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Thich Nhat Hanh: ademen 
naar vrede 
Door Anneke Smelik 

Gedachteloos consumeren wij geweld, stelt 
vredesactivist Thich Nhat Hanh. Aandachtig 
luisteren en ademen kan ons leiden naar een 
cultuur van vrede. Een verslag van zijn be ~k 
aan Nederland. 

Vipassanameditatie: 
universele toepassing van 
Boeddha's leer 
Door Caspar Brinkman 

De verspreiding van vipassana neemt 
wereldwijd een grote vlucht. Sinds kort 
worden ook in België gratis retraites in de 
traditie van Satya Narayan Goenka 
aangeboden. Reportage van een cur1 in 
universeel inzicht. 

Racisme en boeddhisme 
in Amerika 
Door Marlies Bosch 

'Iedere keer als ik naar een bijeenkomst van 
boeddhisten ga, zie ik in een witte massa 
slechts een enkel zwart gezicht.' Een interview 
met Afro-Amerikaans hoogleraar lanice Willis. 

Mystiek en 
transconfessionaliteit 
Door Willigis Jáger 

Kan spiritualiteit zonder religie? In een essay 
over de mystieke weg pleit zenmeester 
Willigis J a ger voor het zoeken naar zin voorbij 
rituelen en concepten. 



ten geleide 

Zenlezingen van Shunryu 
Suzuki herontdekt 
Door Mark Hemels 

Terug van weggeweest: de man die zen naar 
het Westen bracht herleeft in een nieuwe 
Nederlandse vertaling. 

Voorpublicatie: 
Stromend in het donker 
van Shunryu Suzuki 
'Vandaag zijn we misschien heel gelukkig —
wat de dag van morgen brengt, weten we 
niet: 
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Naïef 

V-  ictor en Victoria Trimondi zijn boos. 
Boos en teleurgesteld. En nog wel op de 
Dalai Lama. In hun boek Der Schatten 

des Dalai Lama, dat onlangs in de Engelse 
vertaling verscheen, doen ze verslag van hun 
bevindingen met het Tibetaanse boeddhisme. 
Waren ze aanvankelijk nog van mening dat de 
tolerantie, ethische waarden en vredige visioenen 
van de Dalai Lama 'ernstig gemeend en richting-
gevend' waren, langzaam maar zeker kwamen ze 
erachter dat de werkelijkheid heel wat minder 
fraai was. 
Bij bestudering van met name het tantrisme 
ontdekten Mariana en Herbert Rolittgen — Victor 
en Victoria Trimondi zijn pseudoniemen — dat 
het Tibetaanse boeddhisme een agressief, 
seksistisch en machtsbelust systeem is. Daar viel 
de Dalai Lama van zijn voetstuk. 
Met verbazing las ik over hun 'ontdekkingen': 
dat de Dalai Lama bevriend was geweest met de 
Japanse gifgasgoeroe Shoko Asahara en dat hij 
de bloeddorstige godheid Palden Lhama als 
persoonlijke beschermgodin aanbidt. De 
ontdekkingen verbaasden me niet, maar wel hun 
reactie er op. 
Voor degenen die zich namelijk al een tijd in het 
Tibetaanse boeddhisme verdiepen, is dit allemaal 
oud nieuws. Het mag toch als bekend worden 
verondersteld dat de staatsreligie van het land 
der witte wolken nauw verbonden is met de 
oorspronkelijke animistische Ba-godsdienst, 
die niet bepaald vredig te noemen is. En dat de 
vrouwen — ook nonnen — behoorlijk in de 
verdrukking zaten en vaak nog zittten, werd 
ook al 15 jaar geleden uitvoerig beschreven. 
Nee, de blinde vlekken van de auteurs zelf, die 
deden mijn wenkbrauwen fronsen. Hoe is het 
toch mogelijk dat goed opgeleide, kritische 
westerlingen zodra ze zich spiritueel gaan 
ontwikkelen iedere vorm van relativeringsver-
mogen uit het raam gooien? Hoe kan het dat 
zodra de Dalai Lama zijn beroemde glimlach 
etaleert, hele volksstammen zichzelf rcksichts-
los in de naïviteit dompelen? Om er zich enige 
tijd later gedesillusioneerd van los te maken. 
Misschien is het wel een onvermijdelijk onder-
deel van het proces van innerlijk groeien: dat je 
ook de Boeddha, als je die tegenkomt, uiteinde-
lijk moet doden. Kortom: schud in dit nieuwe 
jaar je naïeviteit van je af, lees alert onze artike-
len en wees je eigen meester. 

Coverafbeelding: Shunryu Suzuki-roshi in Tassajara Zen Mountain  Een uitgebreide bespreking van Der Schatten des 
Center, rond 1970 (foto: Rowena Patee).  Lama volgt in het lentenummer. 

Wanda Sluyter 



Zendtijd voor Boeddhistische Omroep 
Het Commissariaat voor de 
Media heeft zendtijd op tv en 
radio toegewezen aan de Boed-
dhistische Unie Nederland 
(BUN). Een eerdere aanvraag was 
afgewezen. Na een bezwaarproce-
dure kreeg de boeddhistische 
koepelorganisatie alsnog 10 uur 
tv- en 13 uur radiozendtijd per 
jaar toegekend. 

De worteling van het boed-
dhisme in de Nederlandse 
samenleving is volgens het 
Commissariaat zodanig dat er 
sprake is van een religieuze 
hoofdstroming die zendtijd 
behoort te krijgen. De BUN 
heeft aannemelijk gemaakt, 
schrijft het Commissariaat, dat 
het boeddhisme in ons land een 
achterban heeft die groter is dan 
de geregistreerde 36.000 mensen. 
Ook de allochtone boeddhisten 

zijn nu bij de bepaling van de 
aanhang meegeteld. Nog geen jaar 
geleden was het Commissariaat 
voor de Media ongevoelig voor 
cijfers over de boeddhistische 
achterban. Uiteindelijk gaf de 
opening door koningin Beatrix van 
de eerste boeddhistische tempel in 
Nederland, afgelopen september, 
de doorslag. 
Het toegewezen aantal uren zend-
tijd is naar de mening van het 
Commissariaat voldoende om de 
programma's vindbaar en herken-
baar voor kijkers en luisteraars te 
maken en om de programmering 
een zekere continuïteit te kunnen 
geven. Voor ir. Jean Karel Hylke-
ma, voorzitter van de Boeddhisti-
sche Omroep Stichting, die voor 
de BUN de programma's gaat 
verzorgen, is de toewijzing een 
`principiële kwestie' en 'geldt zij 
als een mijlpaal voor het boed- 

dhisme in Nederland, dat hier 
nu als laatste grote wereldgods-
dienst zendtijd krijgt'. Naar 
verwachting kunnen de uitzen-
dingen zeer binnenkort begin-
nen. Wanneer en op welke 
zender wordt uitgezonden is bij 
het ter perse gaan nog niet 
bekend. 
Voor de inhoud van de 
programma's liggen allerlei 
plannen op tafel. 'Het liefst 
maken we documentaires over 
het boeddhisme, gemaakt in de 
geest van het boeddhisme', aldus 
Babeth van Loo, die als filmma-
ker eindverantwoordelijke voor 
de programmering is. 'Ik kan 
me ook een boeddhistische soap 
voorstellen of een satire over de 
normen en waarden van onze 
samenleving.' Voor de radio wil 
de BOS zich richten op nieuws 
en achtergronden. 
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Boeddhistische 
relieken in 
Catharijneconvent 

Tot en met 22 april 2001 is in De 
Nieuwe Kerk te Amsterdam en in 
Museum Catharijneconvent te 
Utrecht de tentoonstelling De weg 
naar de hemel te zien, die gewijd is 
aan reliekverering in de Middeleeu-
wen. Er is ook een afdeling boed-
dhistische relieken te bewonderen. 

Voor het eerst in Europa wordt er 
een grote overzichtstentoonstelling 
gewijd aan de vorm en de functie 
van middeleeuwse reliekhouders. 
Relieken - stoffelijke resten van 
heiligen - zijn eeuwenlang vereerd 
als voorwerpen van onschatbare 
waarde. Deze heilige resten bezit-
ten geestkracht, geven genezing en 
bescherming. Omdat het zelf vaak 
onooglijke voorwerpen waren, 
werden er oogstrelende 
reliekhouders omheen gemaakt. 

Voor de uitleg van boeddhistische 
relieken heeft prof.dr. Karel R. van 
Kooij in de bijbehorende, fraai 
geïllustreerde catalogus een groot 
stuk geschreven over reliek-
verering in het boeddhisme. 

Locatie en info: 
De Nieuwe Kerk, Dam te 
Amsterdam (tel: 020 - 638 69 09) 
Museum Catharijneconvent, 
Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht 
(tel: 030 — 231 72 96) Website: 
www.dewegnaardehemel.nl  
Openingstijden: 
De Nieuwe Kerk: 
dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur, 
donderdagavond tot 22.00 uur. 
Museum Catharijneconvent: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur, zaterdag, zon- en feest-
dagen van 11.00 tot 17.00 uur. 



