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Door Lucia van der Drift

Hij presenteerde eind vorig jaar zijn
laatste grote couturecollectie, maar
daarmee valt geenszins het doek voor
modeontwerper Edgar Vos. Een
levendig gesprek over wat het betekent
de krenten uit de spirituele pap te
snoepen en hoe je het leven verfraait
met een boeddhistisch tintje.
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Essay: Karma en
reïncarnatie voor
de postmodern22
boeddhist
Door Erik Hoogcarspel

Als boeddhist hoor je in reïncarnatie te
geloven. Maar wat als ons
wetenschappelijk wereldbeeld karma en
reïncarnatie loochent? Hoewel beide
begrippen een ethische betekenis
hebben, verklaren ze niets. De nieuwe,
postmoderne, boeddhist kan ook zonder
karma en reïncarnatie.
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Door Rients Ritskes en Willem Scheepers
Het begrip karma raakt steeds meer
ingeburgerd. Maar tegelijkertijd blijft er een
waas over het woord hangen. Zenleraren
Rients Ritskes en Willem Scheepers pleiten
voor een functionele benadering van de
oorzaak-gevolg-relatie: 'We zijn
verantwoordelijk voor onze eigen beilding.'
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eeft u dat nou ook wel eens? Dat je
plotseling valt op iets wat er daarvoor nauwelijks scheen te zijn, maar
nu te pas en te onpas opduikt. Sommigen
zoeken een verklaring in wat de Engelse bioloog
Rupert Sheldrake morphische resonantie noemt,
anderen hebben het over het aanbreken van het
Aquariustijdperk en weer anderen schrijven
zoiets toe aan toeval. Maar je kunt misschien
ook gewoon concluderen dat er sprake is van
gewekte aandacht. Hoe dan ook, er zit voortdurend van alles en nog wat in de lucht.
Zo is er bijvoorbeeld opeens veel reclame waarin
mediterende mensen figureren die ons aldus
direct of indirect allerlei producten aanprijzen.
Redacteur Anneke Smelik had nog niet aangekondigd over deze trend een artikel te willen
schrijven, of je ziet niets anders dan advertenties
en tv-spotjes met managers-in-lotushouding en
groene thee die de spiritualiteit laat opborrelen.
Ze vliegen je letterlijk om de oren. En er
verscheen ook nog een promotieonderzoek over
dit onderwerp, waarbij zo overduidelijk het
profane aan het spirituele wordt gepaard.
Het begrip 'karma' hoort natuurlijk zeer thuis in
het boeddhistisch discours, al blijft het soms wat
in de schaduw. Ook op dit terrein kwam na de
eerste BOS-uitzending in relatief korte tijd en
vrij spontaan een aantal lijnen bij elkaar in de
vorm van de artikelen van boeddholoog Erik
Hoogcarspel en zenleraren Rients Ritskes en
Willem Scheepers, alsmede het al eerder verschenen boek van Hugo Verbrugh over Karma en
reïncarnatie, waarvan een bespreking in ons blad
thans niet mag ontbreken. Ook bij dit onderwerp overweegt doorgaans de neiging het alledaagse te verzoenen met 'hogere sferen'.
Het valt op dat steeds meer mensen hun eigen
boeddhisme lijken te maken: een snufje zen hier,
een gram vajrayana daar, met mogelijk ook nog
wat druppels new age erin. Zo rept couturier
Edgar Vos in dit nummer van 'bloemetjes-boeddhisme'. Een modieus verschijnsel of blijkt eruit
dat boeddhisme of boeddhistische elementen
inderdaad via talloze ingangen in ons dagelijks
leven verankerd kunnen raken? Lucia van der
Drift maakte dit interview. Ze is onze redactie
onlangs komen versterken en heeft in dit
nummer al voor verschillende bijdragen getekend. We verwelkomen haar van harte!
oog

Wanda Sluyter
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Grote Stoepa van Dharmakaya voltooid
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Na veertien jaar is de bouw van
'The Great Stupa of Dharmakya
Which Liberates upon Seeing'
voltooid. De stoepa ligt in de Rocky
Mountains van Colorado en is
gewijd aan Chitigyam Trungpa
Rinpoche. Op i8 augustus zal de
stoepa worden ingewijd door Trungpa Rinpoche's zoon en opvolger,
Sakyong Mipham Rinpoche.

2700 meter boven de zeespiegel
staat de Grote Stoepa van Dharmakaya aan de rand van het enorme
gebied van het meditatiecentrum
Rocky Mountain Shambhala
Center. De stoepa is 36 meter hoog
en er is veertien jaar aan gewerkt.
Het beton is erop berekend dat het
bouwwerk er zeker duizend jaar
kan staan. Het wordt nu al een van
de wonderen van het boeddhisme
in Amerika genoemd.
Dharmakaya betekent verlichting,
of boeddhanatuur. In het boeddhisme worden materie en geest
niet gezien als tegengesteld of apart
van elkaar. Bij de crematie van een
grote leraar wordt zijn essentie

gedistilleerd door het vuur en blijft
aanwezig in as en beenderen. Zo
zijn de relieken van de historische
Gautama Boeddha verdeeld over
verschillende stoepa's, zodat zijn
aanwezigheid ook voelbaar is voor
mensen die hem niet gekend
hebben.
De Stoepa van Dharmakaya is
speciaal gewijd aan de Vidyadhara
Chërgyam Trungpa Rinpoche, die

stierf in 1987. Tijdens zijn leven
werkte hij er onvermoeibaar aan
om de wijsheid en rijkdom van de
boeddhistische leer en Shambhalatraditie naar het Westen te brengen. Relikwieën van zijn crematie
worden bewaard in de centrale zuil
en in het hart van een zes meter
hoog verguld beeld van een zittende Sakyamoeni Boeddha. Op 18
augustus zal de stoepa worden
ingewijd door Trungpa Rinpoche's
zoon en opvolger, Sakyong
Mipham Rinpoche, samen met tal
van andere hoge lama's.
Ter ere van de inwijding zal er van
9 t/m 18 augustus elke avond van
19.00 — 22.00 uur geoefend worden
in het Shambhala Centrum in
Amsterdam. Ook zullen er elke
avond verschillende videobanden
gedraaid worden. Toegang gratis.

Amerikaanse organisatie gaat
Dhammapada's uitdelen
Op 4 mei van dit jaar is in de
Verenigde Staten de organisatie
Dharma Traveller opgericht.
Naar analogie van de christelijke
organisatie Gideon's International — die dit al langer doet met
de bijbel — wil Dharma Traveller
in publieke gelegenheden als
vliegvelden, ziekenhuizen en
hotels gratis exemplaren gaan
verspreiden van de

Dhammapada en de Hartsoetra
om zo reizigers en andere mensen
die tijdelijk van huis zijn in aanraking te brengen met de dharma.
Gekozen is voor deze twee boeddhistische teksten omdat zij de
meest handzame en compacte
formulering van het boeddhisme
bevatten. De organisatie heeft ook
een eigen website:
www.bestweb.neij—volley/arhat.html

Voorheen stuurden ouders vaak
minstens één van hun — vaak talrijke — kinderen naar het klooster om
te worden opgeleid tot monnik.
Tegenwoordig krijgen ouders vaak
maar één of twee kinderen, van wie
ze eerder verwachten dat ze een
bijdrage leveren aan het vergroten
van het familie-inkomen dan dat ze
`verdwijnen' in het monnikenbe-

staan. Vanwege de sterk gestegen
kosten van levensonderhoud in Sri
Lanka zijn de bijna 14 miljoen
boeddhisten ook minder geneigd
dagelijks aalmoezen te verstrekken
aan de 39.000 bedelmonniken.
Vooral in gebieden waar etnische
conflicten tussen Sinhalezen en
Tamils het hevigst zijn, leidt dit
ertoe dat veel tempels er tamelijk
verlaten bijstaan.
Onlangs is de Sri Lankaanse overheid in de lokale media een advertentiecampagne gestart om jonge
monnikrecruten te werven. Niet
iedereen is daar blij mee. De abt
van de Nalandaramaya-tempel in
de hoofdstad Colombo: 'Het is
toch heel iets anders dan dat je

recruten voor het leger werft. We
erkennen dat er een tekort is aan
monniken en dat er iets moet
gebeuren, maar je kunt de keuze
voor een bestaan als monnik niet
forceren.' Ook een woordvoerder
van de Sri Lanka Mahabodhi
Society ('s werelds oudste boeddhistische organisatie) maakt zich
zorgen over het politiseren van de
recrutering: 'Traditioneel zijn het
de oudere monniken die toekomstige novicen kiezen uit de volgelingen. Zoiets kun je niet vervangen door overheidscampagnes.
Wat de regering wel kan doen is
ervoor zorgen dat de monniken die
er nog wel zijn voldoende
aandacht krijgen.'

Kwart inwoners Centraal-Europa gelooft in reïncarnatie
Uit onderzoek van de Duitse theoloog Jutta Burggraf blijkt dat ongeveer een op de vier inwoners van de
Centraal-Europese landen in reïncarnatie gelooft. Op het 225te Internationale Theologische Symposium,
eind april in het Spaanse Pamplona,
verklaarde hij de aantrekkelijkheid
van de reïncarnatiegedachte voor
Oost-Europeanen uit de hoop op
'een herkansing na een door het
communisme mislukt leven'.

Burggraf, verbonden aan de
Universiteit van Navarra, moet
niets hebben van enig geloof in een
aardse voortzetting van individuele
levens. Volgens hem dient het

omarmen van reïncarnatie vooral
als excuus om het leven niet al te
ernstig te hoeven nemen. Mensen
in de westerse wereld zouden
dergelijke ideeën misbruiken om
een keuze voor of tegen God uit te
stellen.
Retorisch vroeg de theoloog zich
af hoe een mens ooit 'zijn ware
identiteit kan vinden als hij zich
niet bewust is van voorgaande
levenservaringen, of als hij zich
geconfronteerd ziet met de
vermeende gevolgen van een onbekend vorig leven'. Burgraf
veronderstelt dat het christelijke
geloof alle 'bevrijdende' antwoorden heeft op existentiële vragen

aangaande het absolute. Hij
besloot zijn symposiumlezing dan
ook met de volgende woorden: 'De
veronderstelling van een eindeloos
ronddolen van afgescheiden zielen
is onnodig, want God kan ons in
één ogenblik gelukkig maken en
belooft ons wederopstanding van
lichaam én ziel'. Theologieprofessor Joachim Gnilka van de Universiteit van München deed er op
hetzelfde symposium een schepje
bovenop: 'Geloof in reïncarnatie is
onverenigbaar met het geloof in
Jezus Christus, want in reïncarnatie bestaat geen redding: de mens
keert telkens terug naar zijn eerdere misère, en nergens is verlossing.'
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In Sri Lanka bestaan toenemende
zorgen over het sterk afnemende
aantal boeddhistische monniken. In
dit Zuid-Aziatische land, dat bekend
staat als de bakermat van de theravada-richting, rekent 7o procent
van de bevolking zich tot het boeddhisme. Volgens boeddhistische
leiders zijn vooral sociologische en
economische oorzaken debet aan
de terugval in het aantal monniken.

1. 0 0ZJ aLUO Z

Aantal Sri
Lankaanse
monniken
neemt sterk af

Door Lucia van der Drift

Interview met `bloemetjesboeddhist' Edgar Vos:

`Als er noodis
kunnen de mensen
rekenen'
op
111 i

HIJ PRESENTEERDE EIND VORIG JAAR zijn laatste grote
couturecollectie, maar daarmee valt geenszins het doek voor
modeontwerper Edgar Vos. Een levendig gesprek over wat het
betekent de krenten uit de spirituele pap te snoepen en hoe je
het leven verfraait met een boeddhistisch tintje. 'Je kunt het
inbreien zoals het bij jou past. Dan doe je er maar een leventje
langer over.'

kw ar taa lbla dboe dd hisme
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dgar Vos (Makassar, 1931) verschijnt
graag en veelvuldig in de media.
De markante en vriendelijke couturier
neemt daarbij verschillende gedaantes aan. Zo geeft
Vos zijn mening over de uiterlijke verschijning van de
verloofde van onze kroonprins, afficheert hij zich als
bekende homoseksuele Nederlander en getuigt hij in
een documentaire van zijn ervaringen in het jappenkamp. Als een van de rode draden in zijn kleurrijke
leven loopt zijn interesse voor het boeddhisme. Hij
verbleef twee maal in een klooster en heeft een intieme
band met de grote schare boeddhabeeldjes die zijn
Hoornse onderkomen bevolkt. 'Ik ben geen boeddhist. Ik ben een bloemetjesboeddhist.'

L OOE J 9L110 Z

Verfraaien en vereenvoudigen

Op dinsdagen en donderdagen is hij nog steeds te
vinden in de Amsterdamse P.G. Hooftstraat. Achter
een glimmend rode deur onderhoudt Edgar Vos zich
daar met zijn getrouwe clientèle en dient hij zijn
opvolger Paul Schuiten van commentaar. Daarnaast is
Vos het chique boegbeeld van zijn achttien confectiezaken, waarover zijn vriend Geert zakelijk de scepter
zwaait. De couturier keerde 28 jaar geleden voor het
eerst terug naar de tropen om zijn vriend te laten zien
waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Dit voerde hen
naar Indonesië.

Wat Vos bloemetjesboeddhisme noemt, komt voort uit
de vermenging van religies die hij op Bali aantrof, een
volksgeloof waardoor hij erg geraakt werd. Op dit
Indonesische eiland zag hij overal offers op de grond
staan en kwam hij in aanraking met de meest bonte
taferelen. 'Die schattige mandjes die ze als offertjes op
straat zetten, dat zijn plaatjes op zich: kleine rieten
mandjes met uitstekende oortjes en een bloemetje
links en een vruchtje rechts. Dat optutten is eigenlijk
een kruising tussen het boeddhisme en het hindoeïsme, en daar ligt mijn interesse. Het leven verfraaien en
vereenvoudigen, dat is mijn hoofdthema. Bali heeft dat
bij elkaar gevoegd.'

awspopaoq p ei cil eeJ Jeml
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«at optutten is
eigenlijk een kruising
tussen het boeddhisme
en het hindoeïsme, en
daar ligt mijn
interesse. Het leven
verfraaien en
vereenvoudigen, dat is
mijn hoofdthem)

Zomer 2001

Liefhebber van kunst
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Vos wilde beslist nooit katholiek zijn. Zijn ouders
waren doopsgezind, maar dat wilde hij ook niet zijn.
De islam sprak hem totaal niet aan en eigenlijk zag hij
helemaal niets in Europese geloofsopvattingen. Hij
was er zelfs tegen. In India kwam hij voor het eerst in
aanraking met het hindoeïsme dat lichtelijk was
vermengd met boeddhisme. Hij vond de kunst die
hieruit voortkwam mooi. 'Omdat dat het meest bij
mijn karakter past. De bedoeling van het boeddhisme
is zo goed en prettig mogelijk te zijn voor de mensen
om je heen. Dat vind ik heel belangrijk en daar ben ik
altijd erg mee bezig geweest. Het lag me meer dan het
biechten in het katholicisme en de mogelijkheid dat je
in de hel komt. Bij het hindoeïsme doen ze van die
grote haken in hun lichaam en lopen over gloeiende
platen om boete te doen. Ik kan me niet voorstellen
dat er een god is die dat soort dingen instelt als een
soort straf.
`Het spreekt me meer aan te laten zien hoe jij bent
door het goede te doen voor anderen om je heen.
Maar van huis uit zijn we anders ingesteld; we zijn
hebzuchtig en wraakzuchtig. Door het boeddhisme
leer je inzien dat je jezelf zo moet leren beheersen dat
je die aanvallen van kwaadheid niet krijgt. Dat je niet
ver komt met driftbuien tegen je personeel. Je kunt het

ook op een andere manier voor elkaar krijgen. Dat is
eigenlijk voor mij de leer van het boeddhisme.'
Inmiddels noemt Edgar Vos zich een groot liefhebber van boeddhistische kunst. Hij verzamelt boeddhabeelden en boterlampen in allerlei vormen en maten.
Daarbij heeft hij een speciale belangstelling voor
Kwan Yin. Deze Chinese en vrouwelijke gedaante van
bodhisattva Avalokitesvara is met meer dan honderd
beeldjes vertegenwoordigd in zijn woning. Zij is
aanwezig in wit of gekleurd porselein en levensgroot
in hout. Kwan Yin staat vooral voor mededogen.
Spreekt dit de couturier ook aan?

Kwan Yin

In China heeft de modeontwerper zich laten vertellen
dat Kwan Yin een travestiet is en in het leven geroepen
omdat Chinese vrouwen geen andere man mochten
aanbidden dan hun eigen man. Daarom is ze teruggekomen als vrouw, luidt het hem ingefluisterde verhaal.
Persoonlijk verbindt hij de kwaliteit mededogen niet
direct aan Kwan Yin, maar hij vindt het wel belangrijk
om het na te streven in zijn leven. 'Ik heb altijd veel
gezorgd voor mensen om me heen. Mensen die op
sterven lagen en mensen die aids kregen. Ik deed dat
als buddy. Mijn eigen moeder heb ik zeven jaar lang
elke dag verzorgd. Dat zijn dingen die ik een plicht
voor mijn eigen leven vind.'
Naast mededogen speelt ook vriendelijkheid een
grote rol in zijn leven. 'Ik geloof dat het de helft van
mijn carrière is. Mijn sterkste kant is dat ik warm en
geïnteresseerd ben naar mijn klanten toe.' Edgar Vos
meent dat vriendelijk zijn de weg is van de minste
weerstand en dat het leven er uiteindelijk eenvoudiger

De vraag wat hem naar het klooster dreef, levert een
interessant palet van antwoorden op. De eerste keer
verbleef Vos in een klooster in Nepal. Op een dag
beklom hij in Kathmandu de berg Swayambhunath
om de verering van de bloedgodin mee te maken. Hij
houdt niet van het wrede aspect van het hindoeïsme
dat bij dit feest naar voren komt. Het beeld van de
godin wordt hierbij ingesmeerd met het bloed van ter
plekke geslachte beesten. In de buurt van Swayambhunath kwam hij toevallig een Tibetaans klooster tegen.
Binnen welke traditie het klooster valt weet hij niet,
hoewel hij zich nog wel herinnert dat ze er allemaal in
het steenrood waren en niet in het oranje.
`We mochten erbij zijn, maar we hebben geen
onderricht gekregen. Ze waren heel vriendelijk en ze
duldden ons. Ze draaiden in hun stijltje door, maar als
het me te veel werd kon ik ook rustig verstek laten
gaan. Het was niet zo dat je straf kreeg als je niet
kwam opdagen.' De puja's van de Tibetaanse monniken fascineerden hem enorm. 'Het monotone zingen
vond ik mooi. Het bracht me in een toestand waarvan
ik me voor kan stellen dat je dan makkelijker mediteert.' Hij bleef er twee weken. De drang om in een
klooster te gaan zitten kwam voort uit zijn liefde voor
boeddhistische kunst. Hij wilde weten wat erachter
zat, wilde weten wat een monnik de hele dag doet, wat
er om hem heen gebeurt, wat een boeddha is en of er
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Kloosterverblijf

maar één boeddha bestaat of dat er meerdere zijn.
`Daar kwam ik niet achter uit een in het Hollands
vertaald boekje. Ik wilde het in de praktijk zien.'
Ook in Thailand kwam hij naar eigen zeggen min
of meer toevallig in een klooster terecht. Hij mocht
kleren maken voor de Thaise koningin en gaf een kleine show in Bangkok. 'Ik had de stommiteit om te
zeggen dat ik geïnteresseerd was en werd het klooster
ingelokt. Daar ben ik een dag of tien gebleven.' Het
klooster zat direct aan het paleis vast en er werd
fantastisch gekookt. Sindsdien gelooft hij niet meer in
het verhaal dat monniken moeten bedelen om hun
voedsel.
`Wat ik heel interessant vond in het klooster was
dat de monniken heel erg eenling waren. Ze zaten
naast elkaar met meditatie, maar ze gingen hun eigen
weg. Ik weet niet of het niet mocht ofzo, maar je zag
nooit dat ze gezamenlijk aan het keuvelen waren als ze
elkaar eens tegenkwamen in de tuin. Het leek me heel
eenzaam, maar waarschijnlijk is het een gekozen
eenzaamheid.' Hoewel hij veel van zijn verblijf in de
twee kloosters heeft opgestoken, vond hij het bepaald
geen feest. Toen hij enige tijd geleden het onderwerp
was van de Show van je Leven, schotelde presentatrice
Astrid Joosten hem het dilemma voor om veertien
dagen in een klooster op de Veluwe te gaan zitten.
Daar heeft hij voor bedankt.

