son en Breugel Jo Hoeks
0499-473546; Steenwijk Marion Hellegers
0561-441477; Utrecht Ron Sinnige 030-
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Ehipassiko
Veneburen 23, 8423 VH Makkinga. Tel
0516-441848. E-mail: ehipassiko@buddhayana.nl Lering en meditatie.• vrij 19.30 u;
Kinder-Dhammaschool: za 14.00 u.

2545073; Veldhoven Trees Bloeyaert 0402542536; Venlo Jacques Peeters 077-354763;
Zutphen Leo Giesen 0575-527.665.
Maitreya Instituut Ernst
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Ernst. Tel.
0578-661450. E-mail: maitreya@pi.net
Web: home.pi.net/-maitreya/home.html
FPMT-basisprogramma: 4-6 mei Drupta,
18-20 mei Lam Rim; 1-3 juni Drupta, 15-17
juni Lam Rim; 6-18 juli Zomer Lam Rim;
21-22 juli Avalokiteshvara initiatie; 23-25
juli Lam Rim retraite.
Maitreya Instituut Amsterdam
Boeddhistisch meditatie- en studiecentrum
Brouwersgracht 157-159, 1015 GG Amsterdam. Tel. 020-4280842. E-mail: ams@wxs.nl
Web: www.maitreya.nl
Iedere ma 19.00-19.45 u. Guided Meditation; 20.00-21.00 u. Essence of Tibetan
Buddhism by Ven. Kaye Miner; di 20.0021.30 u. Studygroup about Karma by Kaye
Miner; wo. 18.00-19.00 u. Guided Meditation by Kaye Miner; do 10.00-11.15 u. Yoga
olv Pauly Louët; 18.00-19.00 u. begeleide
meditatie olv gevorderde student.
Mandala Boeddhistisch Centrum
Shingon-school, Japans Vajrayana-boeddhisme, Postbus 11617, 2502 AP Den Haag.
E-mail: mandala@gironet.nl

len te Zooi

Nederlandse Zen Stichting
Banstraat 36, 1017 KA Amsterdam. Info:
Ada Henkus-Kocken 020-673.4847.
Verbonden met Association Zen Internationale, gesticht door zenmeester Taisen
Deshimaru, biedt gelegenheid zazen
(zenmeditatie) volgens oude Japanse traditie
te beoefenen. Zazen beoefening: Centrum
de Roos, Vondelstraat 35-37, 1054 GJ
Amsterdam, ma: van 8.00-9.30 u; wo 17.4519.30 u; vrij: 17.45-19.30 u.
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Nyingma Centrum
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam.
Te1.020-6205207. E-mail: nyingmacentrum@nyingma.nl Web: www.nyingma.nl
Amsterdam: Stille meditatie: zo 10.00-10.45
u; Open K14771 Nye les: elke zo 11.00-13.00
u; Leiden, Sterrewacht 8, do 19.45-21.30 u,
info W.v.d.Hulst 071-5131192; Utrecht
wekelijkse bijeenkomst Centrum voor
Spirituele Wegen, Oude Gracht 243, info
Bernadette Hupperts 030-2733503.
Internationaal Zen Center Noorder
Poort
Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen. Tel.
0521-3211204. E-mail: Kanromon@euronet.nl
Zen-retreat 28 apr tot 5 mei.
Rigpacentrum
Secretariaat: Van Ostadestraat 300, 1073
TW Amsterdam. Tel. 020-4705100.
Sayagyi U Ba Khin Stichting
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen. Tel.
024-3771935.
Wekelijkse Vipassana groepsmeditaties:
Utrecht en Nijmegen.