Het Chinese tempeldak in aanbouw. (foto: Venus Veldhoen) 

Fototentoonstelling 

Chinese tempel 

Het Amsterdams Historisch 
Museum herbergt vanaf 23 februari 
de tentoonstelling 'Een draak 
ontwaakt' van fotografe Venus 
Veldhoen over de bouw van de 
Chinese tempel aan de Zeedijk en 
over de Chinese gemeenschap in 
Amsterdam. 

De Amsterdamse fotografe Venus 
Veldhoen kreeg in 1997 een van de 
vijf jaarlijkse foto-opdrachten van 
het Amsterdamse Gemeentear-
chief. Na een studiereis door 
China en een groot aantal bezoe-
ken aan de boeddhistische gemeen-
schap in Amsterdam begon ze een 
half jaar later te fotograferen. 
Na een bouwperiode van vier jaar 
werd de door de Taiwanese Fo 
Guang Shan-orde gestichte tempel 
op 15 september 2000 door konin-
gin Beatrix geopend. De titel van 
de tentoonstelling verwijst naar het 
feit dat de tempel is geopend in 
2000, het magische jaar van de 
Draak, een hoogtepunt voor de 
Chinese gemeenschap. De eerste 
Chinezen kwamen aan het einde 
van de 19de-eeuw als zeelieden op 
de grote vaart naar Europa. Zo 
ontstond ook in de Amsterdamse 
haven de huidige Chinese gemeen-
schap, die voor een deel zelf de 
tempel financierde. In de tentoon-
stelling zijn meer dan 300 foto's te 
zien waarin men de bouw van de 
tempel en het leven van de Chinese 
gemeenschap rond de Amsterdam-
se Nieuwmarkt volgt. 

Datum: 23-02-2001 t/m 06-05-2001 
Plaats: Amsterdams Historisch 
Museum, Kalverstraat 92; 
Nieuwezijds Voorburgwal 357; 
St. Luciënsteeg 
Informatie: tel. 020-5231706 

Voor de eerste maal in de Neder-
landse zengeschiedenis wordt een 
ontmoetingsweekend voor alle 
bestaande zenscholen in Nederland 
georganiseerd. De bijeenkomst is 
op 3 en 4 maart in De Tiltenberg te 
Vogelenzang (tel. 0252-517044). 

De initiatiefnemers zijn: Jiun 
Hogen róshi, (International Zen 
Center Noorderpoort), Nico 
Tydeman (Kanzeon Sangha 
Nederland) en Meindert van den 
Heuvel (De Tiltenberg). Zij 
omschrijven als doel van het 
weekend: het tot stand brengen 
van meer onderlinge betrokken-
heid tussen de verschillende 
zengoepen. Zentraining, aldus de 
initiatiefnemers, benadrukt het 
belang er niet al te veel ideeën en 
meningen op na te houden en 
vooral flexibel te blijven. Tegelij-
kertijd hebben we vaak een heel 
beperkt beeld van wat zen is. 
Kennismaking met een andere 
leraar of groep die dingen op een 

heel andere manier doet, verrijkt je 
praktijk. 
Teneinde het blikveld van alle deel-
nemers te verruimen, komt tijdens 
het weekend een uitwisseling op 
gang over gezamenlijke problemen 
en herkenbare knelpunten. Ieder-
een in Nederland die zenmeditatie 
beoefent, is daarbij van harte 
welkom. 
De volgende centra zijn gevraagd 
een spreker te sturen om iets te 
vertellen over hun groep: Bodhi 
Zendo (India), Gemeenschap van 
Boeddhistische Contemplatieven 
(Apeldoorn), International Zen 
Center Noorderpoort (Wapser-
veen), Kanzeon Sangha (Amster-
dam); Maha Karuna (Nijmegen); 
Maria Toevlucht (Zundert); 
Nederlandse Zen Stichting 
(Amsterdam); Oshida (Nijmegen); 
Stichting Leven in Aandacht 
(Amsterdam); Suiren-Ji (Leiden); 
Tao Zen (Amsterdam); Zen onder 
de Dom (Utrecht); Zentrum 
(Utrecht). 

Alle Nederlandse zenscholen 
bijeen in De Tiltenberg 
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Door Anneke Smelik 

ONLANGS WAS THICH NHAT HANH voor de tweede maal in 

Nederland. In oktober gaf deze Vietnamese vredesactivist en 

boeddhistische leraar een lezing over het door hem geïnitieerde 

Manifest 2000, een manifest voor een cultuur van vrede en 

geweldloosheid. Hoe aandacht in ademen en luisteren onze 

vredelievendheid bevordert. 

Ademen 
I n de goed gevulde maar niet uitver-

kochte Anton Philipszaal in Den Haag 
heerst een stemmige sfeer. Als 

vertegenwoordiger van het Kwartaalblad Boeddhisme 
mag ik op de eerste rij zitten; pal naast prinses Irene. 
Het podium is sober aangekleed: er hangt een groot 
doek met een hedendaagse schildering van een zitten-
de boeddha; daaronder liggen matten met meditatie-
kussens. Op de voorgrond staan eenvoudige vazen 
met gedroogde bloemen. De zaal wacht rustig af. 
Twee nonnen in bruine gewaden komen op: de Neder-
landse zuster Jina en de oudere Vietnamese zuster 
Chan Khong. Jina leidt ons door een korte ademha-
lingsmeditatie heen. De meditatie is heel eenvoudig: je 
concentreert je op de adem die naar binnen en naar 
buiten gaat en telt aan het eind van elke ademhaling. 
`Ik adem in en ik adem uit: één. Ik adem in en ik adem 
uit: twee.' Zo door tot tien, en dan begin je weer bij 
één. Als je de tel kwijtraakt, dan begin je gewoon weer 
bij één. Het belangrijkste is de volledige concentratie 
op de ademhaling. Jina geeft aan in welke richting je 
de aandacht kunt sturen. Bijvoorbeeld: 'ik adem in en  

kom tot rust; ik adem uit en glimlach.' In onze stoelen 
concentreert het publiek zich gezamenlijk op de 
ademhaling. Een felle gongslag eindigt de meditatie. 
Daarna leert zuster Chan Khong met haar heldere 
stem ons een lied: 

Breathing in, breathing out 
Breathing in, breathing out 
I am blooming as a Power 
I am fresh as the dew 
I am solid as a mountain 
I am firm as the earth 
I am free, I am free, I am free 

Breathing in, breathing out 
Breathing in, breathing out 
I am water reflecting 
what is real, what is true 
I feel there is space 
deep inside of me 
I am free, I am free, I am free 
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Thich Nhat 

Hanh in 

Nederland 

naar  vrede 
Veel mensen in de zaal kennen het lied al. Licht gege-
neerd zing ik zachtjes mee — herinneringen aan 
galmende psalmen uit mijn kerkgaande jeugd zitten 
mij dwars bij dit soort publieke zang. 

In de stilte die volgt, komt Thich Nhat Hanh onop-
vallend op met een klein gezelschap van volgelingen. 
Het valt mij op dat er niet wordt geapplaudisseerd, 
zoals wel het geval was bij het bezoek van de Dalai 
Lama. Thich Nhat Hanh draagt hetzelfde bruine 
gewaad als de andere nonnen en monniken: een 
eenvoudige monnik, net als de Dalai Lama. In stilte 
gaat hij rustig op het meditatiekussen zitten. Achter 
hem voert de groep een ritueel uit voor Avalokitesh-
vara, de bodhisattva van het mededogen. Hij wordt 
vaak afgebeeld met elf hoofden en duizend armen 
zodat hij het leed in de wereld overal kan zien en 
verhelpen. Uit zijn tranen is Groene Tara geboren, de 
vrouwelijke bodhisattva van het mededogen, die voor-
al in Tibet bijzonder populair is. Een Europese 
monnik spreekt verzen in het Engels. Een jonge Viet-
namese monnik reciteert in zijn moedertaal. Het 
klinkt mooi en zangerig. Het ritueel is redelijk  

eenvoudig, maar we zitten nu al ruim een uur in de 
zaal en ik word wat ongeduldig. De laatste slag op de 
gong weerklinkt. De groep vertrekt; de twee nonnen 
gaan rechts van Thich Nhat Hanh zitten, de twee 
monniken links. De lezing begint. 

Vrede begint bij jezelf 

Thich Nhat Hanh spreekt zacht en vloeiend. Het 
manifest 2000 is niet aan een religie gebonden en je 
hoeft ook geen boeddhist te zijn om het manifest na te 
leven noch om Thich Nhat Hanh te volgen. Hij vertelt 
ons hoe wij in het dagelijkse leven tot vrede kunnen 
komen. Dit kan door regelmatig de ademhalingsmedi-
tatie te beoefenen: de `mindfulness of breathing'. Hij 
gebruikt vaak de metafoor van een moeder die haar 
kind omhelst; zo moeten ook wij onze ademhaling en 
daarmee onszelf omhelzen. Het is een liefdevolle 
aandacht die we nastreven. Beoefen dit bijvoorbeeld 
vijf minuten voor het slapen gaan en vijf minuten na 
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het ontwaken. Meditatie is jezelf ontmoeten en jezelf 
leren kennen. De aandacht kan zich in verschillende 
stadia verfijnen. 