`Ik praat met ze'

In beide kloosters heeft hij vooral het leven van de
monniken gadegeslagen, maar geen echte poging
gedaan om er deel van uit te maken. Hij heeft er
bijvoorbeeld niet leren mediteren. Hij probeert het
wel op zijn eigen manier. Als hij bijvoorbeeld behoefte
heeft tot zichzelf te komen of even gas terug te nemen.
Dan richt hij zich op één punt en dat blijkt dan
gevoelsmatig te werken. Toch zegt hij hierover: 'Ik
ben niet goed in mediteren. Ik ben veel te gauw met
mijn hoofd bij andere dingen. Het lukt me heel slecht
om dezelfde reden dat het me niet goed lukt om te
lezen. Na drie bladzijden ben ik al iets aan het tekenen
in mijn gedachten of ik moet nog voor mijn tante dat
of dat gaan doen. Ik word afgeleid en het concentreren
is voor mij erg moeilijk. Ik hoop dat ik dat nog eens
kan leren.'
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door wordt. 'Ik vind het belangrijk dat je in jouw
leven het centrum bent en vanuit jouw leven een
uitstraling geeft naar de mensen om je heen. Want een
wereld kun je niet verbeteren, maar in je eigen kring,
dat kan wel. Tenminste zo zie ik het. Ik ben geen
kerkvorst. Als er nood is wil ik dat de mensen om me
heen weten dat ze me altijd kunnen bellen en altijd op
me kunnen rekenen.'
Zijn ervaringen in het jappenkamp hebben in
belangrijke mate bijgedragen tot de manier waarop hij
in de wereld wil staan. Het heeft hem sterk gemaakt
en hem geleerd hoe hij wel en hoe hij niet wil zijn. 'En
ook weer dat je voor een ander wat kunt zijn en voor
een ander wat kunt betekenen. Het egoïstische kreng
dat ik als kind was, met rijke ouders en zes man personeel, dat heb ik afgeleerd.' Vos zegt dat hij er verder
geen trauma's aan heeft overgehouden. Hij heeft die
bladzijde uit het boek van zijn leven omgeslagen. 'Dat
vind ik eigenlijk het interessante van het leven en daar
hoort voor mij dat bloemetjesboeddhist zijn bij. Daar
heb ik dingen van gestolen van wat ik wel moet doen:
dat is goed, dat is voor mijzelf prettig of dat is voor
een ander prettig. Dat zijn de dingen die ik eruit gefilterd heb en dat kwam ik niet tegen in Europese
geloofsopvattingen, voordat ik dus weer terugging
naar de tropen.'

(< vind het belangrijk
dat je in jouw leven
het centrum bent en
vanuit jouw leven een
uitstraling geeft naar
Aan zijn behoefte aan rust komt hij vooral toe in zijn
huiselijke omgeving, maar hij verplicht zich verder
niet tot meditatie of het aanhouden van stiltes. 'Vroeger had ik wel een altaartje. Dat werkte niet. Ik heb
wel dat ik zeg: "Jullie soort moet bij elkaar." Er zat
opeens een Indiase godin tussen de boeddha's in en
toen dacht ik: "Nee, dat kan niet." Die ben ik er toen
tussenuit gaan vissen. Ook een Japans bronzen beeld
dat ik had gekregen, heb ik er tussenuit gehaald. Ik
zei: "Jullie spreken elkaars taal niet." Ik praat met ze.
Die boeddha heeft uiteindelijk zijn eigen plaats gekregen tussen porselein ook uit Japan. Ik praat tegen alles:
tegen bloemen, beelden. Ik weet niet waarom ik dat
doe. Ik praat ook tegen mijn moeder. Die is al jaren
dood. "Oh, ik ben vergeten je bloemen te geven. Ik zal
je vandaag nog even bloemen geven. Zal ik een kaars
bij je zetten? Zal ik het water even verversen? Leuk
hè, dat ik een lintje heb gekregen?" Ik vind het prettig.
Het helpt mij. En mijn vriend trekt zich er niets van
aan. Die denkt: "Die is toch gek".'
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Voor hun confectiecollectie reisden Vos en zijn vriend
veelvuldig af naar boeddhistische landen zoals China,
Nepal, India, Laos en Cambodja. Het Oosten heeft
hem altijd geboeid en heeft daardoor grote invloed
gehad op zijn ontwerpen. Kun je directe boeddhistische invloeden vinden in zijn werk? Tijdens zijn
verblijf in het klooster was hij erg geboeid door de
lappen die de monniken om zich heen drapeerden. 'Ze
staan er altijd mee te goochelen. Dat doen ze ook om
wind te krijgen. Ze stonden er wel de hele dag mee te
fladderen als het hartstikke warm was. Het waren net
vlinders.'
In de collectie die hij maakte nadat hij terugkwam,
moest elke vrouw van hem een lap om haar schouder
dragen. Jassen werden verbannen en er kwamen
omslagdoeken over de avondkleding heen. Ook zegt
hij zijn kale hoofd van de monniken te hebben afgekeken. Vorig jaar winter kwam het bruinig oranje en het
rood van de monniken veel terug. 'In Nederland
waren dat kleuren die vloekten. Indertijd had ik het bij
hen gezien en dacht ik: dat vloekt helemaal niet. Dat is
eigenlijk heel mooi. Toen ben ik met die kleuren gaan
spelen, vooral in borduursels. In een jasje heb ik het
laten inborduren met alle tinten erin.'

de mensen om je heen.
Want een wereld kun
je niet verbeteren,
maar in je eigen kring,
dat kan wel.

Rommelkont

Nu hij zich gedeeltelijk uit het ontwerpersvak heeft
teruggetrokken, wil hij zich meer gaan toeleggen op
mediteren en meer over het boeddhisme te weten
komen. Hij hoopt vooral dat hij zich in de toekomst
beter zal kunnen gaan concentreren. 'Ik ben een
rommelkont. Ik dwaal weg.' De doorbraak naar het
echt boeddhist worden is er nog steeds niet. Edgar Vos
houdt niet van groepjes. 'Ik heb een vrind, maar ik wil
niet in een homoseksueel kliekje geduwd worden.
Daar houd ik ook niet van. Wat dat betreft ben ik een
loner. Ik vind het zalig om mensen om me heen te
hebben, maar ik houd niet van een club.
`Ik heb wel heel duidelijk mensen nodig; het is niet
dat ik mensenschuw ben. Dat zou in mijn vak ook niet
kunnen, want ik heb nu vijf á zes klanten per dag. Dat
betekent vijf à zes keer een uitgebreid verhaal vertellen, maar vooral ernaar luisteren. Dat is mens tegen
mens en ik ben als de dood voor groepjes mensen die
achter een leider aanhollen: en nou moeten we allemaal goed zijn en nou moeten we allemaal slecht zijn
en nou moeten we allemaal rood mooi vinden. Daar
houd ik niet van. Daarom ligt het me ook zo dat het
boeddhisme geen geloof is, maar een leer die je eventueel zelfstandig kunt uitoefenen en kunt inbreien
zoals het bij jou past. Dat vind ik er prettig aan. Dan
doe je er maar een leventje langer over.' 4s
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Een tocht 'in de voetsporen van de Boeddha' was een oude wens van me. Lang geleden al las
ik beschrijvingen in de Pali-teksten en maakte me een voorstelling van zijn omgeving. Het
park van Lumbini waar koningin Maya haar zoon Siddhattha Gotama ter wereld bracht. De
grotten en beboste streken waar hij veel later, als jeugdig zoeker naar de oorzaken van lijden
en dood, jaren van strenge ascese doorbracht tot hij, aan de oever van de brede Neraiijara,
begreep dat versterving wel de dood, maar niet het inzicht in de ware aard van het bestaan
zou brengen. En de machtige boom nabij de plaats die nu Bodh Gaya heet, waaronder hij na
het geestelijke gevecht tegen de verleidingen van Mara eindelijk het glorieuze moment van
de verlichting bereikte.
De soetra's riepen beelden op van zijn wandelingen door het gebied van de Ganges, naar
het hertenpark van Sarnath bij Benares (nu Varanasi) — de plaats van de eerste verkondiging
van de leer — , Savatthi (Sravasti) met het vredige woud Jetavana, waar de Verlichte in zijn
`naar bloemen geurende hut' meer dan twintig keer de jaarlijkse regenperiode doorbracht,
en het woeste bergland rond de Gierenpiek, zijn geliefde meditatieplek bij Rajagaha (Rajgir).
Uit de teksten beleefde ik ten slotte ook zijn laatste levensdagen en overlijden onder de
damarbomen in Kusinara (Kusinagar). Zou een bezoek aan deze plaatsen dichterbij brengen
wat de Boeddha er onderwees?
Ik schreef in op 'the semi-mobile vipassana Shibir Yatra', een twaalfdaagse pelgrimstocht
per trein en bus naar de historische plekken van het boeddhisme, met de in India alom
bekende en hoog aangeschreven vipassanaleraar S.N. Goenka en Mataji, zijn onafscheidelijke echtgenote. `Guruji', zoals zijn studenten zeggen, is een zware, 75-jarige Indiër die
rustig en eenvoudig 'kale' meditatie onderwijst, zonder rituelen en zelfs zonder boeddhabeelden.
Rechttoe rechtaan: 'Geen enkele vipassana-meditator hoort te zijn behept met de dwaasheid van de blinde gelovige, een dweper die denkt dat hij door eenvoudigweg de plaatsen te
bezoeken waar de Boeddha mediteerde, zal worden verlost. Verlichting kan alleen gebeuren
als je de waarheid in jezelf (door meditatie) gaat ervaren.'
Op het perron in Varanasi sloot ik me aan bij een zwerm van negenhonderd deelnemers,
allemaal studenten van de leraar, veruit de meesten 35-plussers uit India zelf. Daar en elders,
ondanks vertragingen in het vervoer, en derhalve in de etenstijden, of storingen in de watertoevoer tijdens de ochtendspits in een tentenkamp, viel geen onvertogen woord. Iedereen,
ook de schaarse westerlingen, accepteerde de ongemakken met de `equanimity', de gelijkmoedigheid, die in veelvuldige meditatieperioden onderweg werd versterkt.
'The Ganges of Dhamma flows where the Buddha walks' was het devies van de pelgrimsreis, en Guruji voorspelde `wonderful vibrations' op de historische plekken. In meditatie
zitten, met duizend anderen, onder de enorme bodhiboom bij de Mahabodhi Tempel of op
het gras van het Jetavanapark als de zon daalt achter de boomkruinen en de wereld snel
duister wordt, of in je eentje in een grot tussen de ruige struiken met luid zingende vogels
op de Gierenpiek, - dat zijn ervaringen die inderdaad vele snaren van het gemoed krachtig
doen trillen.
Herinneringen schuiven door je hoofd aan toespraken van de Boeddha, zijn leven hier als
onvermoeibaar leraar van de weg naar scherper inzicht in de werkelijkheid en een gelukkig
leven. Maar vooral wordt een bijna dwingende weerklank voelbaar van de ondertoon in zijn
boodschap, telkens weer herhaald door de leraar van vandaag, S.N. Goenka, dat ieder mens
door gestage inspanning en aandacht in zichzelf een diepe, onverstoorbare gemoedsrust en
vreugde kan vinden.
Op enkele momenten overstromen zulke gevoelens de pelgrim met zo'n intensiteit dat
het woord `wonderfut' er wel bij past. Sterker dan voorheen volgt daaruit dan vanzelf het
gevoel dat iederéén zulke ervaringen zou moeten hebben. Dit is het gevoel waaruit die aloude boeddhistische wens voortkomt: Mogen alle wezens gelukkig zijn!
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OPENDAG

ZEN-WEEKENDS & ZAZENKAI

Zondag 26 augustus houdt Suiret Ji
10:00 u. Open les Zenmeditatie
11:00 u. Theehuis geopend
12:00 u. Sutra reciteren (lempeldienstt
14:00 u. Lezing :
"Duisternis is cie voorwaarde voor licht"
16:00 u. Open les Shakuhaehi tbamh)efluit spelen
20:00 u. Open les Zettmeditatie
Om niemand van uit ,finangi,e0oospiktu buiten te
behoeven sluiten, h4tttegr.t Sri
vtiQr
rneditagie,.
training een low builiëts bagi
Voor informatie is vanaf 11:00 het
tle gehele Oaggeopend.

2 September van 7:00 tot 11:30 u. Zenochtend
9 september- ‘,In 7:00 tot 18:30 u. Zazenkai
14 { 1() -,eptember 20:00 int 18:30 u. Zenweekend
23 september vart 7:00 to4r11.:30 u. Zenochtend
11 oktr,l,i r van 7:0, tot 18:30 u. Zazenkai
21 uktober 'kan 7:00 lot 1 1:30 u. Zenochtend
1 1 111,‘ember van 7:00 toi 11:30 u. Zenochtend
1() Itti 18 november 20:00 tot 18:30 u. Zenweekend
25 no\ cin her van 7fq0
; ,ot 11:30 u. Zenochtend
De kosten voor eet;OStend inel ontbijt f 17.50Een hele
out jt, lunch, diner
\l'eekeri
en en overnachting 542.50-

sliRmNiNG.,
•,
zEN4»

ORKSHOP
"SHAKUHACHI"

Op maandag 3, en dond,erdag 6 seige4ter ftart< it
twee afzonderlijke trainingen zén medi:Mé"vonr
beginners. De training oinvat tien lessénzWaario u
kennis kunt maken met de g d h egri ri sele rOka n lie
zen-meditatie. Zen is een beptoefde Methode die de
mens inzicht geeft in zijii,:eigekbestaarindensile
zentraining koMt men wi- besgdarlyèdtOce of'‘
concept wat men yai3.,„,zighielf heeft nietci alben
'rom zo
berust. Men leert Oh 5oncept.te heroverwe
,
diehtertot oe rëairteit te komen.

"KAITO"

•

Het Sakuhachi-genootschap

'
40 .e>>

De kosten vozer de beistnaining zijn 5165>.4
Na deze basistrinilig kan men nats ee
vervolgtraining doorstromen.','
lt

pA

erzorgt lx per maand een workshop Japans
bamboefluit spelen, op zaterdagen van 14:00 tot
16:00 u.
1 beleg ft geen Shakuhachi te bezitten om aan de
workshop mee h. doen. De kosten zijn ƒ20.- per les.
eèn 1ol4er informatie kunt u bellen met het
sE4hiehi-ger4tschaiy Kaito" 071 401 68 14, of de
71 51 200 51
Sui ren-Ji tetup

vindt u aan de Hogewoerd 162
2311 HW te Leiden, 071-51 200 51.
Voor info: http://www.tipaditumers/suiren-ji

NAJAARSANG() (Sesshin-training)
>
>
>
>
>
>
>
>

De le sesshin is van 1 t/m .7 oktober
De 2e sesshin is van 1 t/m november
De 3e sesshin is van 1 t/m 8 decernier (Rohatshu
De uiterste datum voor aanmelding is.5 dagen voor aanvang.
Voor deelname is ervaring in' tneditatié.véreist
In overleg is gedeeltelijke deelname mogelijk. .
De sesshin wordt in volledige stilte gehoOen en heeft een
De kosten inclusief maaltijden en overnachting zijn ƒ370.-
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Probeer nu een abonnement op Kwartaalblad Boeddhisme
Ieder kwartaal
boordevol informatie
over actualiteit en

L

Ik bestel de volgende reeds verschenen nummers af

achtergrond in de
wereld van het
boeddhisme.
De leer van de

Ja, ik abonneer mij met ingang van het eerstkomende nummer. Ik betaal na ontvangst van een acceptgirokaart.
per exemplaar (incl. porto):

(in blokletters Invullen a.u.b.)

(KwB-24)

Dhr/Mw
Adres

Inzenden aan:

Boeddha is universeel
en Kwartaalblad

Postcode / plaats

Boeddhisme wil

Tel./Fax

daarom bekendheid

Handtekening

Administratie
KWARTAALBLAD BOEDDHISME
Orteliuskade 19-1
1057 AC Amsterdam

geven aan een breed
scala van
verschijnselen,
ontwikkelingen,
stromingen en

L

Ja, ik geef een abonnement cadeau aan:

Naam gever:

(in blokletters invullen &LIJD.)

(in blokletters invullen a.u.b.)

Dhr/Mw

Dhr/Mw

Adres

Adres

Postcode / plaats

Postcode / plaats

Tel./Fax

Tel./Fax

scholen binnen het
boeddhisme.

Inzenden aan:
Administratie KWARTAALBLAD BOEDDHISME
Orteliuskade 19-1, 1057 AC Amsterdam

Handtekening

(KwB-24)

Door Anneke Smelik
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op golf van
belangstelling
voor het
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et begint een paar jaar geleden met
grote billboards in de stad waarop
de Dalai Lama of Mahatma Gandhi
je vriendelijk glimlachend aankijkt. Zij stralen wijsheid
uit. Hun houding en kleding duiden op een eenvoudig
leven, wars van westerse rijkdom en technologische
gadgets. Deze indruk wordt versterkt door de bruinige
tinten van de billboards. Wat doen deze oosterse
wijzen daar op die reclameborden? Dan valt het oog
op het kleurige appelsymbool van Macintosh computers in een hoek van de immense foto's. De slogan
luidt: `Think different'. De Dalai Lama en Gandhi zijn
ingezet in een wereldwijde reclamecampagne voor een
computerbedrijf. Dat schept toch even verwarring.
Knap dat ze de Dalai Lama zo ver hebben gekregen.
Zou hij er veel geld voor hebben ontvangen? En hoe
zou het bedrijf de rechten voor een foto van Gandhi
hebben losgepeuterd? Toch ook wel weer sympathiek

om met zulke boegbeelden voor vrede en een geestelijk leven computers aan de man te brengen. Om
mensen op te roepen om anders te leven. En een ander
merk computer te kopen natuurlijk.
Deze reclame bleek het begin van een trend te zijn.
Dit is geen typisch Nederlands, maar een internationaal fenomeen. Het boeddhistische tijdschrift
Shambhala Sun signaleerde deze trend al een paar jaar
geleden in Amerika. Europa volgt op de voet. Zelfs in
Italië, waar in reclame nog menig priester wordt ingezet en de paus elke avond een item vormt op het
nieuws, neemt de moderne man in een snel pak een
meditatiehouding aan om stress te voorkomen. In tijdschriften, kranten en op televisie passeert regelmatig
de dieprode kleur van de gewaden van boeddhistische
monniken. Steeds vaker zien we in reclames westerse
mensen in de lotushouding zitten. Vaak wordt er een
associatie gelegd tussen het product en rust, stilte en

GESTREST? NEEM DAN GEESTELIJK verkwikkende thee of
een luchtig ijsje waarvan je gaat zweven. Of besprenkel jezelf
met een geur die innerlijke vrijheid brengt. Richt je huis zo in
dat je de inspirerende stilte van zen oproept. Elke dag weer
koortsachtig aan het werk? Ga dan 'zwevend managen'.
De commercie belooft de rust en kalmte die ons hectische
leven ontbeert. Een zoektocht naar boeddhistische trends in
de wereld van de reclame.

kalmte. Soms gaat het om een soort 'zweven van
genot'. De relatie tussen het product en het boeddhisme blijft soms ook volkomen in de lucht hangen.
Maar onmiskenbaar is er een opmars van spiritualiteit
in reclame. En daarbij gaat het nadrukkelijk om
oosterse spiritualiteit.