School voor Comparatieve Filosofie
Georges Bogaerts, Mispelstraat 126, B-9100
Sint-Niklaas. Informatie over alle programma's: 0032-(0)3-7761488. E-mail:
georges.bogaerts@skynet.be
Shambhala Nederland
Tibetaans Boeddhistische Meditatie en
Studie Centra opgericht door Chiigyam
Trungpa Rinpoche, geleid door Sakyong
Mipham Rinpoche.
!e Jacob van Campenstraat 4, 1072 BE
Amsterdam. Tel. 020-6794753. E-mail:
shamadam@xs4all.n1
Amsterdam zitmeditatie: ma & di 17.3019.00 u, wo 19.00-22.00 u, do 19.30-21.30 u;
meditatie-instructie en begeleiding wo
20.00-22.00 u; Leiden, Geverstraat 48, 2343
AB Oegstgeest, 071-5410928 (Lida
Hospers) zitmeditatie en meditatie-instructie: wo 9.00-11.00 u, do 20.00-22.0 u;
Groningen, Vismarkt 36-A, 050-3136282
(Herma de Graauw-Goedendorp) zitmeditatie: elke ma 19.30-22.00 u; Utrecht, Jansveld 9bis, 030-2886032 (Desiree van Woerden) meditatie: elke wo 20.00-22.30 u;
Arnhem, 026-3817262 (Robert Scholten)
meditatie: elke di 20.00-21.00 u, meditatieinstructie: elke di 20.00 u. na telmelding;
Rotterdam, Museumpark 3, zaal Remonstrantse Kerk, 010-4181387 (Alexander
Mispelblom) Zitmeditatie: elke di 20.0021.30 u.
Soto-Zen Centrum Suiren-Ji
Hogewoerd 162, 2311 HW Leiden. Tel.
071-5330052. E-mail: Zeshin@stad.dsl.nl
Web: www.users.bart.n1/~zenzee/suiren/
Meditatie en sutra's: ma t/m vr 6.30-8.30
u.(gevorderden) 20.00-22.30 (beginners)
20.00-22.00 u; Workshop Sakuhachi: 5 mei
14.00-16.00 u.
Studiegroep Losel Yarge
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.
020-4202308.
Nederland Amsterdam Maarten Houtman
iedere za/zo 1 x per mnd, info 020-6341955;
Henk Galenkamp en Jeanette Schut 0204823587; Arnhem Ad Verhage 026-3341654;
Geldrop Gerdien Praagman 040-2833287;
Groningen Eva Wolf 050-5422659; Hardenbe re
e
de Klerk 0523-265446; Oldenzaal zr. Francisco 0541-351315; Utrecht Jet
Leopold 030-2710725; Venlo Jacques
Peeters 077-3546763; België
Antwerpen/Gent Michel Trefois 0032-(0)92826443.
Tibetaans Boeddhistisch Instituut (Stichting Sakya Thegchen Ling)
Leraar: Lama Sherab Gyaltsen Amipa.
Mevr. E.J.v.d.Wiel, Laan van Meerdervoort
200 A, 2517 BJ Den Haag. Tel. 0703606649; of Leen van der Meij, Zuidersingel
55, 2651 AG Berkel-Rodenrijs. Tel. 0105114232. Web:
www.kolvir.demon.nl/sakya/
Studieavonden do 20.00-22.00 u; Basiscur-