Eerst richten we via de ademhaling onze aandacht 
op het lichaam. Langzaam beoefenen we een contem-
platie van het lichaam: van het hoofd naar beneden tot 
de voeten. Daar waar het pijn doet, staan we iets 
langer stil en genezen het pijnlijke of zieke deel door 
onze glimlach er met de ademhaling naar toe te bren-
gen. We sluiten vrede met het lichaam en zuiveren het 
zo van het geweld dat het dagelijks ondergaat: drukte, 
slecht eten, vervuilde lucht, roken, te veel alcohol, te 
hard werken. 

Als het lichaam in harmonie is, richten we vervol-
gens de aandacht op onze emoties. Het gaat erom de 
gevoelens te erkennen zoals ze zijn. Zoals we niet 
ingrijpen in de ademhaling tijdens de meditatie, maar 
deze slechts aandachtig volgen, zo veranderen we de 
emoties ook niet. We staan onszelf de gevoelens toe, 
ook al zijn die negatief en verwarrend. Door te 
ademen, door te concentreren, zullen de emoties 
vanzelf kalmer worden. Vrijheid en vrede zijn volgens 
Thich Nhat Hanh alleen mogelijk als we leren onze 
emoties te overleven. Hij trekt de vergelijking met een 
boom in de storm: de emoties zijn als de gebladerde 
takken die met de wind meezwiepen. Maar wij zijn de 
hele boom en moeten ons tijdens de storm concentre-
ren op de stam. Dat wil zeggen dat als sterke emoties 
ons overvallen, we tijdens de meditatie onze aandacht 
moeten richten op de streek net onder de navel, ons 
energetisch middelpunt. Dan worden we langzamer-
hand weer rustig en zuiveren we de emoties. 

In een volgende fase richten we de aandacht op 
onze waarneming; op de percepties die binnenkomen. 
Mediteren betekent diep in jezelf kijken. Het is een 
ontwaken in de werkelijkheid zoals die is. Daarbij 
verwijst Thich Nhat Hanh naar de Vier Edele Waarhe-
den uit de boeddhistische leer. De Eerste Edele Waar- 

Vrijheid en vrede 
zijn alleen mogelijk 
als we leren onze 
emoties te overleven. 

heid zegt dat het leven dukkha is, lijden. De Tweede 
onderzoekt de oorzaak van het lijden. In de traditio-
nele boeddhistische leer ligt die in de drie 'vergiften': 
begeerte, haat en onwetendheid. De Boeddha heeft 
erop gewezen dat alles voedsel nodig heeft: liefde heeft 
voedsel nodig, maar haat en depressie ook. De liefde 
moeten we voeden, maar de haat en depressie moeten 
we juist voedsel onthouden. Door de oorsprong van 
het lijden te leren herkennen, kunnen we een einde 
maken aan het lijden. Dit is de Derde Edele Waarheid. 
Tenslotte kunnen we dan de weg naar de bevrijding 
vinden: de Vierde Edele Waarheid. 

Leren luisteren 

Thich Nhat Hanh zegt dat een leven in aandacht een 
leven vol liefde en vrede is. Liefde is er zijn. Er volle-
dig zijn. Een leven in aandacht doet ons inzien dat we 
allemaal lijden. Geweld, haat en wanhoop vergiftigen 
onze wereld. Door een tegengif van liefde, vreugde en 

De Vietnamese 
monnik en vredes. 

activist Thich Nhat Hanh 
staat bekend als één van de 
grondleggers van het geëngageerd boeddhisme. 
Meditatie en sociale actie gaan voor hem hand in 
hand. Zijn thema is steeds hoe wij in vrede kunnen 
leven, met onszelf en met elkaar. Zoals uit het 
verslag van de lezing blijkt is hiervoor een leven in 
aandacht van wezenlijk belang volgens hem. Voor 
Thich Nhat Hanh is de essentie van de boeddhisti-
sche leer om ons gewaar te zijn van wat er ieder 
moment in ons en om ons heen gebeurt. Zo komen 
we tot een liefdevolle aandacht. Doordat hij de 



 

mededogen te ontwikkelen, kunnen we een wereld van 
vrede en geweldloosheid nastreven. Laten we stoppen 
met elkaar eindeloos te straffen en laten we met 
compassie naar elkaar luisteren. Het leren luisteren is 
volgens Thich Nhat Hanh heel belangrijk; het is dan 
ook het vierde aandachtspunt in het manifest. Voor 
hem is het een onontbeerlijke stap voor de weg naar 
vrede. Hij geeft voorbeelden uit Vietnam en uit de 
situatie in het huidige Midden-Oosten om te illustre-
ren hoe belangrijk het is dat (voormalige) vijanden 
naar elkaar leren luisteren. Om dit te bereiken wijst hij 
op het belang om jongeren te onderwijzen in vrede. 
Hij is ervan overtuigd dat vrede bereikt kan worden 
door scholing. Als leraren op scholen zouden onder-
wijzen in meditatie en aandacht zouden besteden aan 
zoiets als leren luisteren, dan zouden jongeren veel 
gemakkelijker geweld kunnen stoppen en vrede en 
liefde kunnen ontwikkelen. 

Een ander punt waar hij telkens op terugkomt is het 
`aandachtig consumeren'. In onze consumptiemaat-
schappij wordt vaak volkomen gedachteloos allerlei 
geweld geconsumeerd, via de televisie, kranten, 
bladen, gesprekken. Thich Nhat Hanh roept op om 
een verantwoord consumptiegedrag te ontwikkelen, 
zodat geen roofbouw wordt gepleegd op ons eigen 
lichaam, op het leven van anderen of op de aarde. Tot 
slot vraagt Thich Nhat Hanh ons om het manifest te 
ondertekenen, maar vooral om het na te leven en het 
dagelijks in praktijk te brengen. 

Zijn zachte stem is een beetje schor geraakt. Hij 
heeft ernstig gesproken, verstild haast. Ook na zijn 
lezing wordt er niet geapplaudisseerd, maar blijft 
iedereen in stilte zitten. Chan Khong zingt tot slot een 
prachtig lied in het Frans. Daarna luidt de gong zijn 
laatste slag en verlaat Thich Nhat Hanh met zijn 
gezelschap schuifelend het podium. Prinses Irene 
ontvangt na afloop de eer van een onderhoud met 
deze bijzondere leraar. Geïnspireerd ga ik naar huis. 

Manifest 2000 
voor een cultuur van vrede en geweldloosheid 

Alle leven eerbiedigen 
Eerbied hebben voor het leven en de waardigheid van 
ieder mens, zonder discriminatie en zonder vooroordelen. 

Geweld verwerpen 
Actief geweldloos handelen en geweld in alle vormen —
fysiek, seksueel, psychologisch, economisch en sociaal —
verwerpen, vooral tegenover de meest misdeelden en 
kwetsbaren. 

Met anderen delen 
Mijn tijd en materiële middelen delen en zo uitsluiting en 
onrecht, politieke en economische onderdrukking helpen 
bestrijden. 

Luisteren om te begrijpen 
Vrijheid van meningsuiting en culturele verscheidenheid 
verdedigen, en steeds de voorkeur geven aan dialoog en 
communicatie boven fanatisme, laster en afwijzing van 
anderen. 

Zorg dragen voor onze planeet 
Op een verantwoorde wijze consumeren met het oog op 
de bescherming van het natuurlijke evenwicht op onze 
planeet. 

Solidariteit herontdekken 
Meebouwen aan de gemeenschappen waartoe ik behoor 
met aandacht voor de volwaardige deelname van vrouwen, 
respect voor democratische beginselen, en met het oog op 
(nieuwe vormen van) solidariteit. 

Informatie en ondertekening van het manifest: 
International Fellowship of Reconciliation, 
Spoorstraat 38, 1815 BK Alkmaar, 
tel. 072 - 512 3o 14, fax 072 - 515 11 02 
Of bezoek de website: 
www.unesco.org/manifestoz000  

0 
0 

essentie altijd weer uiterst eenvoudig verwoordt en met 
het dagelijkse leven verbindt, heeft hij het boeddhisme 
voor velen toegankelijk gemaakt. 

Thich Nhat Hanh heeft tijdens de oorlog in Vietnam 
geweigerd om partij te kiezen. Hij heeft een vredescorps 
opgericht om de gebombardeerde dorpen weer op te 
bouwen. Om voor een staakt-het-vuren te pleiten ging 
hij naar de VS. Martin Luther King was zo onder de 
indruk van zijn persoon dat hij hem voordroeg als 
kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede. Zijn onpar-
tijdige opstelling werd in zijn eigen land als verraad 
gezien en in 1966 is hij uit Vietnam verbannen. Sinds-
dien heeft hij zich in Frankrijk gevestigd, waar hij in 
1982 Plum Village oprichtte, een internationaal klooster 
en meditatiecentrum. Thich Nhat Hanh heeft meer dan 
zeventig boeken geschreven, waarvan er een tiental in 
het Nederlands is vertaald. 

Hij heeft samen met een groep Nobelprijswinnaars het 
initiatief genomen om het Manifest 2000 op te stellen, 
een verklaring voor de vrede. Aanleiding hiervoor was 
het feit dat de Verenigde Naties het jaar 2000 en het 

eerste decennium van deze eeuw hebben uitgeroepen 
tot jaren voor de Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. 
Het Manifest is opgesteld om de besluiten van de VN 
in dagelijkse taal om te zetten en van betekenis te laten 
zijn voor iedereen. 