Keuzevrijheid

Reclame is in ons dagelijks leven een allesdoordringend fenomeen waar niemand omheen kan.
Advertenties komen overal op ons af: op radio en televisie in de huiskamer, op billboards langs de snelweg
of bij het bushokje, op schreeuwerige winkelpuien, in
kranten en tijdschriften, in de supermarkt, op T-shirts,
en op de producten die bij ons thuis in de ijskast of op
tafel staan.

We kunnen ons nauwelijks aan reclame onttrekken,
zelfs als we dat zouden willen. En soms willen we dat
niet eens, want advertenties geven ook de nodige sjeu
aan het leven, zoals iedereen weet die Oostbloklanden
heeft bezocht vóór de val van het ijzeren gordijn. We
zouden niet graag de rijkdom aan keuze willen verliezen. Dat het alleen maar gaat om de keuze tussen tig
verschillende soorten zuivel voor het ontbijt, smaken
thee of inlegkruisjes doet er nauwelijks toe. De vrijheid aan keuze is een belangrijk cultuurgoed geworden in het rijke Westen. Het lijkt soms alsof democratie in de consumptiemaatschappij niet meer inhoudt
dan die vrijheid van keuze. Daarbij worden de keuzes
bijna allemaal op hetzelfde niveau gerangschikt, of het
nu gaat om een politieke partij, een school voor de
kinderen, een auto, een vakantie, of een religie. Ook
op de reli-markt wordt immers aardig geshopt.
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C1C reclames lijdt
niemand aan het leven.
Reclame als religie

Zo me r2001

Om het ouderwets te zeggen: reclame is het symptoom van de kapitalistische maatschappij waarin we
leven. Tegenwoordig heet dat de vrije markt. Of het
consumentisme. Reclameboodschappen spreken ons
aan als consument, en niet als verantwoordelijke burger met rechten en plichten. Reclame roept ons op om
onszelf te verwezenlijken door geld te spenderen. Het
bepaalt zelfs voor een deel onze normen en waarden.
Tegelijkertijd tovert reclame ons een onwaarschijnlijke wereld zonder lijden voor. In advertenties is
iedereen altijd jong, gezond, mooi, rijk en gelukkig.
En blond, lang en slank. In reclames lijdt niemand aan
het leven. Anders neem je toch een Pepsi? En als het
dan echt even tegenzit in het leven, dan kun je je daar
altijd nog tegen verzekeren.
Mediacritici zeggen dat het consumentisme de religie van vandaag is. Daarin vormt de reclame de liturgie. Advertenties prediken dat het heil komt van
kopen en consumeren. Wat heeft het dan te betekenen
als spiritualiteit een trend in de reclame wordt? Als
spirituele, en fundamenteel anti-materialistische,
waarden worden ingezet om nog meer te kopen en
consumeren? Heeft reclame de kracht om — subtiel —
onze kijk op spiritualiteit te veranderen? Te vermaterialiseren als het ware? Laten we eens een paar reclames
nader bekijken.

kwa r taa lbla d boe d dhisme
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Dan ga je pas echt zweven

In reclames met een boeddhistisch tintje, valt een driedeling waar te nemen in het soort producten waar het
om gaat. Bij de eerste groep gaat het om etenswaren.
In de tweede groep om schoonheidsproducten, voor
het lichaam en voor het huis. En in de derde groep
gaat het om producten die met werk te maken hebben.
De etenswaren zijn eigenlijk het minst interessant.
Hier wordt de associatie gelegd tussen het eten van
iets heerlijks en de 'hemelse' toestand waarin je
geraakt. Namen mensen vroeger bij het eten van iets
zaligs als een ijsje de vorm aan van engelen in de
hemel, tegenwoordig zweven ze in lotushouding door
de huiskamer. Eet een 'luchtig' Danette-ijsje van
Danone, en moeder en zoontje verheffen zich in de
lucht, terwijl de niet-ijsetende vader machteloos vanaf
de grond toekijkt. De nectar voor goden zoals we die
uit de Griekse mythen kennen, is hier ingeruild voor
het vermeende genot van meditatie. Maar waar nectar
tenminste een godenspijs was, heeft meditatie op zich
natuurlijk niets met eten of drinken van doen. Hier

Anders neem je toch
een Pepsi? En als het
dan echt even tegenzit
in het leven, dan kun
je je daar altijd nog
tegen verzekeren',

wordt meditatie dan ook op het meest platte niveau
gereduceerd tot iets vaags dat met genot te maken
heeft. Sterker nog, doordat de moeder tegen de vader
roept: 'Dan ga je pas echt zweven', wordt meditatie
bijgezet in de esoterische kast van zweverigheid.
Transcendentie, het uitstijgen boven de alledaagse werkelijkheid, wordt letterlijk in beeld gebracht door met
een trucje moeder en kind in de lucht te laten zweven,
likkend aan hun ijsje. Daarmee wordt transcendentie
van alle spirituele betekenis ontdaan.
Theedrinken, iets dat van oorsprong ook uit het
Oosten komt, heeft een meer spirituele associatie. In
een meditatieruimte mediteren drie boeddhistische
monniken in hun rode pijen. In reclame mag veel, dus
ook een volkomen breuk met een aannemelijk realisme. Daarom staat er naast de monniken een ober in
jacquet met op een dienblad 'geestelijk verkwikkende'
groene Pickwick-thee. Een vlieg zoemt hinderlijk rond
het hoofd van een van de monniken. De ober mept de
vlieg van diens hoofd en geeft hem onmiddellijk een
kop thee. De monnik blijft vredig en onverstoorbaar.
Let wel, niet door de meditatie, maar door de groene
thee van Pickwick!
Deze associatie tussen meditatie, rust en een of ander
product is wel de meest voorkomende in westerse
reclames die met het boeddhisme flirten.

Sereen en prettig

De grootste groep van producten waar boeddhisme
ingezet wordt, is wat in de ruimste zin met schoonheid te maken heeft; schoonheid van lichaam en huis.
Het huis fungeert daarbij als het harmonieuze rustpunt in het leven. De juiste inrichting kan je daarbij
helpen: 'De enige manier om tijd te hebben is tijd
némen', is de tekst bij een foto van een vrouw in
lotushouding op haar bed (Stoutenbeek wooninrich-
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ting). Tijdens een sabbatsverlof van drie maanden kun
je je huis verven in Nepal Grijs van Flexa: 'Weg van de
zaak. Weg van alles. Nepal. Denken ze.' We zien een
lege ruimte met een boeddhabeeld op de achtergrond.
Ook items rond stijl zoeken 'het zen-gevoel' op, zij
het in een new age-achtige vermenging van religies:
Tas de inspirerende stilte van kapel en abdij toe in
eigen huis' (Elle Wonen). In dit soort advertenties
wordt meditatie, zen of boeddhisme in de sfeer van
rust, stilte en harmonie getrokken. Het zijn foto's die
sereen en prettig aandoen. Wellicht dat ze daarom ook
werken.
Soms suggereert de advertentie alleen comfort,
zoals bij luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic waar
een gestileerde vrouw in lotushouding is getekend:
`Strek u uit en geniet van een grotere, bredere stoel
met extra ruimte voor uw benen.' Zo wil iedereen wel
vliegen! Waarom is het dan toch zo moeilijk te geloven
dat er vliegtuigen zijn waar je in lotushouding in de
stoel kunt zitten?
Reizen speelt ook een rol in een wervend artikeltje
voor een fiets die in een koffer past. Hier wordt een
wonderlijk gebruik gemaakt van een man in lotushouding. Deze sportieve, halfblote man met zonnebril, zit
met gekruiste benen in de koffer achter de fiets. Moet
dit suggereren dat alles in die koffer past? Niet erg
begrijpelijk.
Irritant zijn reclames waar de relatie met boeddhisme helemaal zoek is. In een advertentie voor Eco
Cork-vloeren zien we een jonge boeddhistische monnik zweven boven een kurkvloer in een tempel, in een
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zichtbaar digitaal gemanipuleerde foto. Het is echter
volkomen onduidelijk waar het hier om gaat. Om de
kleur van zijn rode gewaad (`zoveel kleur')?; om de
`zwevende parketvloer'? Een rare advertentie die nergens op slaat met een mislukt komisch effect.
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De geur van zen
Er zijn legio reclames waar op een of andere manier
met boeddhisme gekoketteerd wordt om schoonheid
en gezondheid van het lichaam te bevorderen. Uw
voeten hebben veel te lijden: ze lopen, rennen, zwemmen, of ze worden verwrongen in de lotushouding.
Gebruik daarom Canesten-crème van Bayer om ze
soepel te houden.
Lancóme introduceerde Hydra Zen-gezichtscrème
en Shiseido creëerde Zen-parfum. De Zen-crème doet
niets behalve uw huid beschermen en vochtig houden,
maar de Zen-parfum 'brengt vrede in uw hart en
bevrijdt uw geest'. Dit riekt naar instant verlichting uit
een potje!
Op televisie zijn er een paar reclames die haast
dezelfde absurde vormen aannemen die we al eerder
zagen bij het Danone-ijsje. In een advertentie voor
Airwick-luchtjes gaan een man en vrouw in pyjama
spontaan in de lotushouding mediteren als de lucht
zich door het huis verspreidt. Geen wierook maar
Airwick brengt een hemels genot binnen bereik.

o e.TARKETr-DiC0 MARTY, WICANDERK
an KURKYLORREN met VINYL ',OPLAAG
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De reclame voor Lotus-toiletpapier maakt het 't meest
bont. Een klein jongetje, en dan hebben we het over
een peuter van amper twee, gaat op de po mediteren
na gebruik van het wc-papier. Hij ziet er gelukzalig uit
terwijl zijn ouders glimlachend toekijken. Omdat het
papier zo zacht is? Omdat het Lotus heet? Dit is zo
absurd dat het bijna lachwekkend wordt.
Een heel ander soort advertentie gebruikt de meditatiehouding om kleren aan de man te brengen. In een
Italiaanse reclame zien we een grote foto van een
mediterende zakenman, met daaronder fotootjes van
zijn drukke bestaan. In een strak pak van Mazzini
welteverstaan. `Scelte di vita': levenskeuzen. Dit roept
het thema op dat misschien wel het meest in de reclames is terug te vinden: de drukke zakenman die mediteert om de broodnodige rust te vinden in zijn hectische bestaan. Dit is geen yup meer, maar een `zippie':
de <zen inspired pagan professional', zoals dat tegenwoordig in Amerika heet.

Virtuele tour

In Nederland ziet zo iemand er minder snel uit. Dan
zien we een oudere heer half ontkleed met gekruiste
benen op zijn bureau zitten. Deze meneer snakt, dat
zien we meteen, naar de ICT-dienstverlener die als
resultaat 'innerlijke rust temidden van alle hectiek'
belooft.
Waar PTS Software tenminste de passende associatie met rust oproept, is voor Intermediair de lotushouding een indicatie voor 'zweverig'. Op de voorpagina
van 8 maart zien we een mediterende manager met als
titel erboven 'Zwevend managen'. Oosterse meditatie
komt niet gemakkelijk van het zweverige imago af.
De rust van `zzzzzzzzz...zen' is ook hard nodig in
de duizelingwekkende wereld van het wereldwijde
web. Daarom biedt Planet Internet je een zenmonnik
aan voor 'een korte virtuele tour in je geest'. Zo vermijd je `cyberstress' en kun je 'volledig tot rust
komen'. Zen wordt hier gepresenteerd als een 'oase' en
een 'gelukzalig niemandsland'. Blijkbaar is zen voor de
goegemeenschap toch vooral iets waarbij je weg kunt
dromen — ook hier weer dat zweverige gedoe. Maar de
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gaat op de po
mediteren na gebruik
van het wc-papier.
Hij ziet er gelukzalig
uit terwijl zijn ouders
glimlachend toekijken.
Omdat het papier zo
zacht is? Omdat het
Lotus heet? Dit is zo
absurd dat het bijna
lachwekkend word?

in te zetten voor zoiets commercieels als reclame. Dat
ligt voor vele christenen toch nog gevoelig, zoals te
merken was toen de KRO een serie posters had laten
ontwerpen waarvan er één een jonge Madonna met
ontblote borst en baby liet zien. Deze overduidelijke
verwijzing naar Maria kwam de KRO op veel kritiek
te staan. Die gevoeligheid is afwezig bij zoiets exotisch
als een boeddhistisch monnik of de Dalai Lama.
Het gebruik van boeddhistische iconen in reclame
heeft dan ook zeker te maken met een hang naar exotisme. Franciscanen of dominicanen zijn nog nooit in
reclames te zien geweest. Jezus ook niet, ondanks de
vermenselijking die in films en musicals te zien is
geweest. Jesus Christ Superstar deed het ooit goed op
toneel of op het witte doek, maar niet in de reclame.
De Dalai Lama daarentegen is een hedendaags icoon
voor wijsheid en mededogen geworden, die jongeren
meer aanspreekt dan die langharige hippie uit de jaren
zestig of die lijdende figuur aan het kruis.

Iconen

Adverteerders surfen mee op een bestaande golf van
belangstelling voor spiritualiteit in het algemeen, en
boeddhisme in het bijzonder. Reclamemakers zijn over
het algemeen geen trendsetters, maar trendvolgers. Als
we de reclame moeten geloven, is het christendom uit
en het boeddhisme in. Gevouwen handen kunnen niet
meer, maar gekruiste benen wel. Het is ook wel handig
zo'n religie zonder god, want van godslastering kan de
reclamemaker niet snel beschuldigd worden.
Controversieel wordt het niet snel voor de westerling.
Voor een deel hangt deze trend in reclame samen met
de zeer snel toenemende secularisatie in westerse landen, Nederland voorop. Ondanks die ontkerkelijking
is het nog niet zo gemakkelijk om christelijke iconen

Dit artikel heeft zijn inspiratie ontleend aan Tod Stein's essay
over reclame in Shambhala Sun, November 1999. Na te lezen
op: http://www.shambhalasun.com/Archives/Featuresti999/Nov99/stein.htm
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zenmonnik van Planet Internet doet meer; hij zet aan
tot 'een reis naar je ego, je innerlijke meester'. Hoe dat
kan en waarom je dat nodig zou hebben om op het
web te surfen wordt nergens duidelijk gemaakt.
De wereld van mondiale communicatie zoekt vaker
inspiratie bij het boeddhisme. Dit levert de meest sexy
reclame op, namelijk een foto van een jonge monnik
met een ontblote schouder en een half geopende
mond, met een zeer stoere en modieuze zonnebril op.
Het doel van deze aantrekkelijke jongeman? Aan te
tonen dat de Italiaanse televisiezender en internetprovider Marco Polo de hele wereld bestrijkt.

Het nirvana lonkt en de hemel heeft afgedaan. Te saai.
Engelen hebben dan ook hun langste tijd gehad. Af en
toe komen ze nog 'ns voorbij op tv, maar dan vooral
als humoristisch intermezzo. Voor sereniteit moeten
we in het Oosten zijn. Boeddhistische monniken zijn
blijkbaar in zwang met hun kleurige gewaden en vrolijke glimlach. Nonnen — westers of oosters — hebben
nooit last gehad van een sexy imago en die zien we
dan ook niet in reclames. Het boeddhisme lijkt ook
beter te passen bij de wensen van de individuele
westerling, ook al is dit beeld gebaseerd op een volkomen foute voorstelling van zaken. Meditatie in reclame
duidt altijd op rust en stilte, en nooit op compassie en
wijsheid.
Helpen reclames met hun oproep tot innerlijke rust,
vrede en vrijheid mensen nu ook echt op het spirituele
pad? Of is het juist andersom? Vlakken zij elk
waarachtig verlangen naar spirituele zingeving af tot
de aanschaf van het juiste merk? Volgens een goed
boeddhistisch principe ligt de waarheid hier waarschijnlijk in het midden. Van reclamemakers kunnen
we moeilijk verwachten dat ze de spirituele leermeester vervangen en wegwijzers op het levenspad
plaatsen. Toch kan het geen kwaad om de grote
behoefte aan rust, harmonie en bevrijding in onze cultuur te observeren, tot in de reclame toe.
Meditatie? Of toch liever een ijsje?
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Oude wijsheid van het "Tibetaans boeddhisme
Levende kennis voor
deze tijd
CURSUSSEN,
WORKSHOPS EN
RETRAITES
Boeddhisme
Meditatie
Kum Nye
Skillful Means
Ruimte, Tijd & Kennis
Mantra zingen
INTENSIEF
WERK/STUDIEPROGRAMMA
Drie maanden wonen,
werken en studeren
SKILLFUL MEANS
PRAKTIJK IN DE
WERKPROJECTEN
Uitgeverij Dharma
Dharma Boekwinkel
Lotus Design
Dharma Drukkerij
Reguliersgracht 25,
1017 LJ Amsterdam
tel: 020 620 5207
e-mail:
nyingned@wxs.nl
www:nyingma.nl
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STICHTING

GD ZAZEN

Wekelijkse introductie- en vervolgcursussen
Compacte Introductiecursus zentraining
8 t/m 13 september
OPEN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
op ZATERDAG 1 SEPTEMBER
OM 12.00 en om 14.00 uur

Bijzondere workshops:

en

Jezelf zien 19 t/m 21 oktober
Zen at de Weg van de Thee 17 november
Begeleiding: Dick Verstegen.