sus Tib. boeddhisme 2 x per jaar, nadere info
bij instituut; 3 x per jaar verzorgt Lama
Sherab een weekend in Den Haag.
Tibetaans Instituut Karma Sonam
Gyamtso Ling
Kruispadstraat 33, B-2900 Schoten. Info
programma te1.0032-(0)3-6850991. E-mail:
tibinst@skynet.be Web:
www.users.skynet.be/sky72508
Vipassana-meditatie
Meditatie wekelijks: Aerdenhout Vipassana-khammataan in traditie van Kruba
Achan Chantarang Sri Pikul, info Elly van
Bergen 023-5242403; Bilthoven Anne Post
030-2292978, ma 19.45-21.15 u; Dedemsvaart Emiel Smulders 0523-612821, elke di
20.00-22.00 u; Eindhoven Hans Vermeulen
040-2445804; Groningen Karina Krol 0505775562; 's Hertogenbosch elke wo 19.1021.30 u. meditatie, info Laura Wetzer 0736146341; Leiden di 19.30-21.30 u. info Nel
071-5154862; Maastricht elke di 19.30-21.30
u. info Marjan Bouhuijs 043-3644180;
Rotterdam, Oost-West Centrum: elke ma
20.45-22.30 u. meditatiedag, info Coby van
Herk 010-4129656; Tilburg elke le en 3e do
19.30-22.00 u. meditatie, info Jan Robben
013-4553107; Utrecht elke di 20.00-22.00 u,
info Henk van Voorst 030-2520435; Zwolle
`Pannananda' 038-4656653: elke ma, wo en
do yogameditatie 19.30-22.00 u. en meditatie elke za 9.30-16.00 u, info Gina Moesker
038-4600171.
Vipassana Meditatie (zoals onderwezen
door S.N.Goenka en zijn assistent-leraren)
Contactadres Nederland: Joshua & Mirjam
van den Berg, Bargerkempke 6, 7103 DZ
Winterswijk. Tel. 0543-523353. E-mail:
info@nl.dhamma.org Web: www.dhamma.org Contactadres België: Dirk & Mieke
Taveirne, Lange Steenstraat 18m, 9000
Gent. Tel. 0032-(0)9-2336227. Email: dirkmieke@compuserve.com
10-daagse cursussen in het Vipassanacentrum in Dilsen, België: 24 apr - 5 mei
(Engels/Nederlands); 24 mei - 4 juni
(Engels/Frans); 13 - 24 juni (Engels/Duits);
4 - 15 juli (Engels/Nederlands); 18 juli - 29
juli (Engels/Duits); 1 - 12 aug
(Engels/Frans); 15 - 26 aug (Engels/Nederlands); 28 aug- 8 sept (Engels/Frans); 6 - 17
okt (Engels/Duits); 20 - 31 okt
(Engels/Nederlands); 21 nov - 2 dec
(Engels/Duits); 26 dec 2001 - 6 jan 2002
(Engels/Duits). Kindercursus: 29 - 30 sept
(Nederlands).
Vipassana - Sayagyi U Ba Khin Stichting
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen. Tel.
024-3771935. E-mail: subks@xs4all.nl Web:
www.xs4all.nl'-subks/
Wekelijkse Vipassana groepsmeditaties:
Utrecht en Nijmegen. Info International
Meditation Centres of Sayagyiu U Ba Khin
Memorial Trust bij stichting of internet:
www.webcom.com/imculd
Yoga Centrum Padma
Nieuwstraat 19, 4331 JK Middelburg. Tel.
0118-623544 / 0118-479135. E-mail:
efka@zeelandnet.nl

Kwartaalblad
Boeddhisme

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.
0497-515548 voor 22.00 u. Web: www.coreconsultancy.nl E-mail: dickv@iae.nl.
Eendaagse Workshop met Ton Lathouwers
op 28 april en Eendaagse Workshop Zen en
de Weg van de Thee met Coos van Heuven
op 19 mei.

laan 15, Nijmegen za 9.00-12.00 u. olv
Chris Smoorenburg 024-3236124/27.

Zen-management

Huffertsheck 2, D-54619 Lauzerath/Leidenborn, Duitsland. Info: 0049-6559467.
(150 km vanaf Maastricht).Verdere info zie
boven bij: 'Stichting Leven in Aandacht'.

Boeddhisme
in reclame

Zenkring Amersfoort

Van geestelijk verkwikkende thee tot

Voor bedrijven; info/inschrijving: Raoul
Destrée, Oude Boomgaardstraat 17, 2513
TN Den Haag. Tel. 070-3467977.
Zenweekend Lilbosch: 28-30 sep.
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. 0314-332753.
Zen op de Tiltenberg

Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang.
Tel. 0252-517044.
18-20 april: tuin-zendagen; 9-13 mei:
zensesshin Nico Tydeman; 24-27 april: zen
en sumi-e; 8-10 juni: zenweekend, 27 juli-1
aug F.A.S,-seminar en retraite.
Zendo-JAKU
Info Stephan Ludwig. Tel. 0343-513968 na

20.00 u. E-mail: stephan-ludwig@hetnet.nl
Zengroep Oshida
Han Fortmann Centrum, René Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen. Tel. 024-

3619010.
Zazen-bijeenkomsten: Han Fortmann
Centrum ma-vrij 8.00-9.30 u. olv Chris
Smoorenburg, Irene Klarenaar e.a., di
17.15-17.45 u. olv Jozef Wijsmuller, info
024-3651668; do 17.15-17.45 u. olv Chris
Smoorenburg & Leon Claessen; Dagkapel
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstr.7,
Nijmegen ma 17.00-18.00 u. olv Wim den
Biesen 024-6412984, wo 17.00-18.00 u. olv
Henk Hesselman 024-3232843, do 19.3021.30 u. Kanzeon Sangha olv Frans Kampshoff 024-3581507; Studentenkerk, Erasmus-

Zen in Centrum De Poort

Moesstraat 20, 9717 JW Groningen. Tel.
050-5712624.
Inleidende cursus zenmeditatie, vervolgcursus, meditatie-weekend. Info en folder:
Loes Marijnissen 050-3185568.