Voor informatie over activiteiten in de traditie van 

Thich Nhat Hanh: 
Stichting Leven in Aandacht 
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam 
020 — 61 64 943 of 020 — 61 66 625 

www.aandacht.net  
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`Verlichting is 
onmiddellijk — 
waarom wachten 
op grijs haar?' 
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Door Caspar Brinkman 

Nieuw centrum in België met gratis cursussen 

Vipassanameditatie: 
universele toepassing 
van Boeddha's leer 

IN MEER DAN 8o LANDEN volgt jaarlijks een groot aantal mensen een 

tiendaagse vipassana-meditatiecursus. De verspreiding van vipassana heeft 

een grote vlucht genomen sinds de Indiase leraar S.N. Goenka ruim dertig 

jaar geleden zijn eerste cursus gaf. Vipassana is volledig geworteld in de leer 

van de Boeddha, maar het gaat volgens Goenka om een universele techniek 

die niet als 'boeddhistisch' hoeft te worden aangeboden. Onlangs werd in 

het noordoosten van België een nieuw cursuscentrum geopend. 
to
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H et is zondagochtend, negen uur. 
In het nieuwe Vipassana 
Centrum in de Belgische 

gemeente Dilsen hebben zo'n dertig deelnemers 
zojuist een tiendaagse meditatieretraite afgerond. De 
groep, voornamelijk Belgen en Nederlanders, verbleef 
daar tien dagen lang, geheel afgesloten van de buiten-
wereld, en mediteerde van half vijf 's ochtends tot 
negen uur 's avonds. De cursisten verlaten elkaar als 
goede vrienden, terwijl ze in feite slechts één dag de 
gelegenheid hadden elkaar te leren kennen. Want 
hoewel de deelnemers moeilijkheden en onduidelijk-
heden met de leraar kunnen bespreken, verloopt de 
cursus, net als bij een zenretraite, in stilzwijgen: 
onderling is er geen communicatie. 
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Gevangenen en personeel komen nader tot elkaar na een vipassanacursus in een Indiase gevangenis. 

Er wordt hier geen 
religieus dogma 
onderwezen, maar 
een manier van leven: 
hoe je vreedzaam en 
harmonieus kunt 
leven. Vipassana 
heeft niets te maken 
met georganiseerde 
religie, riten en 
rituelen. Het is de 
waarneming van de 
realiteit van moment 
tot moment. 

— S.N. Goenka 

Een van de deelnemers was de 35-jarige Belg Dennis. 
`De eerste dagen', zegt hij, 'ging het nog wel, maar 
daarna werd het steeds zwaarder. Niet alleen fysiek, 
maar ook emotioneel werd het enorm moeilijk. Op 
sommige dagen had ik er echt genoeg van en wilde ik 
weg, maar nu ik er op terugkijk ben ik toch een tevre-
den mens.' Een kennis had Dennis, die in het dagelijks 
leven als communicatietrainer werkzaam is, in aanra-
king gebracht met vipassana. 'Hij vertelde me over een 
film, Doing Time, Doing Vipassana, waarin gevange-
nen met ernstig negatieve gevoelens door de beoefe-
ning van vipassanameditatie uit hun ellende komen. 
Nou ben ik nogal sceptisch, maar het wekte wel mijn 
nieuwsgierigheid. Later heb ik die film gezien en er 
aanvullende informatie over gelezen, en toen wilde ik 
het eigenlijk zelf wel eens meemaken.' 

Vipassana is in feite de meditatiemethode die de Boed-
dha na zijn verlichting onderwees. Het betekent letter-
lijk: 'inzicht, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn'. 
Vipassanameditatie is een proces van geestelijke zuive-
ring door zelfobservatie. Door het objectief leren 
observeren van de veranderlijke fenomenen binnen 
lichaam en geest, komt een proces van transformatie 
op gang, waardoor vrede en harmonie kunnen 
ontstaan. 

Vijf regels 

Dat gaat niet vanzelf. Een vipassanacursus vereist een 
serieuze instelling en doorzettingsvermogen. Geduren-
de 10 dagen sluiten de deelnemers zich niet alleen 
geheel af van elk contact met de buitenwereld, maar zij 
onthouden zich ook van lezen, schrijven en religieuze 
activiteiten. Onderbroken door maaltijden en rust, 
mediteren de deelnemers gemiddeld tien uur per dag. 
Tijdens de meditatiesessies krijgen zij instructies en 
iedere avond is er een videolezing, over de voortgang 
en de theoretische achtergronden. Voordat de medita-
tiecursus echt begint, verbinden de deelnemers zich 
aan vijf regels: tijdens de cursus zien zij af van doden, 
stelen, liegen, seks en het gebruik van alcohol en 
verdovende middelen. De reden daarvoor is dat deze 
activiteiten hevige mentale spanning meebrengen, die 
een belemmering vormt voor de noodzakelijke 
ontwikkeling van het concentratievermogen. 

De eerste drie dagen van de cursus leren de deelne-
mers de aandacht op de natuurlijke ademhaling rond-
om de neusgaten gevestigd te houden. Als je daar 
geleidelijk in slaagt, ontstaat er een diepe geestelijke 
rust en neemt het concentratievermogen zo sterk toe 
dat je de lichtste ademtocht kunt waarnemen. Daar-
mee komt de weg vrij om met de eigenlijke vipassana-
techniek te beginnen: vanaf de vierde dag leren de 
cursisten hun aandacht systematisch over het lichaam 
te verplaatsen. Daarbij is het zaak alle gewaarwordin-
gen op elk deel van het lichaam objectief te beschou-
wen. Elke gewaarwording — of deze nu aangenaam is 
of niet — moet je op gelijkmoedige wijze accepteren, in 
het besef dat deze weer zal veranderen. 
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Het nieuwe Vipassanacentrum in Dilsen, België. (foto: Caspar Brinkman) 

De herhaalde inzet in deze oefening leidt ertoe dat 
diep onderdrukte mentale spanningen langzaamaan 
loskomen. Ze kunnen zich uiten als emoties, herinne-
ringen, dromen of in een andere vorm, maar gelijktij-
dig gaan ze gepaard met een gewaarwording op het 
lichaam. De mediterenden krijgen de instructie de 
aandacht uitsluitend bij het aspect van de lichamelijke 
gewaarwording te houden en de vergankelijke aard 
ervan in te zien. Zo leren zij met vallen en opstaan de 
meest onaangename en prettige ervaringen met gelijk-
moedigheid en evenwichtige geest onder ogen te zien. 

Vrede delen 

Tegen het eind van de cursus hebben de meeste deel-
nemers het gevoel dat er een last van hun schouders is 
gevallen. Ze voelen zich geestelijk helder en in harmo-
nie. Op natuurlijke wijze ontstaat zo de wens de vrede 
die ze ervaren met anderen te delen. Dit verschijnsel 
krijgt veel aandacht op de tiende dag, wanneer de 
cursisten hun stilzwijgen verbreken om de overgang 
naar het alledaagse leven te vergemakkelijken. Deze 
dag staat in het teken van de ontwikkeling van mede-
dogen voor alle levende wezens. 

Dit was de eerste vipassanacursus die Dennis tot het 
einde kon uitzitten. Bij een eerdere poging moest hij 
na acht dagen afhaken omdat zijn vrouw ging beval- 

len. Maar in minder dan tien dagen kun je de vipassa-
natechniek eigenlijk niet onder de knie krijgen. Dus 
Dennis wist dat hij het nog eens zou moeten proberen 
en nu met het vaste voornemen de tien dagen helemaal 
uit te dienen. 'Laat gebeuren wat gebeurt, maar geen 
enkele reden krijgt mij hier dit keer weg.' Volgens 
Dennis maken die twee laatste dagen wel degelijk het 
verschil uit: 'De avondlezing en de extra meditatie 
bepalen toch de meerwaarde. Toen ik de vorige keer 
voortijdig weg moest, voelde ik mij wat labiel. Maar 
nu is het compleet. Na die tien dagen voel ik me nu 
veel evenwichtiger.' 

Deelname aan een vipassanacursus kost niets. Onder-
richt, maaltijden en onderdak zijn gratis. Uit een 
oogpunt van zuiverheid worden alle activiteiten 
uitsluitend gefinancierd door vrijwillige bijdragen. 
Ieder die betrokken is bij de organisatie van een cursus 
doet zijn of haar werk op vrijwillige basis. Als deelne-
mers na de cursus menen baat te hebben gehad bij de 
meditatie, kunnen zij een donatie geven. Zo dragen zij 
bij tot het welzijn van anderen: met die giften worden 
immers de volgende cursussen betaald. Zo blijft het 
mogelijk vipassanacursussen gratis aan te bieden. 