Zendo De Kern Duizel: Rijkenstraat naast nr 1.
Contactadres: Berkakkers 10, 5521 CD Eersel.
Info 06-53776474 - www.coreconsultancy.n1

boeddhanet
De Dharma digitaal

Het is alweer heel wat jaartjes
geleden dat mensen angst werd
aangejaagd met de uitspraak 'de
Russen komen!' Ten tijde van de
Berlijnse Muur en de Koude
Oorlog kwam al het gevaar uit het
oosten en daarmee werd dan niet
het Verre Oosten bedoeld. Tegenwoordig zou deze uitdrukking
prima gebruikt kunnen worden
om aan te geven dat het boeddhisme in de voormalige SovjetUnie wederom een bloeiend
bestaan leidt. Dit blijkt ook uit een
aantal sites.
Een van de beste plaatsen om te
beginnen is de overzichtssite met
de toepasselijke titel: Russian
Buddhism on the Internet. Daar
staat dat in het begin van de
zeventiende eeuw het Tibetaans
boeddhisme zich verspreidde
vanuit Mongolië naar de regio van
het Baikal meer. Ook zijn hier de
meeste links naar andere (al dan
niet in de Russische taal gestelde)
sites te vinden.

www.assoc.emts.ru/welcome/russia
.htm

De Buddhist Traditional Sangha of
Russia heeft een trage site doordat
de afbeeldingen veel te 'zwaar'
zijn. Dit bemoeilijkt het bekijken
van de verschillende pagina's
behoorlijk. Er valt in elk geval te
lezen dat deze sangha een centrale
boeddhistische organisatie is waartoe meer dan twintig datsans
behoren. De hoofdtempel ligt in
Ulan Ude, in de republiek
Boerjatië.
www.sangha.da.ru/

Dat het boeddhisme pas zeer
recent weer gepraktizeerd wordt,
blijkt bijvoorbeeld uit het Yelocentrum in St. Petersburg dat in
1999 werd opgezet. Desalniettemin pakt de leraar die daar residentie houdt, Yeshe Lodoy Rinpoche, de zaken voortvarend aan
want er is al een behoorlijk studieprogramma te volgen. Verder
blijkt St. Petersburg een soort
Amsterdam voor het Russisch
boeddhisme te zijn, want er zitten
behoorlijk wat centra, zoals uit een
andere site blijkt.
www.yelo-center.da.ru/
www.geocities.com/Athens/Academy/3528/list-sites.html

www.diamondway-buddhism.org.ru
/eng/index.shtml

Zencentra zijn er maar weinig.
Degene die er zijn worden op één
pagina genoemd:

www.iijnet.or.jp/iriz/irizhtml/
centers/russia.htm

Stuart Hertzog bezocht van oktober tot december 1998 Mongolië.
Op zijn eigen homepage (A Buddhist In Mongolia, Impressions and
Experiences of a Dharma Traveller) doet hij hier uitgebreid en
sappig verslag van, gelardeerd met
toepasselijke foto's.
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De Russen komen

www.buddhismtoday.com/english/
world/country/o28-russia.htm

Enkele organisaties die wereldwijd
actief zijn, hebben ook in de
Russische federatie centra zitten.
Zo heeft de Karma Kagyu School
voor Diamantweg-boeddhisme
meer dan vijftig centra en groepen,
waaronder in Vladivostok,
Irkoetsk en Moskou. Onder het
kopje 'Nieuws' kunnen we o.a.
vinden dat er in 1995 een Stoepa
van de Verlichting is opgericht in
Kalmukkië.

www.3.bc.sympatico.ca/Stuart/

Mooie plaatjes tenslotte kunnen
ook op de site van de Amerikaanse
fotografe Heidi Bradner bewonderd worden. Prachtige kleuren en
haarscherpe uitsnedes waaruit
goed te zien valt dat het Tibetaans
boeddhisme de grondlegger was
voor de beleving van de volgelingen van de dharma hier.

www.dcphotolab.com/bradner/mpg
all.htm

Wanda Sluyter
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Op de algemene site van Buddhism Today heeft een zekere Igor
Troyanovsky een uitermate helder
essay geschreven over de geschiedenis van het boeddhisme in
Rusland. Als een van de huidige
problemen wordt het tekort aan
lama's genoemd, die bovendien
vaak getrouwd zijn en met de hele
familie in de datsan (klooster)
wonen.

Door Erik Hoogcarspel

Essay: karma en reïncarnatie

Postmodern

boeddhis

IEMAND DIE NIET IN REÏNCARNATIE GELOOFT is geen boeddhist.
Tegelijkertijd lijken wetenschap en gezond verstand de reïncarnatieleer uit
te sluiten. Moet daarmee ook het omstreden begrip 'karma' maar meteen
van de baan? Karma, zegt filosoof en boeddholoog Erik Hoogcarspel, heeft
een ethische betekenis, maar verklaart niets. De nieuwe, postmoderne,
boeddhist kan ook zonder karma en reïncarnatie.

22

L

ang geleden had ik een discussie met
een Amerikaanse monnik uit de Tibetaans-boeddhistische Gelugpa-traditie.
Zijn onwrikbare uitgangspunt was dat iemand die niet
onvoorwaardelijk in reïncarnatie gelooft geen boeddhist kan worden genoemd. Ik probeerde dat een
beetje te nuanceren, want het klonk mij veel te dogmatisch en nogal kort door de bocht. Bovendien is het in
tegenspraak met een ander — door de Boeddha zelf
geformuleerd — uitgangspunt in het boeddhisme: de
waarde van eigen onderzoek en ervaring. Wat is in
onze huidige, door wetenschap vormgegeven wereld
de status van reïncarnatie en karma?

Egyptische priesters

In hoeverre is het aannemelijk te veronderstellen dat
iedereen wordt wedergeboren? Voorstanders verwijzen vaak naar verschillende verhalen over herinneringen die mensen zouden hebben aan een vorig leven.
Eén van de meest overtuigende aanwijzingen zijn de
geluidsopnamen van een Singhalese kleuter die spontaan oude boeddhistische teksten begon te zingen.
Verhalen over herinneringen aan een vorig leven
blijken bij nadere beschouwing echter zelden onweerlegbaar. En wat bewijzen ze nu eigenlijk? Ook al zou

kwartaakblad boeddhisme
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mens dat het totaal wordt verdrongen, net zoals je het
je in de zomer haast niet kunt voorstellen hoe het is
om in winterse sneeuw te lopen. Juist deze redenering
verzwakt echter het argument voor wedergeboorte.
7 I Want wat is de band met het vorige leven als er geen
continuïteit van bewustzijn is?
het af en toe voorkomen dat mevrouw A herinneringen heeft van een meneer B die vroeger heeft geleefd,
dan bewijst dat helemaal nog niet dat mevrouw A de
voortzetting is van meneer B. Het zou ook om een
vorm van telepathie kunnen gaan. Wie in een boek een
citaat van een ander boek leest, concludeert daaruit
ook niet dat beide boeken dezelfde schrijver hebben.
Bovendien valt uit het vóórkomen van één enkel geval
enkel af te leiden dat reïncarnatie (of telepathie) mogelijk is, zeker niet dat ze noodzakelijk is. Gegeven het
feit dat reïncarnatietherapeuten er een potje van
hebben gemaakt, en ongeveer de helft van hun klanten
een vorig leven toedichtten als Egyptisch priester, lijkt
twijfel aan reïncarnatie bovenal een kwestie van
gezond verstand.

Getalsargument

kwa rtaa lbla dbo e ddhisme

Tegenargumenten zijn zeker niet zonder grond. Veel
van de opvattingen over reïncarnatie worden weerlegd
door het getalsargument.
ui
Om te beginnen
dan a sluiten
antroposofen r ddat mensen anders
l smensen
6
worden wedergeboren. Aangezien volgens alle voorspellingen de wereldbevolking zal toenemen tot boven
de vijftien miljard, moeten er dus minstens evenzovele
•
zielen bestaan. Dat betekent weer dat er zielen zijn die
•
nooit of hooguit één keer worden wedergeboren,
E
omdat
er gewoon niet genoeg mensenlevens zijn
O
N
geweest. Als dat zo is, dan moeten er zielen zonder
-254"
. vorig leven en karma bestaan. Maar daarvan is niets te
merken. We kunnen dus met theorieën van een vorig
u,
fe—;:n en karma niets verklaren of voorspellen, en een
theorie die niets kan voorspellen of verklaren is
zinloos.
Boeddhisten en hindoes kunnen schijnbaar aan de
weerlegging door het getalsargument ontkomen door
aan te voeren dat mensen als dieren kunnen worden
wedergeboren. 'Schijnbaar', wantik.~ voor
een vol- ig leven als dier zijn uiterst miniem. Als
mensen in een vorig leven dier geweest zouden zijn,
zouden er veel meer herinneringen aan dieren- dan aan
mensenlevens moeten zijn. Er zijn immers vele malen
\/' meer dieren dan mensen en iedereen zou logischerwijs
vaker als dier dan als mens moeten hebben geleefd.
Herinneringen aan dierenlevens zijn echter uiterst
zeldzaam. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn
dat het leven als dier zo, anders is dan dat van een , ,
r
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Walt Disney-syndroom
Een ander

probleem is dat er zovele diersoorten zijn
en nergens een reden wordt aangevoerd waarom een
mens wel als de ene diersoort (bijvoorbeeld als zoogdier) kan reïncarneren en niet als een andere (bijvoorbeeld als vis). Kunnen mensen worden wedergeboren
als insect of als plankton? Er zijn boeddhistische
verhalen waarin dit wordt aangenomen. Als dat waar
is, dan is wedergeboorte als mens zo zeldzaam dat het
er in de praktijk op neerkomt dat ieder mensenleven
eenmalig is. Bovendien 'past' een menselijk bewustzijn
niet in het leven van een wandelende tak of pissebed.
Insecten weten niet dat ze bestaan, dus iemand die als
insect wordt wedergeboren weet ook niet dat hij (v/m)
bestaat. Dat kun je niet als een vorig leven beschouwen, want het bewustzijn is niet op zo'n bestaan
betrokken en doet geen ervaringen op. Een leven als
dier is karmisch dan ook neutraal, want om karma te
doen ontstaan moet de daad bewust gewild worden
(volgens erkende boeddhistische teksten). Een treinmachinist die een rood sein niet ziet en daardoor een
ongeluk veroorzaakt, heeft `onoplettendheidskarma'
gemaakt, geen `terroristenkarma'. Als dier kun je dus
geen nieuw karma maken. Dieren hebben geen ik?
besef en dus geen bewuste wil, "
Waaruit bestaat dan de 'wedergeboorte' en wat
wordt er wedergeboren als het geen bewustzijn is?
Het idee van wedergeboorte als dier lijkt voor een
groot deel te berusten op het 'Walt Disneysyndroom': het toeschrijven van menselijk bewustzijn
aan dieren en dingen. Over andere soorten wedergeboorte kunnen we kort zijn: het geloof in hemel en hel
is in onze tijd niet langer mogelijk, om de doodeen-/
•
reden dat de wetenschap dit uitsluit. We
1 weten dat onder de aarde geen duivels wonen en
• irrn. de wolken geen engelen. Telkens als we naar
onze vakantiebestemming vliegen, wordt dit laatste
it)L
opnieuw bevestigd.

De lama weet alles

Wat voor redenen hebben we dan als boeddhist om in
reïncarnatie te geloven? Het antwoord is kort en
duidelijk: omdat het ons wordt gezegd. De hiërofant
(lama, bikkhu, sensei) weet het. Hoe weet hij het? Het
staat in de teksten. Daar staat onder andere dat het

Net zoals de Tweede
Wereldoorlog het
bewijs is dat er geen
God bestaat, vormt
Tibet het bewijs dat er
geen karma bestaat.

mogelijk is door meditatie een blik te krijgen op vorige levens en ook dat er helderziende mensen zijn die
dit zonder meditatie al weten. Voor zover bekend is
dit nooit door wetenschappelijk onderzoek bevestigd.
Moeten we dan alles geloven wat in de Pali-canon
staat? Volgens mij niet zonder meer; de Boeddha zelf
heeft gezegd dat we niet iets moeten geloven alleen
omdat het geschreven staat in een heilig boek. Bovendien hebben wetenschappers bewezen dat de Palicanon niet uitsluitend bestaat uit de woorden van de
Boeddha, maar — net als andere heilige boeken — het
product is van vele auteurs die er allemaal aan hebben
zitten knoeien.
Als je tenslotte dan toch iets moet geloven, zou je
dat eerst moeten begrijpen. Iets geloven zonder begrip
is zelfbedrog, en je kunt toch geen arhant of boeddha
worden door jezelf voor de gek te houden! Hoe gaat
reïncarnatie in zijn werk? Wat reïncarneert er dan?
Volgens de meest gehoorde uitleg, die te vinden is in
zowel theravada- als in yogacarateksten, is dat een
onbewuste vorm van bewustzijn die `reïncarnatiebewustzijn' wordt genoemd. Als dat zo is reïncarneer ik
zelf dus niet, maar alleen een deeltje van mijn onderbewustzijn waar noch ikzelf noch het volgende wezen
waarin ik reïncarneer iets van beseft. Bovendien is dit
mysterieuze stukje onderbewustzijn, dat per definitie
immateriëel is, als enige deel van mijzelf in staat
zonder lichaam te bestaan en zelfstandig door ruimte
en tijd te reizen, van het ene lichaam naar het andere.
Hoe is onduidelijk. Het lijkt er verdacht veel op dat
dit `bewnstzijnssperma' alleen is verzonnen om de
theorie kloppend te maken. ; .
• Moet met reïncarnatie ook het begrip 'karma' van
'de baan? Uiteindelijk is het alleen het karma dat reïncarneert. Ook is bekend dat de Boeddha fel gekant
was tegen elke leer die het bestaan van karma ontkent.
Wat is dan eigenlijk karma?

Waarom of waardoor?

Sommigen menen dat karma niets anders is dan
oorzaak en gevolg, maar dat is moeilijk vol te houden.
Het begrip 'karma' heeft een ethische betekenis,
oorzakelijkheid niet. Karma is een antwoord op waarom-vragen; oorzakelijkheid is het antwoord op
waardoor-vragen. Hoe komt het dat er scheuren zitten
in de muren van mijn huis? Dat komt doordat regenwater in steen binnendringt, bevriest en uitzet. Niet
omdat dit het karma van mij of de muren is. Zelfs als
ik mijn paraplu thuis laat en daardoor nat word, klinkt
het absurd om over karma te spreken.
Met karma proberen we juist oorzakelijke verklaringen aan te vullen. Het is het antwoord op de vraag:
`Waarom overkomt het juist mij? Waarom ben ik in
Rotterdam geboren en niet in Kathmandu? Waarom
heb ik geen aanleg voor tennisspeler of voetballer?
Waarom sterft de één op zijn vijftigste en de ander op
zijn honderdste?' Het antwoord op deze vragen is
steeds: karma!
Karma is voor de boeddhist wat voor een christen
de wil van God is. Karma is de ontkenning van het
toeval en een poging het leed in de wereld een zin te
geven. Het geeft echter geen antwoord maar stelt dit
alleen maar uit. Als je vraagt: 'Waarom is dit de wil
van God?', is het etlige antwoord dat 'Zijn wegen 1-J-1
ondoorgrondelijk zijn', en dat maakt niet veel duidelijk. Als je vraagt: 'Waarom is dit mijn karma?', kom je
vragenderwijs van het ene veronderstelde vorige leven
in het andere. Zonder een definitief antwoord te krijgen. Bovendien heeft niemand een antwoord op
vragen als 'waarom is er een god?' of 'waarom is er
karma?'
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Falsificatie

Karma lijkt weinig meer dan een loze ontkenning van
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het toeval. Je kunt er immers alleen maar achteraf iets
mee verklaren en dan uitsluitend door de onbewezen
hypothese aan te voeren dat je het er in een vorig leven
wel naar zult hebben gemaakt. Christenen en boeddhisten handelen in de praktijk trouwens alsof ze niet
geloven in God of karma. Ze zullen bij regenachtig f d'')"
weer niet hun paraplu thuislaten met de vaste overtui-11,-P-e
ging dat nat worden alleen maar van Gods wil of
cr,-€
karma afhangt, wat toch consequent zou zijn.
Het grootste bezwaar dat tegen de karmatheorie
0
kan worden ingebracht is dat zij racisme, discriminatie
ci.
en lethargie bevordert tegenover het leed van de ander.
Het leed in de wereld wordt voorgesteld als recht3
(7>
vaardige terugkoppeling. Er lijkt geen speld tussen te
krijgen, zolang je maar omgekeerd redeneert: van de
consequens naar de antecedens. Dan is alles karma

0
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omdat het uitgangspunt is dat alles karma is.
De aardbeving in India, het vastlopen van mijn
computer, de populariteit van het boeddhisme; het is
alles karma en eigen schuld, omdat er niets kan
gebeuren dat geen karma is.
Als een heilige getroffen wordt door een ernstige
ziekte, terwijl een boosdoener tot op hoge leeftijd
kerngezond blijft, wordt dit toegeschreven aan de
werking van karma. Desnoods niet uit een direct vorig
leven, maar uit vele levens geleden. Er is geen begin
aan de cyclus van wedergeboorte en dood, en alle
wezens hebben dus oneindig vele vorige levens achter
de rug, daarom heeft ieder elk soort karma en kan
iedereen alles overkomen. De karmatheorie kan dus
nooit gefalsificeerd worden en is dan ook net zo waar
of nuttig als astrologie of het ideaal van de communistische heilsstaat. Ze verklaart niets.
Als je redeneert van de antecedens naar de consequens zijn er genoeg aanwijzingen tegen de karmatheorie. Tibet was een boeddhistische staat met een groter
aantal praktiserende boeddhisten dan in enig ander
land op de wereld, devotie en gebedsvlaggen alom.
Het was een land vol mystici en1
_1911i_trzgi, met wijsheid, mededogen en geluksmachines./Als ergens de
theorie van het karma serieus werf genomen, was het
daar. Je zou verwachten dat dit land welvarend zou
worden. Dit is niet gebeurd. Net zoals d-e Tweedek,
Wereldoorlog het bewijs is dat er geen God bestaat,
vormt Tibet het bewijs dat er geen karma bestaat. Als
Tibetaanse lama's dan vol schaamte toegeven dat hun .!
karma blijkbaar veel slechter is dan dat van de Nederlanders, is het onbegrijpelijk dat zij hun van slecht
karma doordrenkte leer en levenswijze aan de Nederlanders als weg tot heil verkondigen. Dat is niet alleen
water naar de zee dragen, het is de zee zelfs vergiftigen. ri
Sommige mahayanasoetra's (bijvoorbeeld de Lotussoetra) maken er helemaal een potje van door te beloven dat je door het bestuderen en overschrijven van
een hoofdstuk astronomisch veel slecht karma kunt
kwijtraken. Ook het opzeggen van spreuken
(mantra's) kan dit effect hebben. Dit staat overigens

dicht bij de oudste betekenis van het woord 'karma'.
Het woord betekent letterlijk 'handeling', maar wordt
in de oudste Indiase boeken van vóór het boeddhisme
vaak gebruikt voor 'ritueel'. Later betekent het ook de
magische werking van het ritueel.