Zenklausen in der Eifel

Anton Mauvestraat 20, 3817 DL Amersfoort. Tel. 033-4634215.
Zen-meditatie elke ma.avond.

Zenkring `Zendo'

Elten/Emmerich (D). Elke ma en vrij
avond. Info: Zr Baps Voskuilen, Koningshof 14, 6915 TX Lobith. Tel. 0316-541326.
Zen onder de Dom

een zondagmiddag, aanvang 14.00 uur, op
Nederland 1.

29 april: 'Hersenonderzoek': parallellen

tussen moderne wetenschap en

13 mei:

boeddhistische inzichten.

'Zeven dromen over Tibet': film
over Tibetaanse boeddhisten in
Chinese gevangenschap.
27 mei: Hoe vinden Thai hun plaats in de
Nederlandse maatschappij? Wat
hebben zij daarbij aan hun boeddhist-zijn?
to juni: 'Vrouwen in het boeddhisme': over
de ontwikkeling van de positie van
vrouwen binnnen het boedhisme.

mediterende managers en zen-parfum.
Met het grootste gemak surft de
commercie mee op de groeiende
belangstelling voor het boeddhisme. Rust
en kalmte zetten de nieuwe trend in een
gestresste consumptiemaatschappij.

Lange Nieuwstraat 3, postadres: Julianaweg
186, 3525 VL Utrecht. Info: tel. 0302851800; Web: www.zenonderdedom.nl
Beginners: ma en wo 18.45 u; do 20.45 u.
olv Ron Sinnige & Arne Blok; Geoefenden:
ma en wo 20.30 u; do 18.30 u. olv Ron
Sinnige & Arie Luikes Blaten

Karma en
reïncarnatie

Zentijd

geloven. Maar wat als ons weten-

Laan van Meerdervoort 657, Den Haag,
postadres: Oude Boomgaardstraat 17, 2513
TN Den Haag. Te1.070-3467977. E-mail:
rdestree@freeler.nl Start cursussen: ma 23
april 20.00 u.; wo 25 april 20.00 u. Open
avond: 18 april 20.00 u.
Zentrum

Oudegracht 297 a/d werf; post: Costa Ricadreef 333, 3563 TG, Utrecht. 030-2882528.
www.zentrum.nl E-mail: zen@zentrum.nl
Zentrum organiseert 3x per jaar Zencursussen voor beginners, halfgevorderden en
gevorderden. Aanvang telkens in september,
januari en april. Docenten: Rients Ritskes,
Willem Scheepers, Nico Tydeman, Dick
Verstegen en Cornelia Wierenga.

Televisie- en radio-uitzendinge n van de BOS:
Televisie-uitzendingen vinden plaats op

In volgende nummer

24 juni: 'Karma': onderricht van de Dalai
Lama of vertegenwoordigers van
andere boeddhistische richtingen
over karma.
'Boeddhisme en muziek': portret
8 juli:
van componist Philip Glass, die
geheel werkt op basis van boeddhistische inzichten.

Als boeddhist hoor je in reincarnatie te
schappelijk wereldbeeld karma en
reïncarnatie loochent? Volgens filosoof en
boeddholoog Erik Hoogcarspel hebben
beide begrippen een ethische betekenis
maar verklaren ze niets. De nieuwe,
postmoderne, boeddhist kan ook zonder
karma en reïncarnatie.

Special
`psychotherapie'
'Alle bestaan is lijden', zegt de Boeddha.
Ook de mens is ziek: een gespleten
persoonlijkheid, aldus zijn diagnose van
de condition humaine. De heilsweg die hij
voorschrijft, vindt ook onder
hedendaagse therapeuten steeds meer
navolging. Een dossier over de toepassing van boeddhistische psychologie
in de westerse psychotherapie.

Radio-uitzendingen vinden plaats op

zondagen van 20.00 uur tot 20.30 uur op
Radio 5, Middengolf 747 AM.
Data: 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 8/7
en 22/7.
Bij de radio wordt voor de uitzendingen

aansluiting gezocht bij de actualiteit.
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