Stuwende kracht achter de organisatie is de Indiase 
meditatieleraar Satya Narayan Goenka, voor velen een 
bron van inspiratie. Niets leek er aanvankelijk op te 
duiden dat hij een buitengewoon gerespecteerd vipas- 

a
w

s!
y
p
p

ao
q

  



4950  4950  

Gill Farrer-Halls 
DE WERELD VAN DE DALAI LAMA 
De kijk van een ingewijde op zijn leven, 
zijn volk en zijn visie 

Boeddhisme 
Stephen Hodge/Martin Boord 
HET GEÏLLUSTREERDE TIBETAANSE 
DODENBOEK 

39" 
4950  
3400  

Erik Bruijn 
ONTMOETINGEN MET MEESTERS EN DWAZEN 
Achter de schermen van de oosterse 
spiritualiteit 

TANTRA, YOGA EN MEDITATIE 
De Tibetaanse weg naar verlichting 

Paul Carus 
HET EVANGELIE VAN BOEDDHA 

*Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij: 

Uitgeverij Ankh-Hermes 
Postbus 125, 7400 AC Deventer - Tel. (0570) 67 89 00 Fax: (0570) 62 46 32 
Internet: http://www.base.nl/ankh  - e-mail: ankh-hermes.nl@wxs.n1  

— advertentie — 

„,„,,,,,,,,,,,.,,,,  y 
DALA I LAMA • 

Bernd Josehke 
Peler Slemriann 

ZEN 
EN 

MANAGEMENT 
De 

meestadlike 
xffig 

31111~~1~lie 

(her 2.5 irm-Hrnalie,  

1.011. 

Het Tibetaanse 
Dodenboek 

Thubten Chodron 
OPEN HART, HELDERE GEEST 
Boeddhisme in het dagelijks leven 
Met een voorwoord van de Dalai Lama 

W.Y. Evans-Wentz (bew.) 
HET TIBETAANSE DODENBOEK 
Met een voorwoord van 
Lama Anagarika Govinda en 
een uitgebreide inleiding van C.G. Jung 
Totaal gewijzigde lle herdruk 

W.Y. Evans-Wentz 
MILAREPA 
De grote Tibetaanse yogi 

Christmas Humphreys 
CONCENTRATIE EN MEDITATIE 
Een handleiding tot bewustzijnsontwikkeling 

Marcel Messing 
MET BOEDDHA ONDER DE VIJGEBOOM 
Boeddhisme - christendom - gnosis 

Henk Spierenburg 
OVER 25 INCARNATIES VAN DE DALAI LAMA 395° 

3950  

4950  

26" 

29" 

3950 

ZEN 
Bernd Joschke/Peter Stemmann 
ZEN EN MANAGEMENT 
Een meesterlijke weg 

Paul Reps 
ZEN-ZIN ZEN-ONZIN 

Dennis Genpo Merzel 
HET OOG SLAAPT NOOIT 
Naar de kern van zen 

Prof. D.T. Suzuki 
INLEIDING TOT HET 
ZEN-BOEDDHISME 
Met een voorwoord van prof. dr. C.G. Jung 

Shunryu Suzuki 
ZEN-BEGIN 
Eindeloos met zen beginnen 

Ruud van der Ham 
ZEN, HIER NU 
Een praktische handleiding voor de beginner 

Van Thich Nhat Hanh verschenen: 
WANDELEN IN VREUGDE 
Een gids voor loopmeditatie 

IN DE GEEST VAN LIEFDE 
Afdalen in de traditie van het 
mahayana-boeddhisme 

IEDERE STAP IS VREDE 
met een voorwoord van Z.H. de Dalai Lama 

29" 

29" 

29" 

990 

24" 

24" 
295° 

3450  
29" 



sanaleraar zou worden. Hij werd in 1924 geboren 
binnen een conservatieve hindoefamilie die zich twee 
generaties eerder in Birma (het huidige Myanmar) had 
gevestigd. Hij leek voorbestemd om de zaken in de 
textielindustrie van zijn familie voort te zetten. Als 
succesvol zakenman ging het hem in materieel opzicht 
wel voor de wind, maar hij werd geteisterd door hevi-
ge en aanhoudende migraine. De beste artsen konden 
hem niet succesvol behandelen. 

Mentale veranderingen 

Uiteindelijk raadde een van zijn vrienden hem aan om 
een meditatiecursus te volgen bij de bekende Birmese 
vipassanaleraar Sayagyi U Ba Khin (1899-1971; zie 
ook Kwartaalblad Boeddhisme jaargang 5, nummer 3). 
Naast zijn werkzaamheden als hooggeplaatst rege-
ringsambtenaar, gaf U Ba Khin tiendaagse vipassana-
cursussen in het International Meditation Centre, een 
klein meditatiecentrum in de hoofdstad van Birma. De 
praktische en resultaatgerichte aard van vipassana 
sprak Goenka erg aan. In 1955 voltooide hij zijn eerste 
cursus onder U Ba Khin. Deze bracht bij hem ingrij-
pende mentale veranderingen teweeg als gevolg waar-
van de migraine verdween. Onder begeleiding van zijn 
leraar ontwikkelde Goenka zich snel en diepgaand in 
de vipassanameditatie. Zijn vrouw en overige familie-
leden begonnen zich eveneens op de techniek toe te 
leggen. Na een training van 14 jaar benoemde U Ba 
Khin hem tot volwaardig vipassanaleraar. 

Omdat hij als hindoe was geboren en getogen, heeft 
S.N. Goenka nooit boeddhist willen worden. U Ba 
Khin vond dat als zijn leraar ook niet belangrijk. 
Omdat de leer van de Boeddha in wezen praktisch en 
universeel toepasbaar is, kan iedereen die beoefenen 
ongeacht zijn of haar religieuze achtergrond. Dat 
vipassana door een niet-boeddhistische leraar onder-
wezen zou worden, zag U Ba Khin evenmin als een 
probleem. Integendeel: de leer van de Boeddha zou 
weer in zijn oorspronkelijke vorm op Indiase bodem 
kunnen terugkeren. In 1969 vertrok Goenka naar 
India om zijn ouders en enkele bekenden vipassana-
meditatie te leren. Hun enthousiasme leidde tot het 
verzoek om meer cursussen. In een land dat nog altijd 
scherp is verdeeld door kasten en religieuze verschil-
len, kon vipassana vanwege zijn universele karakter 
makkelijk worden geaccepteerd. Zo werden de eerste 
retraites aanvankelijk gehouden in hindoeïstische 
tempels, christelijke kerken, een islamitische moskee 
en op andere tijdelijke locaties. 

In 1974 schonken dankbare vipassanabeoefenaars 
een stuk land voor de oprichting van een permanent 
vipassanacentrum. Inmiddels is dit centrum, dat nabij 
Bombay ligt, uitgegroeid tot het grootste van India. 
Per cursus kan het circa 800 deelnemers huisvesten en 
doorgaans is het maanden tevoren al volgeboekt. 
Naast de reguliere cursussen zijn er tegenwoordig ook 
voor doven, blinden en lepraleiders tiendaagse retrai-
tes. En voor kinderen zijn er speciale korte cursussen, 
zowel in de meditatiecentra als op andere locaties, 
zoals scholen. 

Stuwende kracht achter de organisatie is de Indiase meditatieleraar Satya Narayan Goenka (hier met zijn vrouw). 
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Groepsmeditatie onder 
leiding van S.N. Goenka 
bij de beroemde 
Shwedagon Pagode in 
Birma. 
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Productiviteit en rehabilitatie 

De Indiase overheid heeft inmiddels ook begrepen 
welke positieve effecten van vipassanameditatie 
uitgaan. Overheden van verschillende Indiase staten 
bieden hun ambtenaren tegenwoordig betaald verlof 
voor een vipassanacursus. Deelnemende ambtenaren 
hebben na een cursus niet alleen minder last van stress, 
maar ook hun productiviteit blijkt aanzienlijk toe te 
nemen. Het indrukwekkendst is misschien wel de 
introductie van vipassana in het Indiase gevangeniswe-
zen. Na enkele kleinschalige cursussen werd in 1994 in 
de beruchte Tihar gevangenis in New Delhi een vipas-
sanacursus gehouden waaraan duizend gevangenen 
deelnamen. Inmiddels heeft de centrale overheid er bij 
alle gevangenissen op aangedrongen vipassana als 
rehabilitatiemethode toe te passen. In enkele gevange-
nissen zijn inmiddels zelfstandig functionerende vipas-
sanacentra opgericht, waar doorlopend meditatiecur-
sussen gegeven worden. 

In India kwamen ook de eerste buitenlandse bezoe-
kers met vipassana in contact. In 1979 werden S.N. 
Goenka en zijn vrouw uitgenodigd om buiten India 
cursussen te geven. Dat gebeurde zowel in westerse 
landen als Frankrijk, Engeland en Canada, alsook in 
omringende Aziatische landen. Gezaghebbende boed-
dhistische monniken erkenden al snel de zuiverheid 
van de techniek en inmiddels hebben grote aantallen 
van hen zich op de beoefening van deze vipassaname-
thode toegelegd. Om aan de groeiende vraag te 
voldoen begon Goenka vanaf 1982 (assistent-)leraren 
te benoemen. Zij dragen zorg voor de begeleiding 
tijdens de cursus, maar de cursisten ontvangen hun 
meditatie-instructies dankzij cassette-opnames toch 
rechtstreeks van S.N. Goenka. 

Op het ogenblik zijn er wereldwijd meer dan 75 
permanente centra die vipassana-meditatiecursussen 
volgens de hiervoor beschreven methode aanbieden. 
Op gezamenlijk initiatief van de Belgische, Nederland-
se en Duitse vipassana-organisaties kwam in juni 2000 
een nieuw centrum in België tot stand. Dit zevende 
centrum binnen Europa moet in de groeiende vraag 
naar cursussen helpen voorzien. Dat die vraag groot is, 
blijkt uit het feit dat er in Europa vorig jaar circa 200 
cursussen waren. Het Belgische centrum, een voorma-
lig hotel in een uitgestrekt natuurgebied, biedt plaats 
aan maximaal 60 deelnemers per cursus. Door de 
centrale ligging, nabij het drielandenpunt, is het vanuit 
België, Nederland en het westen van Duitsland goed 
bereikbaar. 