Postmodern boeddhisme

Gezien bovenstaande kritiek op de leer van karma en
reïncarnatie, lijkt het zinnig de discussie met de
Amerikaanse Gelugpa-monnik weer op te pakken.
Om te beginnen heeft hij volkomen gelijk, als hij
tenminste het woord 'boeddhist' zo definieert dat
geloof in karma en reïncarnatie daarbij wordt inbegrepen. Wat betreft de karmaleer kan het dan nog een
moeilijke discussie worden, omdat bij ritueel en devotie het karma niet erg serieus wordt genomen. Als ik
ondanks een gruwelijk karma door een ritueel als
bijvoorbeeld het vaak opzeggen van een spreuk in een
`boeddhaveld' kan worden herboren — terwijl een
heilige die nooit van deze mogelijkheid heeft gehoord
het met minder moet doen —, lijkt de wet van het
karma toch niet erg dwingend.
v -Beslissend is de definitie van een boeddhist. Is dat
iemand die zich aan een soort minimumlijstje van
dogma's en geloofsartikelen houdt? Dat zou heel g-cib
makkelijk zijn. Je zou volgelingen van elke religie dan
kunnen definiëren aan de hand van zo'n lijstje en een
overzichtelijk schema krijgen. 'Religieus zijn' zou dan
hetzelfde betekenen als 'in dogma's geloven'. Ieder
mens zou dan naar believen van religie kunnen wisselen. Je zou ze ook allemaal kunnen uitproberen om te
kijken wat het best bevalt. Net zoals je schoenen past.
Gaat het wel zo bij religie en is het boeddhisme wel
net zo'n religie als het christendom of de islam? Gaat
het bij het beoefenen van het boeddhisme wel om het
geloof in dogma's? dj-hyy,. Q
Volgens mij niet, hoewel ik ieders mening hierover
respecteer. Ik denk dat boeddhisme een streven
inhoudt. Een streven het beste van jezelf te maken en
een voorbeeld voor anderen te zijn. Dat kan zonder

Iets geloven zonder
begrip is zelfbedrog,
en je kunt toch geen
arhant of boeddha
worden door jezelf
voor de gek te

Erik Hoogcarspel is filosoof, boeddholoog en publicist, en
doceert onder andere filosofie aan het middelbaar onderwijs.
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karma en reïncarnatie, in een nieuwe vorm van boeddhisme, een soort postmodern boeddhisme.
Het hoogste ideaal waarnaar een boeddhist kan
streven is boeddhaschap. Een ander ideaal is arhantschap of bodhisattvaschap. Het nastreven van deze
idealen gebeurt in dit leven, je hebt daar geen eindeloos onbekend verleden voor nodig. Je moet dit doen
met de middelen waarover je nu beschikt. Hoe het
komt dat je juist deze en geen andere middelen hebt,
dat doet er niet toe. Het toeval, het noodlot, is er. Het
gaat er niet om het te ontkennen, maar het te
aanvaarden. De vele manieren om de idealen te verwezenlijken en de goede voorbeelden zijn daarbij een
kunst en een voortdurend experiment waaraan iedereen mee mag doen.
Betekent dit een radicale verandering van het boeddhisme? Enerzijds wel, anderzijds niet. Het hoeft niet
te resulteren in een volkomen rationele levensleer
zonder rituelen. De rituelen kunnen echter niet meer
de magische of pseudo-oorzakelijke werkingen
hebben die er vandaag de dag nog door velen aan
worden toegeschreven. Rituelen dienen in een postmodern boeddhisme om het leven mooi te maken. Om
stijl aan je leven te geven. Ze vertegenwoordigen niet
langer een waarheid, maar een model. Ze zijn niet
gebaseerd op de werkelijkheid, maar op de creatieve
verbeelding. Ook op die manier kunnen ze een goede
manier zijn om het ideaal naderbij te brengen. Een
eredienst of puja dient dan bijvoorbeeld niet meer om
op magische wijze slecht karma te verwijderen of een
goede oogst af te dwingen, maar als een gezamenlijk
vieren van dë gedeelde motivatie om het ideaal te
verwezenlijken.
Zal het postmoderne boeddhisme er ooit komen?
Onderzoekt u uzelf maar eens: misschien is het er al. ■
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Door Rients Ritskes en Willem Scheepers

Karma: een functionele benadering vanuit zen

`We zijn

ver
onze

HET BEGRIP KARMA RAAKT steeds meer ingeburgerd. Maar tegelijkertijd
blijft er een waas over het woord hangen. De oorzaak-gevolg-relatie lijkt
vooral te worden gebruikt om schuld naar anderen of vorige levens te
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schuiven. Om meer kijk en grip op het eigen doen en laten te krijgen,
biedt zentraining een functioneler benadering van karma: ík ben
verantwoordelijk voor mijn leven.
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e discussie over karma kreeg recentelijk weer nieuw leven ingeblazen
door de eerste uitzending van de
Boeddhistische Omroep Stichting (BOS). Nog voor
uitzending, werd er in Trouw al een uitspraak
geciteerd uit het bewuste programma, waarin een
Tibetaanse lama de ellendige situatie in verschillende
Afrikaanse landen verklaarde vanuit slecht karma.
Daar werd meteen fel op gereageerd en dat is niet
geheel onbegrijpelijk. Er klinkt immers al snel een
veroordeling door in dit soort uitspraken. En daar
moet je voorzichtig mee zijn. In dit artikel pleiten we

daarom voor een praktisch-filosofische benadering.
Een benadering die functioneel is voor ons eigen
concrete leven en handelen.

Gedachten, woorden, daden

De kortste en duidelijkste omschrijving van karma is:
de wet van oorzaak en gevolg. Maar wat is dat dan, die
wet die oorzaak en gevolg verbindt? Vraag je een
groep geïnteresseerde mensen naar de belangrijkste
relatie tussen oorzaak en gevolg, dan kom je onder

Voor een dubbeltje geboren...

Bij een bedrijfstraining in zencursuscentrum Zentrum
kwam eens de volgende vraag aan bod: 'Welke woorden herinner je je nog die je opvoeders je regelmatig
toevoegden, al dan niet met geheven vingertje.' Uit de
antwoorden kwamen veel interessante, soms tragische,
maar ook humoristische gevallen naar voren. Een paar
voorbeelden: iemand herinnerde zich de zin 'Laat je
niet de kaas van het brood eten.' Toeval of niet, maar
de persoon woog zo'n 100 kilo. Hij bleek de enige in

de familie te zijn die last had van overgewicht. Een
ander voorbeeld: iemand herinnerde zich de veel gebezigde zin 'Je kunt geen ijzer met handen breken.' Drie
broers van betrokkene werken in de staal; zij is beeldhouwster met een voorkeur voor brons. Vaak ook
bleek dat de uitspraak 'Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje', veel indruk
heeft gemaakt.
Hoeveel invloed hebben woorden op ons? Met
name als ze veel herhaald worden en als ze uitgesproken worden op momenten waarop we niet zo sterk
staan of erg ontvankelijk zijn. Het gaat hier niet alleen
om negatieve invloed. Woorden kunnen uiteraard ook
enthousiasmeren en inspireren. Vaak is het voor ons
evident hoe woorden en gedragingen, bijvoorbeeld van
ouders, naar kinderen doorwerken. Als je iemand niet
zo goed begrijpt, kan het helpen om diens ouders eens
te ontmoeten. Vaak is dat heel verhelderend. Hoe vaak
heeft het karma van ouderlijke vermaningen ons leven
niet danig beïnvloed? Soms blijken jaren therapie
onvoldoende om het karma van woorden weg te
wassen.
De relatie tussen oorzaak en gevolg is niet zo
eenvoudig als we misschien wel denken. Negatieve
gedragingen of woorden hoeven niet per se te leiden
tot uitsluitend negatieve gevolgen. Soms kunnen ze
indirect toch leiden tot het tegendeel. Iemand die de
negatieve gevolgen van zijn of haar jeugd later heeft
weten te verwerken, kan deze ervaringen mogelijk
zeer goed gebruiken in zijn of haar leven of werk. Zo
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meer de volgende antwoorden tegen: onafscheidelijkheid, onvermijdelijkheid, wederkerigheid, organische
verbinding, alles hangt samen met alles, voortdurende
voortgang, cirkel die zichzelf voortzet, het één gaat
over in het ander en dat op zijn beurt weer etc.,
spiraalbeweging die steeds wijder wordt, alles heeft
consequenties.
In het boeddhisme onderscheiden we drie soorten
karma: door gedachten, door woorden en door daden.
Meestal vloeien ze uit elkaar voort; op de gedachte kan
makkelijk het woord volgen en daarna de handeling.
Sommige gedachten pikken we snel genoeg en laten
we niet uitmonden in woorden en/of daden. En dat is
soms maar goed ook. Over het algemeen is karma
voortkomend uit handelen moeilijker terug te draaien
dan dat uit woorden of gedachten. Maar ook woorden
kunnen, vaak onbewust, een grote invloed hebben op
ons leven.

L oot.1WOZ

itwoordelijk voor
ei gen bevrijding'

De waarheid lijkt
ook hier in het
midden te liggen, en
dat midden zijn
kan ook positief gedrag negatief uitpakken. Soms kan
iemand zo positief zijn, zo perfect, dat de ander zich
daarbij minderwaardig gaat voelen. Dat kan frustrerend werken. De afstand tussen het één en het ander
wordt dan ontmoedigend groot, wat kan leiden tot
recalcitrant gedrag. Ons gaat het hier meer om de
constatering dat de relatie tussen positief en negatief
vaak gecompliceerd is.

wijzelf:• als je over
karma denkt of
spreekt, betrek het
vooral en misschien
wel uitsluitend op
jezelf"
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Denk- en hoorfouten
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Wat kun je dan wél met zekerheid zeggen over de relatie tussen oorzaak en gevolg? Misschien alleen dat de
relatie gelegd wordt door ons denken. De oorzaakgevolg-relaties die we leggen, komen voort uit ons
denken, want het zijn interpretaties van de feiten op
basis van onze waarneming. Maar dan is er wel een
probleem. Want of die interpretaties de werkelijkheid
dekken is dan natuurlijk de grote vraag. En dat bergt
het gevaar van al te snelle, simpele conclusies in zich.
We maken nogal eens 'denk- en hoorfouten'. Het
bekende spreekwoord: 'Wie goed doet, goed ontmoet',
wordt nog wel eens omgedraaid om oordelen te vellen
over onszelf, of erger nog: over anderen. Dit heeft al
behoorlijk wat ergernis gewekt links en rechts in de
discussie over de zogenaamde `orenmaffia'. Zeker bij
mensen die zelf tegen ziekten en andere tegenslagen in
hun leven oplopen en dan te horen krijgen dat het hun
eigen 'schuld' is. Deze ergernis speelde ook naar
aanleiding van de gewraakte uitspraken over het
vermeende slechte karma van Afrikanen.
Aan de andere kant: het is duidelijk dat er een
verband is tussen de dingen, dat voelt iedereen aan.
Kunnen we dan geen uitspraken meer doen?
Misschien wel niet, althans geen harde uitspraken die
de waarheid voor de hele wereld claimen. Sommigen
vinden dat een verlies. Andries Knevel (dominee,
presentator en directeur van de EO) bijvoorbeeld
klaagt dat iedereen tegenwoordig van alles mag
vinden. Dat er geen discussies meer gevoerd kunnen
worden, omdat iedereen tegenwoordig de ander zijn
of haar eigen mening gunt. Tolerantie kan op die
manier overgaan in onverschilligheid. En dat is iets
waarvoor we moeten waken. Maar het is nog niet zo
heel lang geleden dat ieder genootschap in Nederland
precies wist hoe het zat en ook zeker wist dat de anderen het beslist niét wisten.

Wijzelf als 'midden'

In de oorzaak-gevolg-discussies kun je twee uitersten
zien. De ene groep lijkt wat al te snel en simpel verregaande conclusies te trekken uit wat zij denkt te weten
over oorzaak en gevolg. De andere groep is zich zeer
wel bewust van de beperking van haar inzicht. En daar
krijgen ondoorzichtigheid en onbegrijpelijkheid van
karma de nadruk. Wat is wijsheid? De waarheid lijkt
ook hier in het midden te liggen, en dat midden zijn
wijzelf: als je over karma denkt of spreekt, betrek het
vooral en misschien wel uitsluitend op jezelf.
Het grotere geheel is moeilijk of niet te overzien.
Uitspraken over Afrika gaan ook ons te ver. Eigenlijk
geldt dat voor alle uitspraken over 'anderen'. Maar dat
wil niet zeggen dat je niet zou moeten kijken naar de
relaties die je mogelijk wél kunt overzien en begrijpen.
En waar kun je dat beter dan in je eigen leven en
handelen? We willen graag de grote relaties zien en
begrijpen, maar zien de kleine over het hoofd. Terwijl
juist dáár de mogelijkheden liggen om iets te kunnen
doen. Met andere woorden: het is functioneler de rol
van karma te leren zien in eigen doen en laten.
Misschien dat je vandaaruit verder kunt kijken en
inzicht en begrip kunt ontwikkelen voor complexere
relaties. Voor een aantal dingen geldt dat principes die
in het klein gelden, ook in het groot opgaan.
Dus heel concreet: welke woorden hebben invloed
gehad op jouw leven en hebben dat misschien nog
steeds? Hoe groot is die invloed en hoe ga je daar

Gevangenis

Vaak is het makkelijker en minder confronterend je
bezig te houden met de grote relaties in plaats van de
kleine kwesties van je eigen leven. En zelfs bij
karmastudie in ons eigen leven weten we vaak nog een
uitweg te vinden. Dan verklaren we slechte omstandigheden in het heden niet met verkeerde inzichten,
gedachten en handelingen uit het recente verleden,
maar we geven vorige incarnaties de schuld. 'Ja, ik heb
het nu zo beroerd omdat ik in mijn vorig leven iets
slecht heb gedaan.' Sommigen zeggen zich nog te
herinneren wat dat was en zitten nu in dit leven hun
straf maar uit. Het doet denken aan iemand die in de

Zicht op jezelf

De gedachte om karma op je eigen leven toe te passen
lijkt zinnig, vooral ook omdat jij van binnenuit zicht
hebt op je eigen leven. Er is niemand die meer weet
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vanaf ml mee om? Het gaat niet over goed of slecht,
over oordelen. Het gaat er allereerst om met een open
oog te kijken; hoe komt het dat mijn kind het niet
goed doet op school en kan ik er wat aan doen? Wat is
er de oorzaak van dat mijn werk zo goed loopt en kan
ik het zo blijven doen? Hoe komt het dat ik hoofdpijn
heb en wat kan ik er aan doen? Wanneer we dan niet
de omgeving, maar ons eigen doen en vooral ook
denken als oorzaak zien van wat ons overkomt, dan
zijn we bezig met het bestuderen van (ons) karma.
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Benten, godin van de kunst, maakt duidelijk dat oprechte meditatie
leidt tot oprecht handelen. Dat is Karma, de wet van oorzaak en gevolg.

gevangenis zit — als straf voor daden uit een vorig
leven. Een reden om hierin te geloven zou kunnen
liggen in een gebrek aan moed of inzicht om je lot te
willen keren.
Bij het bestuderen van oorzaak-gevolg-relaties in
ons eigen leven is het dus van het grootste belang om
helder te kunnen en te durven zien en denken. Als we
niet kritisch genoeg zijn, maken we maar al te gemakkelijk een denkfoutje. Voorbeeld: zwart geld verdienen
wordt nogal eens verdedigd met het argument dat
iedereen dat doet. Dat mag zo zijn, maar belangrijker
is de vraag of iedereen die dat doet er ook gelukkig
van wordt. Als dat niet zo is, vervalt immers de reden
om de wet te overtreden. Bovendien ligt er nog een
ander discutabel argument ten grondslag aan het zo
snel mogelijk iets rijker willen worden, namelijk de
gedachte dat geld gelukkig maakt. We weten dat dit
niet zo is, al is geld wel makkelijk. Onlangs mochten
we in de media vernemen dat wat in de volksmond
altijd al beleden wordt nu zelfs wetenschappelijk is
bewezen.
Een recent onderzoek van K.M. Sheldon (University
of Missouri/Columbia) wees uit dat geld niet gelukkig
maakt. Wat wel gelukkig maakt? Gevoel van eigenwaarde, gevoel van geliefd zijn en de nabijheid van
geliefden. Ook hier weer: je kunt daar je schouders
over ophalen: moet dat nou wetenschappelijk onderzocht worden? Dat wisten we toch al lang? Maar kijk
eens hoe je zelf met geld omgaat; heel concreet, in de
winkel, naar vrienden, voor jezelf et cetera. In hoeverre geloven we ook niet ergens dat geld ons wel degelijk gelukkig kan maken?
We maken veel van dit soort denkfouten. We
hebben verkeerde aannames. En deze verkeerde aannames hebben verregaande gevolgen voor ons leven en
dat van anderen. Het kan daarom interessant zijn om
te kijken naar de oorzaak-gevolg-relaties in ons eigen
leven. In dit geval is het belangrijk om uit te zoeken
waar jij gelukkig van wordt en wat je er hier en nu
voor kunt doen om dat te bereiken.

over jou dan jijzelf, ... of, beter misschien, die meer
kán weten over jouzelf. Juist het boeddhisme is er van
doordrongen hoe vertroebeld onze blik op onszelf kan
zijn, omdat we geen afstand hebben tot onszelf. Meditatie is daarom van belang. Mediteren in zen is in feite
het met enige afstand bestuderen van de relatie
oorzaak-gevolg. We doen dat niet zo bewust, want we
willen ons immers concentreren op de adem of de
koan. Maar we kunnen het niet helpen dat er telkens
weer van alles tussendoor komt: onze herinneringen
aan oude of recente voorvallen en alle gedachten en
emoties die deze weer met zich meebrengen.
Ondanks je voornemen betrap je jezelf toch vaak
op allerlei analyses en studies van oorzaken en gevolgen. Je krijgt op die manier soms aardige doorkijkjes
in hoe dingen gaan in jouw leven en waarom. Tegelijk

en mede daardoor ben je bezig met het uitwassen van
je karma, het verwerken van je ervaringen. Dat
verwerken van onze nog onverwerkte ervaringen en
indrukken is een belangrijk neveneffect van zenmeditatie. En of die ervaringen en indrukken nu negatief
zijn of positief, dat doet er niet toe. Immers: ook
dingen die lekker smaken, kunnen een nare nasmaak
krijgen. De resten van een heerlijke maaltijd van de
vorige dag tussen je tanden smaken al heel wat minder.
Een gezegde luidt: 'De tas waar vis in zat, moet je
goed schoonwassen.' Zo poets je ook je tanden om de
volgende maaltijd weer optimaal te kunnen genieten.
En zo kun je door regelmatig te mediteren weer open
en fris in de wereld staan. Met de ontvankelijkheid van
een `beginner's mind' zeggen we dan in zen.

Koanstudie
Specifiek voor zenmeditatie is het werken met koan.
Een koan is een onlogische vraag of kwestie waarmee
een zenstudent 'opgezadeld' wordt om daarop een
antwoord te vinden. Veel gebezigde voorbeelden zijn:
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schetst een levendig portret van de bëin-traditie, aangevuld met persoonlijke overwegingen van de auteur over het beoefenen van
Dzokchen in het westen.
Dzokchen komt voort uit de oude, voorboeddhistische biin-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 Nyingmaschool van het Tibetaans boeddhisme.
In dit boek wordt de Dzokchen-leer uitgelegd
aan de hand van een van de belangrijkste
bein-teksten, de Zhang Zhung Nyan Gvud.
Tenzin Wangyal Rinpoche werd geboren in
Amritsar (India) en is zowel door boeddhistische als door bi5n-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 bent-leer.
Tenzin Wangyal Rinpoche schreef ook: De
werkelijkheid van slapen en dromen.