Dennis heeft er met die tien dagen hard en intensief 
werken een bijzondere tijd beleefd. Hoewel hij eerder 
andere vormen van meditatie beoefende, denkt hij nu 

toch te hebben gevonden wat hij zocht. 'Ik heb in tien 
dagen meer bereikt dan met al die andere meditaties. 
Ik was wel benieuwd hoe je dit kunt combineren met 
andere meditatievormen, maar Goenka zegt dat je dat 
niet moet doen. En dat voel ik ook zo. Het is 
compleet; meer heb je niet nodig'. Dennis heeft zich 
tijdens de cursus af en toe wel eens afgevraagd of hij 
toch niet bij een boeddhistische school was terechtge-
komen. 'Maar', zegt hij, 'deze techniek staat volledig 
los van religie. Ik voel me nog steeds christen. En ik 
geloof dat iedereen hier kan komen. Ook mensen die 
niet geloven in een god of profeet kunnen deze tech-
niek leren beheersen. Het werkt perfect!' ■ 

Brongegevens 
William Hart, The Art of Living. Vipassana Meditation as 
taught by S.N. Goenka, Vipassana Research Institute, 
Igatpuri (India), 1998. 
V.R.I., Sayagyi U Ba Khin journal. A Collection 
Commemorating the Teaching of Sayagyi U Ba Khin, 
Vipassana Research Institute, Igatpuri (India), 1998. 
http://www.dhamma.org  
http://www.pajjota.dhamma.org  



Ongeveer 50o mensen 
beoefenen Vipassana-
meditatie tijdens een 

bezoek van S.N. Goenka 
aan Engeland in 
Augustus 2000 

vo e t n () () t   
Door Jacques den Boer 

Zelf 

`Zij heeft een laag zelfbeeld', zei de psychologe. Ze had het over een gescheiden vrouw 
van halverwege de dertig, doctor in de medicijnen. De vrouw zat in de knoop met haar 
`ik' en het beeld ervan in de ogen van anderen. Een concreet geval van dukkha dus, 
lijden. Wat moet een boeddhist in dit geval met zijn principe van anatta? In de wande-
ling wordt het woord vertaald als 'niet-zelf'. 'Er is geen zelf. Boeddha's boodschap van 
het geluk' noemde Tonny Kurpershoek-Scherft lang geleden haar eerste vertaling van 
oude Pali-teksten. 
Het is maar wat je 'zelf' of 'ik' noemt. Psychologen bedoelen er zoiets mee als een 
samenhangend, min of meer stabiel centrum van de persoonlijkheid, van de wieg tot het 
graf. Iedereen heeft in zijn hoofd wel een beeld van zo'n zelf. Bij de zeergeleerde vrouw 
zag dat beeld er niet uit zoals zij graag zou willen. Dat vergalde haar plezier in het 
leven. 
Ieder mens heeft een deugdelijk zelfbeeld nodig om goed te functioneren. Dat betekent 
een behoorlijke zelfkennis — wat je sterke en zwakke kanten zijn, wat je gelooft en 
waardevol vindt en wat niet — en ook een besef van continuïteit: dat je, wat er ook alle-
maal verandert, in de grond van de zaak je leven lang dezelfde persoon bent. 
`Er is geen zelf' is dus wel erg kort door de bocht. De Boeddha ontkende natuurlijk 
niet dat de mens een persoon is, een organisme dat wordt geboren en sterft. Maar hij 
zette zich af tegen de brahmaanse religie in zijn tijd die stelde dat in het organisme een 
onveranderlijk zelf zit, dat moet worden bevrijd, de bron van het ware geluk. 
De Boeddha had op zijn meditatieve speurtocht naar de oorzaak van het lijden en de 
onvrede van de mensen niets blijvends ontdekt. Integendeel, hij trok de conclusie dat 
een mens alleen bestaat uit veranderlijke componenten die in een voortdurend proces 
samenwerken in wisselwerking met de omgeving. Geen eeuwige ziel, geen eeuwig zelf. 
Neurowetenschappers zijn nu ook zover. 'De biologische grondslag van het besef van 
een zelf kan worden gevonden in die hersenfuncties die van seconde tot seconde de 
continuïteit van hetzelfde individuele organisme representeren', zei de Amerikaanse 
hersenonderzoeker Antonio Damasio vorig jaar in zijn Huygenslezing in Den Haag. 
De hersenactiviteiten produceren een neurologisch patroon van de interactie tussen het 
organisme als geheel en de buitenwereld. Damasio's hypothese is dat uit dit patroon het 
organisme naar voren komt als de 'eigenaar' van het hele mentale proces. Zo ontstaat 
het gevoel van een zelf. Deze hypothese wordt nu getest. 
De neurowetenschappers lijken niet het idee van een zelf te ondergraven, maar juist te 
bevestigen. Psychologen zijn dus niet aan het fantaseren als zij over het zelf spreken. 
Het is een zelf dat verweven is met het organisme, dus veranderlijk en stedelijk als het 
lichaam. En dat klopt met de leer van de Boeddha. 
Zijn opvatting van anatta, niet-zelf, houdt in dat een mens zich niet aan het idee van een 
onveranderlijk zelf moet vastklampen. Ten eerste is al het bestaande vergankelijk, dus 
ook het zogeheten zelf. Ten tweede moet de mens zich nergens aan vastklampen. Dat 
draait altijd uit op narigheid, dukkha. Het gaat erom in te zien en er ten diepste van 
doordrongen te raken dat de dingen op deze manier in elkaar zitten. 
Zo verlicht zijn er weinigen. Door meditatie kunnen wij wel de goede kant opgaan. 
Soms breekt dan even dat inzicht door. Dat is al heel wat. Maar voor wie psychisch in 
de knoei zit, is mediteren niet direct de oplossing. Meditatie is geen therapie, net zo min 
als gezond eten een afdoende remedie tegen een ernstige ziekte is. 
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Ulwrt Nwneirag 
Boeddha in de stad 

• Recent verschenen! 

Thich Nhat Hanh 
Boeddha leeft, 
Christus leeft 
164 blz. — pb. —1 34,50 / 690 fr. 

Thich Nhat Hanh 
Vorm is leegte, 
leegte is vorm 
Commentaar op de 
Prafflaparamita Hartsoetra 
64 blz. — pb. f 19,50 / 390 fr. 

Thich Nh.t I dan* 

Vorm is leegte, 
leegte is vorm 

Janwillem van de Wetering 
Zuivere leegte 
Ervaringen van een 
repectloze zenleerling 
224 blz. — pb. —1 34,50 / 690 fr. 

David Brazier 
Zentherapie 
328 blz. — pb. — f 42,50 / 850 fr. 

Joseph Goldstein 
& Jack Komfield 
Op zoek naar het hart 
van wijsheid 
320 blz. — pb. — f 42,50 / 850 fr. 
(januari 2001) 

Thich Nbrt Hor* 
Boeddha leeft, 
Christus leeft 

Ton Lathouwers 
Meer dan een mens 
kan doen 
Zentoespraken 
224 blz. — pb. — f 34,50 / 690 fr. 

Ria Kloppenborg 
Verzen van monniken 
en nonnen 
Theratherigatha 
272 blz. — geb. — f 49,50 / 990 fr, 

Zuivere leegte 

Eckart Kroneberg 
Boeddha in de stad 
176 blz. — pb. — f 32,50 / 650 fr 

h,g,,,nid..1 b Wkl,lrh1,111 

Op zoek naar het hart 
van wijsheid 

Verkrijbaar in de boekhandel — Vraag naar onze overzichtscatalogus! 

JEWEL HEART 
Tibetaans boeddhistische studie en meditatie 

Gelek Rinpoche 
geeft onderricht 

in Nijmegen: 
• Boeddhisme in het dagelijks leven 

Stevenskerk, Markt  30 mrt 20u 
Dominicanenstr. 2 b  10 en 24 apr 20u 
lessencyclus:  per les f 20; 65+/stud.pas f 15 

• Inzicht: bron voor compassie 
weekend: f 160  31 mrt-1 apr 10-17u 

• Leven vanuit onze innerlijke boeddha 
5-daagse: f 375  22-27 mei 10-17u 

• Vajtyogini initiatie en onderricht 
6-daagse: f 500  29 apr-4 mei 10-17u 

in Amsterdam: 
• Omgaan met Ego 
 

15 mei 20u 
Bethaniënklooster, Barndesteeg 6 b 

 
f 25/f 15 

in Utrecht: 
• Liefde voor jezelf: brug naar de ander 3 apr 20u 

Cunera, Nieuwegracht 32  f 25/f 15 

in 's Hertogenbosch: 
• Omgaan met negatieve emoties 

lessencyclus:  4 april, 25 april, 16 mei 20u 
Clarastr. 102  per les f 20; 65+/stud.pas f 15 

in Tilburg: 
• De drie hoofdzaken van het pad naar verlichting 

weekend: f 160  21-22 apr 10-16.30u 
De Sprengk, Lange Nieuwstraat 191 

Gelek Rinpoche: 
Vooraanstaand Gelugpa-leraar, hoofd van Jewel Heart; 
maakt een heldere verbinding tussen Tibetaans boeddhisme 
en Westerse levenswijze. Warm, open en humorvol. 

inlichtingen/folder: 
JEWEL HEART CENTRUM 
Dominicanenstr. 2 b, 6521 KD Nijmegen 
© 024 322 69 85 e-mail: info@jewelheart.nl  

www.jewelheart.nl  

— advertentie — 

DE INSPIRERENDE WERELD 
VAN HET BOEDDHISME 

TYF,-'" Uitgeverij Asoka 
rliE h 135 291^ Mi ',tuin INAS Rk 41n IjShk 

^1'.0 ;2,595 1 Fax 011S,  '12.131-• 1 Th mijl info( -woki ni 
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Door Marlies Bosch 

In 1974 ontmoette 
Janice Willis haar 
Tibetaanse leraar, 
Lama Thubten Yeshe 

Janice Willis 

en boeddhisme 
Amerika 
MEDITATIECURSUSSEN zo weinig zwarte gezichten? 

Terwijl de belangstelling voor het boeddhisme in het Westen groeit, blijft de 

deelname van Afro- Amerikanen gering. Een interview met Janice Willis, Amerika's 

 

eerste zwarte hoogleraar boeddhisme, over het belang van boeddhisme voor de 

multiraciale samenleving. 

H et is midden in de rIndian 
Summer'. De prachtige kleuren 
van de bomen wijzen erop dat 

hier, in Middletown, Verenigde Staten, de herfst in 
volle gang is. Middletown is een rustig universiteits-
stadje in Connecticut, halverwege Boston en New 
York. Sinds 1977 is Jan Willis hier als professor in 
boeddhisme en Afro-Amerikaanse studies verbonden 
aan de Wesleyan Universiteit, een zogenaamde 'Ivy-
league' school, waarvoor ouders flink in de buidel 
moeten tasten. In haar kamer bevinden zich in nissen 
een Tara en een Chenrizig Boeddha en overal staan 
foto's van bezoeken aan India en Nepal. Uit haar 
kasten puilen stapels boeken, waarvan de meeste 
boeddhisme als onderwerp hebben. In het voorjaar 
verschijnt haar nieuwe boek Dreaming Me; An African 
American Women's Journey. 



Iedere keer als ik 
naar een bijeenkomst 
van boeddhisten ga, 
zie ik in een witte 
massa slechts een 
enkel zwart gezicht» 

Hoe kwam Janice Dean Willis, zoals haar volledige 
naam luidt, ertoe om het warme zuiden van de VS te 
verruilen voor het noorden, waar de temperaturen in 
de winter barbaars kunnen zijn, om daar les te geven 
aan studenten van een particuliere universiteit? 

Jan Willis: 'Ik ben geboren in Birmingham, Alabama, 
in een tijd dat het voor zwarte kinderen hoogst onge-
bruikelijk was om te gaan studeren. Ik had het geluk 
om na mijn middelbare school een studiebeurs te krij-
gen voor Cornell, een bekende universiteit waar tot 
dan toe nauwelijks zwarte studenten werden toegela-
ten. Dat was dan ook nieuws en het werd als bericht 
opgenomen in het lokale krantje. Het was 
een krant voor zwarte mensen, maar het 
werd kennelijk ook door de Ku Klux 
Klan gelezen, want niet lang daarna stopte 
er een auto met mannen, vrouwen en 
kinderen in witte gewaden voor onze 
deur. We waren het gewend dat ze door 
de straten trokken, maar we wisten nooit 
wie het volgende slachtoffer zou zijn. Dit 
keer waren wij aan de beurt. Mijn vader 
was aan het werk, mijn moeder haalde een 
jachtgeweer uit de kast en wij verstopten 
ons achter de bank. We kwamen er goed 
vanaf: ze verbrandden alleen een kruis in 
onze voortuin. Die doodsangst echter, die 
raak je nooit meer kwijt. Je moet niet vergeten dat dit 
het racistische zuiden was, waar de KKK regelmatig 
zuur gooide naar de ogen van zwarte kinderen om te 
voorkomen dat die kinderen zouden gaan studeren. 
In Cornell koos ik voor het vak natuurwetenschappen. 
Echter, door een toevallige ontmoeting met Tibetaanse 
monniken veranderde ik van richting: het werd filoso-
fie. Ik kreeg een beurs om in Nepal te gaan studeren 
op hetzelfde moment dat ik werd gevraagd om actief 
te worden in de Black Panther Beweging, een militante 
beweging die zich in de jaren zestig, soms met geweld, 
heeft ingezet voor de rechten van zwarte Amerikanen. 

Ik had inmiddels met mijn hele familie met Martin 
Luther King in de optocht gelopen, ik had wapens 
gesmokkeld in het universiteitsgebouw van Cornell, 
maar nu stond ik voor de cruciale beslissing: koos ik 
voor de vreedzame weg of voor de actie? Voor de 
Dharma of voor het pistool? Ik wist dat het als laf 
beschouwd kon worden om voor het boeddhisme te 
kiezen, in plaats van me hard te maken voor de onder-
drukking van zwarte mensen in ons land. Maar mijn 
hele lijf verzette zich tegen geweld. In mijn hart was ik 
toen al docent: ik wilde mensen met logische argu-
menten ervan overtuigen dat het ook op een andere 
manier kon. Dus nu woon ik hier in Connecticut, geef 
les aan studenten in een deel van het land waar het 
klimaat weliswaar barbaars is vergeleken met Alaba-
ma, maar waar de sfeer beduidend beter is. Gevoels-
matig kan ik hier over straat zonder dagelijks met 
racisme geconfronteerd te worden, in Alabama is dat 
nog lang niet het geval.' 

Tijdens haar verblijf in Nepal ontmoette ze haar Tibe-
taanse leraar, Lama Thubten Yeshe. Een man die 
aanvoelde waaraan westerlingen behoefte hadden, en 
die zijn studieprogramma daaraan aanpaste. Wat bete-
kende hij voor haar? 

`Lama Yeshe was een man die met beide benen op de 
grond stond. Er was niets zweverigs aan hem te 
ontdekken. Op de een of andere manier voelde hij aan 
wat mijn gevoelige plekken waren. Ik was een van zijn 
eerste leerlingen uit Amerika, en bovendien nog zwart 
ook. Misschien speelde het feit dat hij zelf uit Tibet 

was gevlucht daar een rol in. Het lijkt 
erop alsof de Tibetanen en de Afro-
Amerikanen een historisch trauma delen 
en dat bij elkaar herkennen. Beiden zijn 
weg uit de eigen omgeving en moeten 
leven in een andere cultuur. Gedurende 
mijn studie werd het duidelijk dat veel 
boeddhistische teksten nooit vertaald 
waren. Lama Yeshe overtuigde me van het 
belang van de vertaling van de levens van 
o.a. Jampel Gyatso, Baso Cheikyi Gyelt-
sen, Cheokyi Dorje en Gyelwa Ensapa. 
Het zijn de levensverhalen van zes 
mannen uit de beginperiode van de 
Gelukpa-school tussen de veertiende en 

zeventiende eeuw. De verhalen waren nog nooit in het 
Engels vertaald. Het zijn belevenissen op verschillende 
niveaus. Ze beschrijven de geschiedenis, de inspiratie 
die van deze mensen uitging, en hun onderwijsmetho-
den. Dat is mijn boek Enlightened Beings (Verlichte 
Geesten) geworden. Het was een project dat veel tijd 
en onderzoek vergde, ik heb er dan ook negen jaar aan 
gewerkt.' 

Tegenwoordig houd je je zich bezig met 'boeddhisme 
en diversiteit'. Wat moeten we daar onder verstaan? 
Zijn boeddhisten niet divers genoeg? 
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Janice Willis als hoogleraar aan de Wesleyan Universiteit in Connecticut. 

`In mijn twaalf jaar durende studie van het tantrisch 
boeddhisme met Lama Yeshe was mijn gevoel van 
eigenwaarde dermate opgevijzeld, dat ik in staat was 
beter met het racisme in Amerika om te gaan. Dat is 
de reden waarom ik me daar in toenemende mate mee 
bezighoud. Iedere keer als ik naar een bijeenkomst van 
boeddhisten ga, of het nu een retraite of een conferen-
tie is, zie ik in een witte massa slechts een enkel zwart 
gezicht. Het is dan ook niet moeilijk om elkaar daar te 
vinden. Er is geen sprake van diversiteit onder de deel-
nemers; er zijn immers nauwelijks boeddhisten met 
een Spaanse, Indiaanse of Afrikaanse achtergrond en 
daarvan wonen er toch echt genoeg in de Verenigde 
Staten. Op een gegeven moment stemde me dat tot 
nadenken. Wat is hier de oorzaak van? Ik ben ervan 
overtuigd dat dit fenomeen allereerst met klasse en 
achtergrond te maken heeft. Als je een praktiserend 
boeddhist wilt zijn, moet je wel geld hebben. Geld én 
tijd. Mensen gaan een maand of langer in retraite, 
bezoeken dure conferenties, en zijn over het algemeen 
hoog opgeleid. In mijn land is het tot op heden nog 
steeds zo dat de overgrote meerderheid van de zwarte 
bevolking en andere "mensen van kleur" (people of 
color) tot de laagst betaalde én laagst opgeleide groep 
behoort. Als je daarbij optelt dat vrouwen sowieso in 
leidinggevende posities al in de minderheid zijn, dan 
kun je op je vingers natellen hoeveel boeddhistische 
centra door zwarte vrouwen worden geleid. Daarnaast 
kun je je natuurlijk afvragen of enerzijds het boed-
dhisme deze groep wel welkom heet, en anderzijds of 

er onder zwarte mensen eigenlijk wel behoefte is aan 
een nieuwe spirituele levensinvulling.' 