Een vruchtbare manier
om de oorzaak-gevolgrelatie te benaderen is..
[le ben verantwoordelijk
voor mijn leven.
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Een van de eeuwige vragen is natuurlijk altijd weer:
wat is mijn aandeel en wat is genetisch of door
omstandigheden bepaald, waar ik niks over te vertellen
heb? Zoals we hierboven al betoogd hebben, is dit een
zeer complexe vraag die nauwelijks bevredigend te
beantwoorden is. Als je serieus wilt ontdekken hoe
jóuw leven eruitziet en wat je eruit kunt halen, is het
interessant om de vraag niet zozeer filosofisch maar
functioneel te benaderen. Want uiteindelijk weten we
het niet. NU ligt de nadruk weer op allerlei genetische
factoren die ons leven bepalen, twintig jaar geleden
was er veel meer 'maakbaar'. Onze perceptie op dit
punt heeft veel te maken met de recente ontwikkelingen in de wetenschap en onze interpretaties daarvan.
Over tien jaar kijken we er ongetwijfeld weer anders
tegenaan.
Een vruchtbare manier om de oorzaak-gevolg-relatie te benaderen is: ik ben verantwoordelijk voor mijn
leven. Dit is dus geen uitspraak over de werkelijkheid
maar eerder een uitnodiging om de werkelijkheid zo te
benaderen, voor wie dat mogelijk is. En nogmaals: niet
om te (ver)oordelen, maar om meer kijk en grip te
krijgen op je leven. Om eigenwaarde en zelfvertrouwen bij jezelf en anderen te versterken. En om op die
manier raderen in werking te zetten met positieve
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`Wat is het geluid van één klappende hand?', 'Wat is de
kleur van de wind?' of 'Toon me je gezicht van vóór je
ouders waren geboren'. Eén van de bedoelingen is om
de dominantie van ons rationele denken te doorbreken.
In veel koan gaat het dikwijls over oorzaak-gevolgrelaties. Door de woorden in de koan, worden we
vaak op het verkeerde been gezet. Waarom? Omdat
we geconditioneerd zijn door die woorden en ons heel
moeilijk kunnen losmaken van de (emotionele) associaties die er voor ons gevoel mee samenhangen. Bij het
woord 'hand' ziet een huisvrouw iets anders dan een
chirurg of een violist. Zo horen musici iets anders als
ze geluid horen dan ingenieurs of automonteurs. Maar
omdat we gewend zijn om zó te kijken of te luisteren
beseffen we meestal niet meer dat we gebakken zitten
aan die manier.
Zo kun je dus dingen missen of maar gedeeltelijk
zien. We hebben blinde vlekken, zijn bevooroordeeld
en eenzijdig, maar hebben dat niet altijd door. Over
het algemeen kunnen we weliswaar erkennen dat we
blinde vlekken hebben, maar worden we er pas
concreet mee geconfronteerd door feedback van een
ander. En dan hebben we er meestal moeite mee.
Zentraining en koanstudie confronteren je met de
eenzijdigheid van je normale manier van kijken en
denken. En met de poging dat wat op te rekken of je
conditioneringen wat af te slijten, zodat je weer onbevangener kunt kijken en luisteren.
`Zo gij niet wordt gelijk kinderen, zult ge het Rijk
der hemelen niet betreden', zei Christus. Daarmee
bedoelde hij niet dat we weer infantiel moeten
worden, maar dat we moeten leren meer onbevangen
waar te nemen en te leven, zodat we het paradijs
kunnen realiseren. In zen ligt dat in ons concrete leven
hier en nu. Net zoals een koan — een schijnbaar onoplosbare kwestie — wel degelijk een antwoord heeft, zo
zijn negen van de tien problemen wellicht makkelijker
op te lossen als we opener kunnen kijken naar
oorzaak-gevolg-relaties.
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Enso, zenmeester Bankei (1622-93).
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gevolgen. Voor zen zijn daarbij intentie en openheid
van groot belang.
En nogmaals: van belang is dat we bereid zijn niet
te groots te willen uitpakken, maar bescheiden te
beginnen. Dus bijvoorbeeld bij: 'Waarom ziet mijn
kamer eruit zoals nu? Wil ik het zo? En zo nee, waarom ziet-ie er dan niet uit zoals ik wil?' Als je je huis
niet op orde hebt, hoe wil je dan de wereld op orde
hebben?
Jung zegt: 'Leeg is de wereld alleen voor hen die
niet in staat zijn hun libido te richten op dingen en
mensen en deze voor zichzelf tot leven en schoonheid
te wekken.' In zijn visie schiet niet de wereld tekort,
maar is het ons onvermogen om personen of dingen
buiten ons liefdevol te omvatten. De vraag is dan: hoe
en wanneer zijn we in staat onze energie te richten op
de dingen in ons leven. Argumenten als te weinig
ruimte, liefde of tijd werken hetzelfde als te weinig
geld: ze creëren armoede. Wanneer denk je wél ruimte,
liefde, tijd of geld genoeg te hebben? Als je het rul niet
kunt, wanneer dan wel?
Een van de vruchten van meditatie en koanstudie is
inzicht in oorzaak-gevolg-relaties. En daarmee schiet
je hopelijk minder snel in het patroon van de schuld
aan de ander geven. Voor alle zekerheid nemen we alle
oorzaken voor eigen rekening. Heb je te weinig tijd?
Schuif het niet op je partner of je chef. Ervan uitgaande dat het bij jóu ligt: ga voor jezelf na waar je het niet
goed aanpakt. Nogmaals: niet dat het per se zo
eenvoudig ligt, maar door het zo te bekijken schep je
meer mogelijkheden tot oplossingen en veranderingen.

Een mooie uitspraak uit de feministische hoek luidt als
volgt: 'Je bent niet schuldig aan je onderdrukking,
maar wel verantwoordelijk voor je bevrijding.' In zen
werken we aan bevrijding. Als je het aankunt en
aandurft om de dingen in je leven zó te bezien en
ernaar te handelen, kan het haast niet anders of het
gaat positieve vruchten afwerpen. Zo komen de talenten en de creativiteit waarmee we uitgerust zijn optimaal tot hun recht.

Rients Ritskes (1957) is zenleraar en managementtrainer. Zijn specialiteit is het geven van zentraining aan
topprofessionals. Hij was tien jaar studieadviseur aan
de Universiteit van Utrecht. Hij is oprichter van het Zen
Opleiding en Adviescentrum Zentrum, het Netwerk
Zen&Management en Zen Science. Hij heeft vijf
zenboeken op zijn naam staan. Zijn laatst verschenen
titel is De ZenManager (Unieboek, 2000).
Willem Scheepers (1953) is zenleraar en geeft leiding
aan het Zen Opleiding en Adviescentrum Zentrum in
Utrecht. Sinds ca. vijf jaar geeft hij ook management-

trainingen.
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Door Dick Verstegen

Karma en
reïncarnatie

Verbrugh durft. Hij stelt zich kwetsbaar en tamelijk weerloos op in zijn
'filosofische analyse' over de relatie
tussen karma en reïncarnatie. En
dat was ook kennelijk zijn bedoeling. Want wat Verbrugh in zijn
boek doet, is het uitrollen van de
bescheiden maar toch ook veelkleurige lappendeken die van het onderwerp voorhanden is. Vervolgens
gaat hij er in een helikopter boven
hangen en maakt hij zijn rondjes,
cirkels noemt hij ze zelf, om mogelijke verbanden te leggen en opties
te onthullen. Zijn lege handen
sieren hem. De inmiddels zowel
geprezen als verguisde publicatie
getuigt in elk geval van de moed
een onderwerp bespreekbaar te
maken, waarvoor nog ternauwernood vertrekpunten bestaan.
Het publicitaire doel van Verbrugh
is in feite bescheiden. Het gaat
hem slechts om de aanzet 'het
denkbeeld van reïncarnatie te
ontdoen van zijn huidige vrijblijvende karakter'. Elders zegt hij 'een
bijdrage te (willen) geven aan de
vervaardiging van wetenschappelijk
verantwoord materiaal voor een
adequate oordeelvorming inzake
karma en reïncarnatie'. Een paar
zinnen verderop noemt hij zijn
analyse een zinvolle poging 'reïn-

escalatie in te zitten, maar het hele
boek ademt toch vooral een sfeer
van de aanvankelijke bescheidenheid, die hij zelf ook wel beschrijft
als een behoefte aan 'thematisering' van het onderwerp karma &
reïncarnatie.

Dóórlevende identiteit
Essentieel voor het begrip karma
noemt Verbrugh de samenhang
tussen drie componenten: 1. De
doorwerking van invloeden uit het
verleden in het heden; 2. De mogelijkheid bewustzijn omtrent en
inzicht in deze doorwerking te
verwerven; 3. De bereidheid tot
handelen op basis van dit inzicht.
Hij leidt hieruit ook een definitie af
en komt vervolgens tot de conclusie dat karma en reïncarnatie
onmiddellijk met elkaar samenhangen: 'reïncarnatie zonder een door
meerdere incarnaties heen dóórlevende identiteit is geen reïncarnatie
en identiteit zonder persoonlijk
verantwoordelijkheid te kunnen en
willen nemen, is geen identiteit.'
Het negen hoofdstukken tellende
boek begint met een nadere
probleemstelling en een aantal
eerste begripsomschrijvingen.
Daarna volgen hoofdstukken over
de belangrijkste filosofische disciplines: kennis, wetenschap, wijsgerige antropologie, ethiek en andere
aandachtsgebieden van de filosofie.
Dan komt er, op grond van de vier
voorgaande hoofdstukken, een

tussenbalans, waarin opnieuw
wordt onderzocht wat het denkbeeld van karma en reïncarnatie
precies inhoudt en waarin de argumenten voor en tegen opnieuw
worden gewogen. In zijn inleiding
waarschuwt Verbrugh al dat wat de
filosofie tot en met hoofdstuk 4
heeft opgeleverd nog ontoereikend
is om een adequaat oordeel te
vellen. Vervolgens gaat de schrijver
'dichter op de huid van de wel-ofniet-reïncarnerende' zitten via 'de
biografie van de mens'. De volgende hoofdstukken handelen over de
esoterie en over karma en reïncarnatie in de actualiteit. Het laatste
hoofdstuk bevat enkele voorlopige
conclusies.
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Autonoom en op
eigen kracht
In de tussenbalans komt Verbrugh
tot de uitspraak dat het bij herinneringen aan vorige levens net zo
gaat als bij waarnemen. Volgens de
Duitse neuroloog Viktor von
Weizkker zouden mensen totaal
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Reïncarnatie bestaat, want mensen
die nu leven, stellen in toenemende
mate de ecologie van hun planeet
veilig. En dat doen ze stellig omdat
ze zelf terugkomen, concludeert dr.
Hugo S. Verbrugh in zijn gedurfde
en kwetsbare studie Karma <Reïn-
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Verbrugh benadrukt dat deze
'karmische herinnering' zich
vermengt met wat we in dit leven
hier opdoen. Herinnering is een

Zo mer2001

verblind worden door een overmaat
aan zintuigindrukken als ze inderdaad absoluut zuiver alles zouden
waarnemen wat er waar te nemen
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valt. Daarom is er sprake van een
beschermende selectiviteit in de
waarneming. Zo zijn ook herinneringen aan vorige levens volgens
Verbrugh versluierd door selectiviteit. 'Wij herinneren ons veel uit
vorige levens, maar het komt alleen
via-via in ons handelen tot uitdrukking. (...) We dragen ze> veel z6
moeilijk 'uitleefbare' unfinished
business uit vorige levens mee, dat
we totaal verlamd zouden raken als
we dat allemaal totaal bewust of
vooraf zouden weten. De reïncarnerende entiteit die ieder mens in
zich draagt, werkt als een goede
psychotherapeut. Deze begeleidt
zijn cliënt op zo'n manier dat deze
cliënt gaandeweg zijn eigen situatie
leert kennen en er op de enige
effectieve manier, namelijk autonoom en op eigen kracht, verbetering in kan brengen.'
Omdat we volgens Verbrugh 'in het
leven tussen twee incarnaties niet
meer beperkt aards denken, voelen
en willen en we in dit hiertussenmaals bovendien hulp en steun
kunnen krijgen van hogere machten, kunnen wij tot inzichten komen
die wij in dit ene leven niet zouden
kunnen bereiken en die we dan in
ons karma voor ons volgende leven
meenemen. (...) In wat we, grotendeels onbewust, doen leeft karmische wijsheid in de vorm van de
onbewuste herinnering aan wat we
in een vorig leven hebben aangericht en wat we daarmee tijdens de
loutering in het hiertussenmaals als
"voorwerk" voor onze nieuwe incarnatie op aarde hebben gedaan'.

levend spel van bewuste en onbewuste beelden, aldus Verbrugh. 'De
kunst is daar creatief mee om te
gaan.' Karma' hangt volgens de
auteur taalkundig niet voor niets
samen met 'creatief'.
Binnen het thema van de eigen
verantwoordelijkheid houdt
Verbrugh ook een pleidooi voor de
dakpanoefening, waarbij je je erin
traint de verantwoordelijkheid voor
al je wederwaardigheden zoveel
mogelijk bij jezelf te zoeken. Hij
beklemtoont dat zin en betekenis
van deze oefening vallen of staan
met de vrije wil en datzelfde geldt
ook voor karma, het absolute
tegendeel van 'noodlot', het denkbeeld dat ons voortdurend van alles
zou overkomen wat we niet gewild
hebben.

Wie is 'ik'?
Na een beschouwing over de
uniciteit van elk mens zegt
Verbrugh dat de hele filosofie van
karma en reïncarnatie draait om de
vraag wie we bedoelen als we het
over 'ik' hebben. Hij komt uit op
'het wezen dat leeft in het midden
tussen de twee polen waarin (...)
mijn kleine aardse, lichamelijke,
aan tijd en ruimte gebonden ik, en
mijn hogere, niet aan mijn lichaam
gebonden en dus tijd- en ruimtevrije Ik samenkomen en elkaar
doordringen.' Het is volgens hem
de (levens)kunst om in dit midden
de lichamelijkheid zo effectief
mogelijk te gebruiken om de reïncarnerende entiteit te steunen in
haar streven het karma waarmee ze
aan deze incarnatie begonnen is uit
te werken.

Verbrugh acht het, mede tegen
deze achtergronden, zeer laakbaar
dat vandaag de dag veel mensen op
grond van een populaire karmanotie min of meer heimelijk geloven in de Hoddle-waarheid. Glenn
Hoddle was de Engelse voetbalcoach die begin 1999 beweerde dat
mensen met een handicap betalen
voor hun zonde in een vorig leven.
Op geen enkele manier is een
dergelijke uitspraak volgens
Verbrugh thans filosofisch of
anderszins wetenschappelijk te
funderen. Voor mensen met een
handicap noemt hij Hoddle's bewering concreet beledigend. En dat
gevoegd bij het misbruik dat er in
de sociale werkelijkheid van
gemaakt kan worden is voor
Verbrugh zelfs voldoende reden om
de uitspraak als 'moreel ontoelaatbaar te beschouwen. Hij waarschuwt voor een nieuw soort gesundes Volksempfinden dat nergens op
stoelt.
Het lijkt een beetje vreemd dat
Verbrugh in het boeddhisme zo
weinig aanknopingspunten heeft
kunnen vinden voor zijn boek. Maar
het boeddhisme kent volgens hem
'eigenlijk geen concept van reïncarnatie in de zin waarin ik op grond
van mijn analyse meen dat het in
de wereld moet komen, namelijk
als een concrete fysieke terugkomst
van een entiteit die door meerdere
incarnaties heen haar identiteit
behoudt en die "ik" kan zeggen'.
Met het begrip karma ligt dit
volgens hem anders, maar omdat
zijn analyse gaat over de onverbrekelijke samenhang tussen karma en
reïncarnatie, schiet hij daar niet
veel mee op. Toch denk ik dat juist
een reïncarnatie-agnost als Stephen
Batchelor en mensen als Urgyen
Sangharakshita hem hier iets
hadden kunnen aanreiken dat juist
naadloos aansluit bij zijn zoektocht

naar de betekenis van individuele
verantwoordelijkheid binnen het
karma-reïncarnatie-onderwerp.
Sangharakshita verwijst in een
bespreking van Batchelors boek
Buddhism without belieft in The
western Buddhist Review (nr. 2,
1997) dat de Sutta-Pitaka uit de
Pali-canon tenminste drie passages
bevat, waarin de Boeddha het heeft
over meerdere niet-karmische factoren in menselijke ervaring. De
Boeddha verwerpt daarin zelfs
expliciet Hoddle-achtige opvattingen dat alles wat een mens ervaart
aan plezier, pijn of een mentale
toestand is toe te schrijven aan een
vroegere handeling. Hij meent dat
mensen met zulke ideeën 'voorbij
gaan aan het persoonlijk ervaren en
aan wat algemeen erkend is'.

'Ons belang'
In zijn concluderend hoofdstuk rept
Verbrugh nog van het experimentum
crucis voor het karma- reïncarnatievraagstuk: systematische opslag
van (re)incarnatie-herinneringen en
karma-en-reïncarnatie-besef in
sarcotheken optimaal toegankelijk
maken voorde nieuwe mensen die
wij zelf in onze volgende incarnatie
zullen zijn'. Leuk, maar tijdrovend
en niet realistisch, denkt ook de
schrijver.
Na een pleidooi om karma en reïncarnatie in een positieve samenhang te brengen met het christendom komt Verbrugh met zijn
hamvraag: heeft de mensheid
althans enige morele vooruitgang
geboekt? Dat mag je toch verwachten als er sprake is van het door
hem verdedigde reïncarnatieconcept. Zijn antwoord is een
onverbloemd ja. Want anno 2000
proberen wij 'het milieu van de
aarde voor langere tijd intact te

houden. Dat is omdat we er belang
bij hebben, maar dat kan dus alleen
voor zover wij zelf nog eens terugkomen om de confrontatie aan te
gaan met wat we in een vorig leven
hebben aangericht.'
Je kunt je afvragen hoe dat zit het
met dat 'terugkomen'. Ook als wij
niet zouden reïncarneren, komen
we immers terug in onze kinderen.
Niet wijzelf, nee. Het zijn dan
mensen aan wie ook wij mogelijkerwijs iets hebben doorgegeven. Voor
wie wij voorgeslacht zijn en zij
nageslacht, maar die cesuur is
daarin niet van belang, omdat we
samen een continu proces vormen.
Of de mensheid daarbij haar transformatieslag kan maken, thans
bijvoorbeeld van een technologisch
informatietijdperk naar een ecologisch- en bewustzijnstijdperk, heeft
alles te maken met onze inzet nu.
En dat is morgen of overmorgen
net zo als gisteren en vandaag.
Maar het boek van Verbrugh is het
lezen waard. Niet alleen vanwege
de moed waarvan de auteur
getuigt, maar ook omdat er over dit
onderwerp weinig is geschreven.
Verbrugh maakt het de lezer evenwel niet altijd makkelijk, omdat zijn
cirkelschrijftrant en vele van zijn
volzinnen vaak onbedoeld ondoorzichtig zijn. Ook de penetrante
papier- of inktgeur die tijdens het
lezen uit het boek opstijgt, is niet
bepaald uitnodigend. Wat Marten
Toonder in zijn voorwoord een zeer
gedegen filosofische studie noemt,
krijgt in een volgend leven stellig
nog meer reliëf...
Hugo S. Verbrugh,

Karma a Reïncarnatie;
een filosofische analyse.
Agora: Kampen zoon, 206 blz., f 36,90

Hugo S. Verbrugh (1937) promoveerde in
1978 op een filosofische analyse van het
begrip ziekte en is thans universitair hoofddocent in de Vakgroep filosofie, ethiek en
geschiedenis van de geneeskunde aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Verbrugh
is lid van de Antroposofische Vereniging
Nederland en actief in de Stichting Skepsis. Hij schreef verschillende boeken en
talrijke artikelen over filosofisch-medische
thema's en vooral ook over reïncarnatie.

— advertentie —

A,Boeddha-

kaarten

Boeddha-kaarten

Een trainingsgereedschap voor de geest.

Verscherp je geest en inspiratie door de
teksten op deze Boeddha-kaarten.
ISBN 9073140552

f 28,50

KOPPENHOL UITGEVERIJ B.V.
Postbus 106 1200 AD Hgversum
Telefoon 035 - 623 33 73 Fax 035 - 621 77 77
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boek recensie

Tibets geheimen voorbij

Zome r2001

Krachtige stellingname botst nogal
eens met de oosterse aanpak van
conflictoplossing, weet lama Ole
Nydahl. In Tibets geheimen voorbij
doet hij openhartig verslag van de
roerige introductie van het
Diamantweg-boeddhisme in het
moderne Westen.

kwa r taa lb la dboe d dhisme
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Na twee jaar hard werken, verscheen onlangs lama Ole Nydahls
boek Tibets geheimen voorbij in de
Nederlandse vertaling, een mijlpaal
voor het Diamantweg-boeddhisme
in Nederland. Het boek doet
verslag van de introductie van de
Tibetaanse 'Karma Kagyu Linie' in
o.a. Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Rusland en Australië, op de manier zoals de uit Denemarken afkomstige lama Ole
Nydahl en zijn vrouw Hannah dit
hebben gerealiseerd. De Nydahls
waren de eerste westerse leerlingen
van de Zestiende Gyalwa Karmapa,
Rangjung Rigpe Dorje (1924-1981),
en hebben hun inspanningen op
zijn verzoek gedaan.
De Karmapa's zijn een emanatie,
verschijningsvorm, van de bodhisattva Chenresig (Sanskriet.:
Avalokiteshvara). Hun spirituele rol
als hoofd van de Karma Kagyu Linie
gaat terug op de Eerste Karmapa
Dsum Chenpa (1110-1193). Uit
compassie voor en ten dienste van
alle wezens hebben de reïncarnaties
van de Karmapa elkaar daarna in
een onafgebroken reeks opgevolgd.
Het boeddhisme, zoals het vorm
heeft gekregen in de Kagyu Linie, is
in de loop van vele eeuwen in
verscheidene transmissievormen

van leraar op leerling doorgegeven.
Zodoende is een van de bijnamen
van de linie 'De school van de orale
transmissie'.
De Kagyu-transmissie is begonnen bij Tilopa en zijn leerling Naropa, gevolgd door Marpa, Milarepa
en Gampopa en daarna door de
Karmapa's. Tegenwoordig zorgt de
in 1983 geboren Zeventiende
Karmapa, Trinley Thaye Dorje, voor
de continuiteit van deze onophoudelijk werkzame compassie van
alle Boeddha's. Karmapa betekent
Heer van Activiteit: een Karmapa
bundelt de kracht van alle
Boeddha's.
Rond het jaar l000 bereikte Tibet
een scala aan mogelijke wegen naar
verlichting; hieruit ontwikkelde zich
het Diamantweg-boeddhisme
(behorend tot het vajrayana) zoals
wij westerlingen het nu leren
kennen. In die tijd werden vele
oude leringen beoefend, gerealiseerd en doorgegeven door
boeddhistische yogi's. Deze yogi's
— een door Nydahl ingevoerde
modernisering van dit begrip is
'verwerkelijkers' — leefden vaak
buiten boeddhistische kloosters, al
dan niet met partner, en voorzagen
zelf of gezamenlijk in hun levensonderhoud. Het is deze vorm van
yogi-boeddhisme die lama Ole
Nydahl uitermate geschikt acht
voor de moderne westerse samenleving. Door de jaren heen heeft hij
onder de naam Diamantweg in veel
landen centra en groepen opgebouwd, die zich richten op deze
yogi- of verwerkelijkersaanpak. Het
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gaat hierbij om de verwerkelijking
van bevrijding en verlichting. De
Karma Kagyu Linie wordt ook wel
de 'Linie van Realisatie' genoemd.
De centra voor Diamantwegboeddhisme behoren tot de Karma
Kagyu, het deel van de linie dat zich
direct oriënteert op Karmapa, en
werken conform eeuwenlang
doorgegeven effectieve instructies.
Het doel is de ultieme realisatie van
wat in de Kagyu Linie Mahamudra
wordt genoemd: de ervaring en
verwerkelijking van de verlichting
zelf. Men doet dit niet voor zichzelf,
maar om meer te kunnen gaan
betekenen voor anderen door het
opbouwen van een surplus: een
door meditatie verkregen geestelijke rijkdom van waaruit men zich
automatisch meer gaat bekommeren om anderen.
Ook in Nederland krijgt de
Diamantweg de laatste jaren steeds
meer bekendheid; na het centrum
in Groningen zijn de afgelopen
jaren groepen ontstaan in Amster-
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Door Peter Kersten

In Tibets geheimen voorbij wordt ook
verslag gedaan van verscheidene
'ups' en 'downs' bij de introductie
van de Diamantweg in het moderne
Westen. Ups in de zin van de avonturen en belevenissen die plaatsvonden tijdens de reizen van de
Nydahls met Kaloe Rinpoche en de
Zestiende Karmapa door Europa en
de Verenigde Staten, die gepaard
gingen met verrassende inzichten,
krachtige inwijdingen, gekke
dingen. Ook het bezoek van de
Karmapa aan Amsterdam, in
Kosmos in de turbulente jaren
zeventig, komt erin voor. Spontaniteit, zelfstandigheid en stelling
durven nemen kenmerken Nydahls
boek. Zo wordt op basis van de
Kalachakra-tantra gewaarschuwd
voor moeilijkheden die in de
toekomst in Europa kunnen
ontstaan vanwege de islamisering
en de groeiende toevloed van
mensen uit andere culturen.
De downs betreffen het met
vallen en opstaan leren van wat wél
en wat niet past bij ons westerlingen. In de loop der tijd wordt het
essentiële onderricht steeds meer
ontdaan van typisch Tibetaans
culturele elementen en komt het

door conflicten met andere boeddhistische groeperingen. Conflicten
die door Nydahl en zijn organisatie
steeds met lef en open vizier tegemoet worden getreden. Een transparante en eerlijke aanpak die
volgens hem typisch westers is,
maar die nogal eens botst met de
oosterse, waarin zaken meer op
hun beloop worden gelaten, of met
de synthese van de oosterse en
westerse handelswijze: de
'aktetassendiplomatie' van heimelijk lobbyen.
Openheid en eerlijkheid typeren
ook de opstelling van de Diamantweg-centra in de kwestie van de
erkenning van de Zeventiende
Karmapa. Zijdelings wordt deze
materie in het boek aangeroerd.
Historisch gezien hebben de
Shamarpa's, die een eenheid
vormen met de Karmapa, de hoogste autoriteit bij het erkennen van
een nieuwe reïncarnatie van de
Karmapa. De huidige Shamarpa
heeft Trinley Thaye Dorje in 1993
erkend als de nieuwe Karmapa. Een
deel van de Karma Kagyu Linie
erkent echter een andere Karmapa,
namelijk de door China en de Dalai
Lama erkende Urgyen Trinley.
Vermoedelijk hebben sommige
lama's hun belangen in Tibet zo
zwaar laten wegen dat tot een
dergelijke koers is besloten. Verzoeken van de Shamarpa om een
wetenschappelijke toetsing van het
door hun gebruikte bewijsmateriaal
zijn steeds geweigerd.
De achtergrond van Thaye Dorje
is onbesproken (hij is zoon van een
vooraanstaand Nyingma lama),
goed gedocumenteerd en kan door
iedereen worden onderzocht. De rol
van de Dalai Lama in dit alles is

opmerkelijk. Hij vertegenwoordigt
in politiek opzicht de Tibetaanse
gemeenschap naar buiten toe,
maar hij heeft geen bevoegdheid in
het erkennen van reïncarnaties
buiten zijn eigen Gelugpa-linie. De
andere grote linies Kagyu, Sakya en
Nyingma zijn hierin altijd volstrekt
autonoom geweest.
Ole Nydahls gedreven stijl, opvallende levenswijze en verschijning
vinden niet bij alle boeddhisten
evenveel goedkeuring. Hij weigert
schandalen toe te dekken en brengt
ze juist in de openbaarheid (ook in
dit boek) opdat iedereen er voor de
toekomst van zal kunnen leren.
Fascinerend en soms schokkend is
het verslag van het overlijden van
de Zestiende Karmapa en van alles
wat daaromheen plaatsvindt.
Karmapa is nog maar net overleden
of een hiërarchisch georganiseerde
zijtak van de Kagyu Linie met het
hoofdkwartier in Amerika, probeert
via een brief met vervalste handtekeningen de leiding naar zich toe te
trekken.
De reizen in de jaren zeventig en
tachtig van de Nydahls met Karmapa, Kaloe Rinpoche en andere leraren hebben grote bekendheid gegeven aan het Tibetaanse
boeddhisme in Europa en de VS, en
hebben zo bijgedragen aan het
scheppen van een vruchtbare grond
voor het boeddhisme in het algemeen.
Lama Ole Nydahl, Tibets geheimen voorbij:
Het boeddhisme wordt wereldwijd actief.
Uitgeverij Milarepa 2000, 431 blz., f 39,50.
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Daarnaast werken velen met de
'Basisoefeningen', de Chag Chen
NOndro, die lichaam, spraak en
geest reinigen van negatieve opgeslagen indrukken en blokkades en
nieuwe goede indrukken opbouwen. Op deze wijze wordt ruim
baan gemaakt voor het leren
herkennen van de essentie die ten
grondslag ligt aan alles: de open
heldere ruimte van de geest.

accent te liggen op dat waar het
eigenlijk om gaat: de essentie van
bevrijding en verlichting — en de
snelste weg ernaartoe. Downs ook
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dam, Leeuwarden, Den Haag,
Rotterdam en Utrecht. In de centra
wordt hoofdzakelijk de krachtige
'Meditatie op de Zestiende Karmapa' gedaan. Hierin wordt de
Zestiende Karmapa gevisualiseerd.

boeken
Richard McLean

Zen-fabels voor een
moderne tijd
BZZT61-1, 2000, f 19,5o

Bundel met stukjes bewerkte
'zentekst' voorzien van erg veel
matige zwart-wit-tekeningetjes. Op
de achterkant van het boek zegt de

Zome r200 1

uitgever dat in deze prachtige en
soms bedrieglijk simpele parabels
waarheden besloten liggen die relevant zijn voor onze moderne tijd.
En zo is het. Dit soort boekjes is op
het ogenblik erg 'in' en de bedrieglijk achteloze, wat kermisachtige
wijze waarop het is uitgegeven,
neemt niet weg dat er prachtige
teksten in staan, die het bij velen
goed zullen doen en niet alleen in
een toespraakje op een receptie.
Voor het geval iemand zich onzeker
zou voelen over de uitleg van de
tekst; die staat er in de meeste
gevallen in vet cursief onder. (DV)
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Guy Newland

Schijn en werkelijkheid
De twee waarheden in de vier
boeddhistische stelsels
Kunchab Publicaties, 2001, f 27,5o/BF 550

Dit boek is geënt op materiaal dat
onderwerp van gesprek was tijdens
een in de VS gehouden seminar,
waar Tibetaanse en westerse
deskundigen onderricht gaven over
het beginsel van de 'twee waarheden'. Leggen we de onderscheiden
leerstelsels binnen het boeddhisme
naast elkaar, en onderzoeken we op
welke manier grote denkers door de
eeuwen heen zich bezighielden met
de grondvraag: 'Wat is werkelijkheid?', dan komen we door diepgaande studie tot het besef van de
relatieve en de uiteindelijke realiteit.

Dit boek behandelt een complexe
materie, die met name bedoeld is
voor de lezer die reeds kennis heeft
gemaakt met de verschillende leerstelsels. Volgens de Dalai Lama
zouden westerlingen bij de bestudering van het boeddhisme het
best kunnen beginnen met het
onderzoek naar deze twee waarheden. (DB)

Michael Paul

Zen
de kunst van het leven
Uitgeverij Terra, 2000, f 59,-

De stroom van televisieprogramma's en tijdschriften over het inrichten
van huis en tuin lijkt schier eindeloos. In deze markt voor het verlangen naar een sfeervolle eigen plek
past ook het koffietafelboek Zen; de
kunst van het leven (lees: de kunst
van het wonen). Een prachtig boek,
dat niet de pretentie heeft een definitief werk over zen te zijn, maar
middels beelden tot de kern van de
zenstijl doordringt. De fotografie is
dan ook verbluffend en maakt de
versmelting van natuur en menselijke creativiteit bijna tastbaar.
Naast de ontstaansgeschiedenis en
sprituele praktijk van zen wordt de
esthetiek van naturalisme en
eenvoud in zowel traditioneel als
modern zendesign, -architectuur en
-tuinontwerp smaakvol in woord en
beeld gebracht. (MH)

B.N. Wallace

Liefdevole aandacht
Kunchab Publicaties, zool, f 35,50

Hoewel de leringen van Wallace —
thans docent aan de Universiteit
van Californië in Santa Barbara — in
hoge mate zijn ingegeven door

studie en beoefening van het Tibetaans boeddhisme, baseert hij zich
in deze uitgave ook op de vijfdeeeuwse Visuddhi Magga, de 'Weg
tot Zuivering' van Buddhagosha.
Het zijn met name aspecten zoals
de ontwikkeling van meditatieve
rust (shamata), de vier brahmavihara's (geestesgesteldheden), te
weten: liefdevole vriendelijkheid,
mededogen, medevoelende vreugde en gelijkmoedigheid die de
grondslag vormen voor de reeks
leringen in dit boek. Om vooral
nadruk te leggen op de praktische
uitvoerbaarheid van shamata en de
brahmavihara's, bevatten de leringen ook een aantal geleide meditaties en onderdelen van groepsdiscussies die tijdens een retraite
plaatsvonden.
Met de presentatie van die uiterst
belangrijke kwaliteiten, die zowel in
het oude theravada-boeddhisme als
in de vormenrijke Tibetaanse mahayana-traditie uitgebreid aan bod
komen, wordt aangetoond dat er
een sterke 'common bond' bestaat
tussen deze twee vooraanstaande
tradities binnen het boeddhisme.
Zowel als leerboek ten dienste van
meditatiecursussen als voor zelfstudie is Wallace's Liefdevolle aandacht
heel geschikt. (DB)

Tsjwang-tse

Geshe Sonam Gyaltsen

Beginnen met leven

De Hart Soetra

Vertaling en redactie Sam Hamill en

Uitgeverij Maitreya, 2000, fig,go

J.P. Seaton.
Servire, 1999, f 6o,90
In 1997 verscheen van deze
befaamde Chinese taoïst De innerlijke geschriften in de eerste rechtstreeks uit het Chinees vertaalde
versie van Kristofer Schipper.
Hamill en Seatons Engelse vertaling is hier naar het Nederlands
hervertaald en omvat een selectie
uit alle 22 hoofdstukken. Er is
kennelijk getracht een wat speelse
vertaling te presenteren van
Tsjwang-tse's klassieke werk, dat
een enorme invloed heeft uitgeoefend op de Chinese literatuur en
filosofie. Vol met parabels, essays,
liederen en anecdotes gaat Meester
Tsjwang (369-286 v.o.j.) onder
meer in tegen het confucianisme
van zijn dagen met zijn strenge
ethische gedragscodes. Ook gaat
hij ervanuit dat wijzelf schuldig zijn
aan het lijden door voortdurend de
dingen te beoordelen als zijnde
goed of kwaad. (DB)

De Hartsoetra is alombekend in
zowel het mahayana-, het vajrayana- als het zenboeddhisme. Lama
Gyaltsen neemt ons in dit boekje
aan de hand van elke versregel mee
op zijn speurtocht door deze vaak
gereciteerde maar meestal half
begrepen tekst. Een tekst die de
sleutel vormt tot het pad naar
bevrijding en uiteindelijk tot het
boeddhaschap. Achterin is de tekst
in Tibetaans en fonetisch schrift
opgenomen. Dit vooral ten dienste
van hen die deze diepgaande tekst
willen reciteren. (DB)

Roger Walsh

Het wezen van spiritualiteit
De zeven wegen naar hart en geest
Wereldbibliotheek, 2000, f 49,5o

Het aantrekkelijke van dit boek is
dat de auteur met behulp van
verschillende spirituele tradities uit
alle hoeken van de wereld een
aantal wegen ontsluit die zich baseren op religieuze beginselen. Elk
van de thans nog levende grote religies kenmerkt zich door een universeel karakter en baseert zich op
vaak wijd uiteelopende spirituele
leerstellingen. Op die grondslag
bouwt Walsh een verrassend beeld,
dat hij bruikbaar maakt voor het
leven van alledag, mede door het in
de tekst opnemen van eenvoudige
dagelijkse oefeningen.
Wie een publicatie zoekt die het
beste put uit de rijkdom van spiritueel denken, ongeacht welke dogma's, voorschriften of soms verstarde
tradities ook, zal Walsh's boek niet
teleurgesteld dichtslaan. In het
'Woord vooraf' door de Dalai Lama

ROGER WALSYI

Het wezen va n
it
s piritualite

naar

De zeven wegen
hart en geest

benadrukt deze dat bij grondige
bestudering van wereldreligies
gemeenschappelijke kenmerken
aan het licht komen, die in elk
mensenleven leiden tot een zuiverder motivatie die liefde en mededogen vergroot, ethiek ontwikkelt,
wijsheid aankweekt en leert dienstbaar te zijn aan anderen. Kun je je
een beter programma voor het
leven indenken? (DB)

— advertentie —
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ir Boeddhistische
Contemplatieven
Een open gemeenschap van de
Soto-Zen traditie, organiseert in
Utrecht de

lezingenreeks

Zen & Ethiek

Thema's: Dierenwelzijn (16-9)
Euthanasie (14-10), Mystiek (11-11)

Dharmatoevlucht

onze tempel
in Apeldoorn, biedt een programma van avondmeditatie, dag- en

weekretraites. Voor data zie onze
website of bel :
055 5420038 / 030 2625972
www. gbconline .n1
e-mail: info@gbconline.nl
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MAITREYA
INSTITUUT
Tibetaans boeddhistisch
studie- en meditatiecentrum

bo

Stichting
Vrienden van
de Westerse
Boeddhisten Orde

"Meditation is the uninterrupted production
of skilful mental states"

Sangharakshita

in EMST
OPEN DAG 14 oktober
• Lam rim en Drub Tha studieprogramma
o.l.v. Geshe Sonam Gyaltsen

• speciale evenementen zoals b.v. volle maansavonden

Voor info en brochure:

• retraites voor beginners en gevorderden

tel. 0578-661450
e-mail: maitreya©wxs.nl

OPEN DAG zaterdag 25 augustus.

in AMSTERDAM

Beginnersretraite: 21-23 september, 16-18 november.

Brouwersgracht 157

Boeddhistisch Centrum Amsterdam

OPEN DAG 9 september
Meditatie/Lam Rim studie/Yoga/Tibetaanse taalles
Cursussen en workshops -Ven. Kaye Miner
elke ma. avond van
10 sept t/m 15 okt
• Mind and its potential

• cursussen in meditatie en Boeddhisme
• vervolgavonden en dagretraites

.• Meditatie- en yogaweekends

• How to meditate

• introduktie van meditatie elke woensdagavond

Palmstraat 63, 1015 HP Amsterdam.
Tel. 020-4207097 / 020-6327795
e-mail: info@vwbo.demon.nl / website: www.vwbo.demon.nl
geopend voor info en boekwinkel ma. en do. 14.00-17.00 u.

elke ma. avond van
29 okt t/m 3 dec

• Overview of
Tibetan Buddhism
• "How to" practice day

29 september
30 september

• The Art of Happiness

13-14 oktober

• The Meaning of Life

24-25 november

DHARMA BOEKWINKEL
Tibetaan3 Boeddhisme

Gastdocenten:
• Ven. Sangye Khadro:
What is the relevante of
a committed spiritual life?

14 september

• Here and now can Buddhism be relevant? 15-16 september
• Andy Weber Tekencursus:
The Stupa of Enlightenment 16-18 november
• Dr.Alex Berzin:
BOn and Buddhism

13 december

Voor info en brochure:
tel. 020-4280842
email: amsterdam©maitreya.n1
Maitreya Boekhandel

Hedendaagse leraren en schrijvens
Oude Tibetaanse leraren
Sbetra's en Ta n tra's
Leven en sterven
Cultuur, Geschiedenis
Reisboeken
fyleditatiekussens matten

tel. 020-6206272
in NOORD NEDERLAND
Studiegroep. Lezingen en meditaties
Voor info en brochure:
Tel. 050-5268058 (Simon de Boer)

Algemene website: www.maitreya.nl

dinsdag tkri zaterdag
12- 17 uur
Roguliersgracht 25
1017 LI Amsterdam
tel: 020 - 620 52 07
dha im a hoeks n@nyi n gm a .n I
voluw.nyingma.n1

n a bespreki ng

Door Lucia van der Drift

Lili Chao legt op enthousiaste en
humorvolle wijze uit hoe het
Chinese boeddhisme in het begin
werd beïnvloed door het boeddhisme uit Centraal Azië. Chao is
lid van de BLIA, een betrekkelijk
jonge boeddhistische organisatie
met Taiwan als hoofdkwartier.
BLIA stelt zich tot doel het boeddhisme in het dagelijkse leven toe
te passen en besteedt veel aandacht
aan scholing en liefdadigheidsprogramma's. Lili Chao legt uit wat
de attributen betekenen die de
grote boeddha flankeren op het
altaar in de grote zaal waarin de
bijeenkomst plaats heeft. Tegen
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boeddhisme en over de functie
van de tempel. 's Middags ging het
woord naar de belangrijkste
vertegenwoordiger van de
Ch'an-traditie in Nederland,
Ton Lathouwers.

muur komt te staan. Een moment
waarop niets je meer lijkt te
kunnen redden, totdat vertrouwen
doorbreekt en daarmee de wetenschap dat alles uiteindelijk goed
komt. Lathouwers spreekt zoals
altijd intens emotioneel vanuit een
ontzagwekkende eruditie. Hij
rondt zijn verhaal af met een
kwartier zitten in stilte.
Als laatste gedeelte van deze lentebijeenkomst is er gelegenheid tot
het stellen van vragen. Lathouwers
maakt van elke vraag en antwoord
de hart-tot-hart-ontmoeting die
hem zo kenmerkt. Hij doet
prachtige uitspraken. Zo zegt hij
dat zonder het hart van mededogen meditatie van geen enkel
belang is en moedigt hij een vraagsteller als volgt aan: 'Hoopt u
maar, grenzeloos.' Hij geeft blijk
van zijn mateloze fascinatie en
verwondering over de ontmoeting
met de ander: Wij blijven altijd
geconfronteerd met het andere.
Dat is toch boeiend. U bent
altijd een ander. Ik verwonder mij
over u.'

awspopaoq

Op 26 mei stond de lentebijeenkomst van de Stichting Vrienden
van het Boeddhisme in het teken
van het Chinese boeddhisme.
De dag speelde zich af binnen de
muren van de vorig jaar geopende
Fo Kuang Shan He Hwa Tempel,
gelegen op de Amsterdamse
Zeedijk. Op het programma stond
een rondleiding door de tempel,
een inleiding over het Chinese

een perzikkleurige glanzende
achtergrond staan schalen met
fruit en vazen met bloemen en
bamboescheuten. Zo heeft het fruit
met leren geven te maken en staat
de bamboe symbool voor groei in
het spirituele leven.
Na de grote zaal op de begane
grond krijgt het gezelschap de
Kwan Yin-zaal te zien. Een
indrukwekkend beeld van Kwan
Yin staat opgesteld tussen twee
krijgers die de leer, de tempel en
de sangha beschermen. Op de
bovenste verdieping ligt de meditatiezaal, of de zaal met de achttien
arhats. De arhats worden telkens
samen met dieren uitgebeeld. Dit
om ons eraan te herinneren dat we
niet zoals de dieren moeten blijven
die alleen maar op hun instinct
afgaan. Het raam van de meditatiezaal biedt uitzicht op de drukke en
chaotische Zeedijk en geeft een
ontnuchterende doorkijk naar de
keuken van het tegenovergelegen
populaire restaurant Nam Kee. De
tempel in relatie tot zijn omgeving,
aldus Chao, is als een lotus die uit
de modder oprijst. Het geeft iedereen in deze warme buurt de gelegenheid om in aanraking te komen
met het boeddhisme.
Na de door de tempel opgediende
lunch in Chinese stijl, vertelt Ton
Lathouwers wat hem zo raakt in
de Ch'an-traditie. Hij benadrukt
dat hij alleen vanuit zijn eigen
ervaring spreekt. Hij wijst erop dat
woorden de neiging hebben te
stollen, waardoor het wezenlijke
telkens weer ontglipt. Hij praat
over vertwijfeling en het moment
dat je innerlijk oog in oog met een

L OOGJ aLt1OZ

Lentebijeenkomst Stichting
Vrienden van het Boeddhisme

Bodhisattva Kwan Yin

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.

elke wo. 19.30u. beginnersretraites: 21-23
sept., 16-18 nov. Gevorderden activiteiten:
dharma avonden elke don., dagretraite 26
aug., vollemaansavonden 4-8, 2-9, 2-10, 111, 30-11. Open dag zat. 25 sept. 11.00 16.30 u.
Boeddhistisch Centrum Ghantapa
Kadampa Boeddhistisch Centrum van
Amsterdam. Aakstraat 62, 1034 BP Amsterdam-Noord. Tel. 020-633.4921. E-mail:
ghantapa@worldonline.n1
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.

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.

Boeddhistisch Studie- en Meditatiecentrum
Karma Deleg Chë 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.

Zo me r 2001

Boeddhisme - wereldwijd elektronisch
web
Web: boeddhisme.pagina.nl Overzicht naar
andere boeddhistische pagina's, met o.a.
gegevens Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB) en Boeddhistische Unie
Nederland (BUN).
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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

Boeddhisme Ring
Web:
nav.webring.yahoo.com/hub?ring=boeddhismering
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.n1
Beginners activiteiten: meditatieavonden
— advertentie —

Schilderijen geïnspireerd
op Boeddhisme

"Japanse tuin". Acryl op doek, 100x60 cm

Lidie Bossen
Oude Rijn 63e - 2312 HC Leiden
telefoon 071-5124223
www.Kunstkontakt.nl/Bossen

eerstvolgende dag is 30 september in het
Maitreya Instituut te Ernst. Een documentatieboekje met uitgebreide informatie over
de aangesloten organisaties is te bestellen
door storting van f 12,- op pos trekening
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.
E-mail: 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; 24-27/8 meditatief bestuderen van de Therigata olv Ria
Kloppenborg; 27/8 t/m 2/9 Vipassana meditatie retraite olv Jotika Hermsen; 16-18/11,
Vipassana en hiv.
Centrum voor Shin-Boeddhisme
Shintempel Jijoki, Pretoriastraat 68, B-2600
Antwerp en-B erchem.
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. E-mail: m_olt@euronet.n1
Zazen voor beginners en gevorderden:
wekelijks wo 20.00-21.45 u.
Dhamma Conferentiecentrum
Jan Frankensingel 26, 8431 AH Oosterwolde. Tel. 0516-521381. E-mail: dhammasewaka@buddhayana.nl Retraites en cursussen:
programma op aanvraag.

Filosofie Oost-West
Info programma (2001), secretariaat: Oude
Rijksstraatweg 9, 7391 MA Twello. Tel 0204821533 en 040-2113344. E-mail: info@filosofie-oostwest.nl. Web: www.filosofie-oostwest.nl. Negen zaterdagen per jaar in:
Zalencentrum Vredenburg 19, Utrecht van
10.00 - 16.30 uur.
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.E. Plukker 020-6626662. E-mail: d.plukker@inter.nl.net Web:
web.inter.nl/users/india-instituut/
INEB-Nederland (International Network
of Engaged Buddhists)
Hans van Willenswaard, Postbus 11514,
1001 GM Amsterdam. Tel 020-6258294.
E-mail: ini@antenna.nl Bezoekadres:
Lindengracht 83-85, 1015 KD Amsterdam.
Internationale School voor Wijsbegeerte
Dodeweg 8, 3832 RD Leusden. Te1.0334227200. E-mail: info@isvw.nl; Web:
www.isvw.nl. Zomercursus Mens en Natuur
in Oost en West: 6-10/8.
Internationaal Zen Instituut Nederland
(IZIN)
IZIN is een afdeling van International Zen
Institute of America and Europe. Oprichter
Zenmeester Gesshin Prabhasa Dharma
Roshi (1931-1999). Info: Marjolein Jhana
Verboom, Reggestraat 33, 3522 GM
Utrecht. 030-2545197.

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

olv Maurits Hogo Dienske 020-6799126;
ma t/m vrij 8.00-9.00 u. olv Phil Nafta 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

Jewel Heart
Dominicanenstraat 2B, 6591 KD Nijmegen.
Tel. 024-322.6985. E-mail: info@jewelheart.nl Web: www.jewelheart.nl. 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 19.3021.30 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 20.00-22.00 u.
Lamrim: wek. do 19.30-21.30 u. Info 0736413166. Tilburg Inscholing boeddhisme:
wek. ma en wo 20.00-22.00 u. Info 0135321348.
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 Dorj e en lama Ole Nydahl.
Website: www.diamantweg-boeddhisme.nl.
Onder een gezamenlijke stichting functioneren 7 zelfstandige centra/groepen: zes in
Nederland en een in België. Zie voor emailadressen de website.
Centrum Amsterdam: Gerard Doustraat
95/2. Elke wo om 20 u meditatie. Info:
Michel van Dinteren 020-6792917 of
Roeland Hofstee 072-5119257. Centrum
Groningen: C.H. Petersstraat 21. Elke di
om 20 u meditatie. Info: Marja Jongejan
050-5774582 of Frank Sijbenga 0505410897. Groep Den Haag: L. Henriëttestraat 24. Elke wo om 20 u meditatie. Info:
Derek Lugtenberg 070-3473828. Groep
Leeuwarden: S. Burgerstraat 14. Elke wo
om 20 u meditatie. Info: Hans Visser 0582155726. Groep Rotterdam: Walenburgerweg 78/a. Elke do om 20 u meditatie. Info:
Mireille en Xavier Hazenbosch 010-

2654466. Groep Utrecht: Kornalijnstraat
11/2. Elke wo om 20 u meditatie. Info:
Sander Ossevoort 030-2518511. Centrum
Brussel: Chaussee d'Alsemberg 306,
Bruxelles-Forest. Elke di & vr om 20 u
meditatie. Info: Anja Hanna Mangels 00322-3438538. Bezoek lama Ole Nydahl: 19
dec. 2001, 20 u in Groningen.
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 fijr

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

LOOZ J 311.10Z

European Zen Center
Valckenierstraat 35,1018 XD Amsterdam.
Tel./fax: 020-6268884. Web: www.zendeshimaru.com. E-mail: info@zen-deshimaru.n1; Adelaarstraat 13, Utrecht. Tel. 030733885

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.
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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; KinderDhammaschool: za 14.00 u.

Maha Karuna Ch'an (Chinese Rinzai
Ch'an)
(Rinzai Ch'an-leraar Ton Lathouwers)
Secretariaat Nederland: Leo Giesen, Braamkamp 323, 7206 HP Zutphen. Tel. 0575527665. E-mail: Leo.Giesen@l2move.nl
Secretariaat België: Jef Dewit, Adolphe
Saxplein 3 b 30, 1050 Brussel. Tel 0475873163.
E-mail: jef.dewit@brutele.be. Web:
http://get.to/mkc. Sesshin: 24/8 tot 2/9
o.l.v. Ton Lathouwers, in Klooster van het
H. Hart te Steyl (vlakbij Venlo).
Maitreya Instituut Ernst
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Emst. Tel.
0578-661450. E-mail: maitreya@wxs.nl.
Web: www.maitreya.nl
Maitreya Instituut Amsterdam
Boeddhistisch meditatie- en studiecentrum.
Brouwersgracht 157-159, 1015 GG Amsterdam. Tel. 020-4280842. E-mail: amsterdam@maitreya.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.

zom er zoo]

Mandala Boeddhistisch Centrum
Shingon-school, Japans Vajrayana-boeddhisme, Postbus 11617, 2502 AP Den Haag.
E-mail: mandala@gironet.nl
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Nederlandse Zen Stichting
Banstraat 36, 1017 KA Amsterdam. Info:
Ada Henkus-Kocken 020-6734847.
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.
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 Kum 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.

024-3771935. E-mail: subks@xs4all.nl;
internet: http://www.xs4all.n1/-subks/
Tiendaagse Vipassana-meditatiecursus: 15 25 juni in IMC- Engeland is speciaal aanbevolen; de Nederlandse stichting begeleidt
dan de reis heen en terug en zorgt dan voor
vervoer van deelnemers per (gratis) bus
vanaf London.
Wekelijkse Vipassana groepsmeditaties: in
Utrecht en Nijmegen.
Verdere info zie boven bij Sayagyi U Ba
Khin Stichting.
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 Cheigyam
Trungpa Rinpoche, geleid door Sakyong
Mipham Rinpoche.
1 e Jacob van Campenstraat 4, 1072 BE
Amsterdam. Tel. 020-6794753. E-mail:
shamadam@xs4all.nl
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 tel.melding;
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: http://home4.worldonline.n1/-t356217/suiren.html
Meditatie en sutra's: ma t/m vr 6.30-8.30
u.(gevorderden) 20.00-22.30 (beginners)
20.00-22.00 u.

Rigpacentrum
Secretariaat: Van Ostadestraat 300, 1073
TW Amsterdam. Tel. 020-4705100.

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; HardenMayke 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.

Sayagyi U Ba Khin Stichting
Wijnbesstr. 57, 6543 TK Nijmegen. Tel.

Tibetaans Boeddhistisch Instituut (Stichting Sakya Thegchen Ling)

Internationaal Zen Center Noorder
Poort
Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen. Tel.
0521-3211204. E-mail: Kanromon@euronet.nl

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; Basiscursus 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.kunchab.org
1-5/8 Huy: Neerbuigingen; 3-5/8 Huy: Een
weekend over abidharma / Lama Zeupa;
6-9/8 Huy: Dorjee Sempa; 11-15/8 Huy:
Zomerretraite door Lama Tashi Nyima; 1316/8 Huy: Offerande van de mandala; 1718/8 Huy: Sacrale gezangen v/h Tibetaans
boeddhisme;
19/8 Huy: Een dag aangeboden aan alle
leden; 20-23/8 Huy: Goeroe-yoga; 24-26/8
Tcheud door de drie Lama's; 1-2/9 Retraite
in de abdij van Orval.
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 19.3021.30 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: 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).

Yoga Centrum Padma
Nieuwstraat 19, 4331 JK Middelburg. Tel.
0118-623544 / 0118-479135. E-mail:
efka@zeelandnet.nl
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.
Zen-management
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. EA.S.-seminar en retraite:
27 juli-1 aug .
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. 0243619010.
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, Erasmuslaan 15, Nijmegen za 9.00-12.00 u. olv
Chris Smoorenburg 024-3236124/27.
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
Huffertsheck 2, D-54619
Lauzerath/Leidenborn, Duitsland. Info:
0049-6559467. (150 km vanaf Maastricht).
Verdere info zie boven bij: 'Stichting Leven
in Aandacht'.

Kwartaalbla
Boeddhisme

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

In het volgende nummer:

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
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 Butter.
Zentijd
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; Costa Ricadreef 333, 3563
TG, Utrecht. 030-2882528. Web:
www.zentrum.nl E-mail: zen@zentrum.nl
Zenretraite olv Rients Ritskes van 2 t/m 8
juli op de Tiltenberg. Zomerintrod.cursussen Zen. Zat. 14 en zon. 15 juli: 10.00 12.00 en 14.00 - 16.00 uur; ma. 16 t/m don.
19 juli; 19.30 - 21.30 uur. Docent: Willem
Scheepers. Zat. 18 en zon. 19 augustus:
10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur; ma. 20
t/m don. 23 augustus: 19.30 - 21.30 uur.
Docent: Cornelia Wierenga. Introd.cursussen vanaf 11 sept. op di. olv Cornelia
Wierenga om 9.15, 17.45 en 20.00u. Op vrijdag olv Dick Verstegen om 20.00u. Doorgaande cursussen vanaf 10 sept. op ma.,
woe. en don. om 17.45 en 20.00u. olv
Willem Scheepers en Nico Tydeman. Wo.
ook om 9.15u. Informatie bijeenkomsten op
1 september om 12.00 en om 14.00 u.

Special
Boeddhisme en
psychotherapie
Alle bestaan is lijden', zegt de Boeddha.
Ook de mens is ziek: een gespleten
persoonlijkheid, aldus zijn diagnose van
de condition hurrraine. 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.
Met bijdragen van o.a. Han de Wit.

Adviezen aan Singáiaka
Een voorproefje op de integrale vertaling
van de 'Verzameling van de Lange
Sutta's' uit de Pali-canon. In de
Singálovácia-sutta richt de Boeddha het
woord tot de leek Singálaka die door
religieus ceremonieel de weg naar geluk
probeert te verzekeren.

Wat is het zenwoord?
Zen heet een bijzondere overdracht
buiten geschriften om, niet afhankelijk
van woorden of letters. Maar toch
verlangt de leraar van de leerling een
antwoord op zijn vraagstuk.

Televisie- en radio-uitzendingen van de BOS:
Televisie-uitzendingen vinden plaats op
zondagmiddag, aanvang 14.00 uur,
Nederland 1.
Data: 22 en 29 juli; 5, 12, 19 en 26 augustus;
2, 16 en 30 september; 13 oktober.
Alle tv-programma's worden de eerstvolgende zaterdag herhaald op Nederland 1,
rond de klok van half 1.

Op de website www.boeddhistischeomroep.nl
staat de meest recente programma-informatie
en kunnen tevens reeds uitgezonden programma's beluisterd en (deels) bekeken worden.

Radio-uitzendingen vinden plaats op
zondavond van 20.00 uur tot 20.30 uur op
Radio 5, Middengolf 747 AM.
Data: 22 juli; 5 en 19 augustus; 2, 16 en 30
september; 13 en 27 oktober.

Tegen een muur van begrippen en
concepten zoekt de zenstudent wanhopig
naar bevrijdend inzicht. Een beschrijving
van het koanproces.
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