Herinner je je het moment waarop deze bewustwor-
ding in je doorbrak? 

Jan Willis: 'In 1981 bezocht ik een groot klooster in 
Bangkok, waar in een hal de "duizend boeddha's" 
stonden opgesteld. De glimmende beelden waren net 
van een nieuwe goudlaag voorzien. Op magische wijze 
werd mijn aandacht getrokken door een donkere 
boeddha aan het eind van de rij. Kennelijk had deze de 
opknapbeurt nog niet ondergaan. De boeddha zat 
rustig op zijn bed van lotusbloemen, zo zwart als 
kool. Het beeld had een ongekende aantrekkings-
kracht op me: het was alsof ik in een spiegel keek. Op 
dat moment drong het tot me door dat de twaalf jaar 
studie met Lama Yeshe vrucht had gedragen: ik had 
meer zelfvertrouwen en kon van daaruit aan de slag 
met mijn afkomst. Weer thuis, hoopte ik ook andere 
Afro-Afrikaanse boeddhisten te vinden die niet alleen 
mijn interesse in boeddhisme met me konden delen, 
maar ook mijn gevoelens rondom racisme. Toch bleek 
in de jaren die daarop volgden dat het aantal zwarte 
mensen in boeddhistische centra miniem bleef. De 
enige plaats waar ik de gelegenheid had om aan Afro-
Amerikanen boeddhisme te onderwijzen was in mijn 
collegezaal aan de Wesleyan Universiteit. Het aantal 
zwarte studenten blijft stijgen, en dat is een verheu- 
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MAITREYA 
INSTITUUT 

Tibetaans boeddhistisch 
studie- en meditatiecentrum 

STICHTING GD ZAZEN 

Compacte introductiecursus zentraining 
20 t/m 25 januari 

Voorts wekelijkse introductie- en 
vervolgcursussen en 'inloopzazen'. 

Begeleiding: Dick Verstegen. 

Zendo Duizel: Rijkenstraat naast n r 1. 

Contactadres: Berkakkers 10, 5521 GD Eersel. 
Info 06-53776474 - www.coreconsultancy.nl  

— advertentie — 

klang&stille 
Gespecialiseerd postorderbedrijf 

voor meditatie 
en boeddhistische artikelen 

Het grootste assortiment artikelen voor 
meditatiebeoefening in Europa! 

in EMST 

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

• Meditatie- en yogaweekends 
Voor info en brochure: 
tel. 0578-661450 
email: maitreya©wxs.n1 

in AMSTERDAM 
Brouwersgracht 157 

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

'Intro to Tibetan Buddhism' 27 januari 
'Thinking and Feeling'  24-25 februari 
'Awakening the Mind'  24-25 maart 
'Virtue & Reality'  I9-20 mei 
'Envisioning Totality  16-17 juni 
Chenrezig Meditation Practice Day 

28 januari 
Green Tara Meditation Practice Day 

21 april 

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

in GRONINGEN 

Studiegroep. Lezingen door 
Geshe Sonam Gyaltsen 
Voor info en brochure: 
tel. 050-5268058 (Simon de Boer) 

Algemene website: www.maitreya.n1 

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

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

Bestel onze catalogus (Engels en Duits) bij: 
Ulrich Bessel, Bevrijdingsweg 6, 3815 XL Amersfoort 

klang&stille, Hauptstr 17, D-74189 Weinsberg, Duitsland 
Tel.: 0049 7134 23448 - Fax: 0049 7134 23461 
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gende ontwikkeling. Het is voor mij een dagelijks 
terugkerend plezier om met die jonge mensen te 
praten over wat mij bezighoudt: het boeddhisme. Een 
aantal van hen is nu werkzaam bij bijvoorbeeld de 
boeddhistische uitgeverij Wisdom, of als redacteur bij 
het tijdschrift Tricycle. Dat betekent voor mij dat ik 
jonge mensen heb kunnen inspireren zonder hen te 
beïnvloeden.' 

Hoe krijgt het onderwerp 'boeddhisme en diversiteit' 
gestalte in je werk? Op welke wijze denk je mensen 
met een andere culturele achtergrond te bereiken? 

`In 1996 schreef ik een essay over boeddhisme en 
racisme ("Buddhism and Race") voor een bundel geti-
teld Buddhist Women on the Edge, waarin ik voor het 
eerst dieper op dit onderwerp ben ingegaan. Het was 
niet bij toeval dat deze bundel was geschreven door 
vrouwen, omdat het in de Verenigde Staten voorname-
lijk vrouwen zijn die binnen het boeddhisme allerlei 
vragen aan de orde stellen, die met het instituut te 
maken hebben. Andere boeken gaan voornamelijk 
over meditatie en boeddhisme als het spirituele pad 
naar verlichting. In mijn stuk voor het zojuist versche-
nen boek Women's Buddhism, Buddhism's Women; 
Diversity and Race: New Koans for American Bud-
dhism ga ik nog een stap verder. Daarin laat ik een 
aantal Afro-Amerikanen aan het woord over hun 
ervaringen met racisme binnen hun boeddhistische 
setting. Ik stelde hen vragen zoals: beschouw je jezelf 
als boeddhist? Voel je je welkom in Amerikaanse 

boeddhistische centra? En: Heb je daar ooit openlijk 
racisme ervaren? Ten slotte vroeg ik hen of zij speci-
fieke adviezen hadden voor mensen uit andere cultu-
ren die zich met boeddhisme wilde gaan bezighouden. 
Hun ervaringen waren verschillend, maar we hadden 
met elkaar gemeen dat we het toch prettiger vinden 
om door de straten van Kathmandu te lopen dan door 
de straten van Amerika. We voelen ons daar toch meer 
geaccepteerd. Mijn eigen advies aan Afro-Amerikanen 
die zich voor het boeddhisme interesseren is dan ook: 
er valt veel te leren in het boeddhisme. De leer is voor 
zwarte mensen net zo helend als voor ieder ander. Ik 
zou Afro-Amerikanen willen meegeven dat het bij de 
keuze van een traditie, leraar of centrum belangrijk is 
om te kijken of deze vrij is van discriminerende voor-
oordelen, voorzover dat mogelijk is. In de antwoorden 
van de anderen werd duidelijk dat zij dat praktiseer-
den door zelf als leraar in centra een voorbeeld te zijn. 
Ik heb geen idee hoe deze kwestie in Nederlandse 
centra een rol speelt, maar in Amerika blijkt er een 
groeiende bewustwording op gang te komen. Dat is 
dan ook de reden dat ik bezig ben met het ontwikke-
len van een curriculum, een soort praktische handlei-
ding met werkvormen, geschreven voor centra die met 
dit onderwerp aan de gang willen gaan.' 

Van huis uit ben je baptist, een kerkgenootschap dat de 
doop centraal stelt. Hoe combineer je die overtuiging 
met het boeddhisme? Kom je daardoor niet in conflict 
met jezelf? 

Kopan, Nepal 1981. 
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Als ik in een vliegtuig 
zit dat naar beneden 
dreigt te storten, 
dan weet ik zeker dat 
ik beiden aanroep: 
Jezus én de Boeddha. 

`Ik was onlangs in Londen, waar ik was uitgenodigd 
om over dit onderwerp te spreken. Tot mijn verbazing 
zaten er minstens dertig Caribische Engelsen in een 
publiek van veertig mensen! Dat had ik nog nooit 
meegemaakt. Tijdens de discussie met hen werd me 
duidelijk dat velen van hen ervan overtuigd waren dat 
zij hun oorspronkelijke godsdienstige overtuiging 
moesten afzweren voordat zij een praktiserend boed-
dhist konden zijn. Daar hadden zij het moeilijk mee. 
Ikzelf kom dus van een baptistische achtergrond en 
ken de worsteling: ben ik nu een baptist of een boed-
dhist? Een deel van het baptist zijn is me nog steeds 
dierbaar. Toch kan ik met een gerust hart zeggen dat ik 
een overtuigd boeddhist ben. Toen ik tijdens die 
bijeenkomst dan ook aangaf dat ik mezelf een "baptis-
tisch boeddhist" noem, was de opluchting enorm. Uit 
de reacties werd duidelijk dat die opluchting te maken 
had met het feit dat ik aangaf dat ik niet wilde en kon 
kiezen tussen die twee. Als ik in een vliegtuig zit dat 
naar beneden dreigt te storten, dan weet ik zeker dat 
ik beiden aanroep: Jezus én de Boeddha. Ook uit mijn 
gesprekken met de mensen die ik heb geïnterviewd 
voor het bovengenoemde boek blijkt dat zij worstelen 
met hun religieuze identiteit. Voor zwarte mensen 
geldt dat in meerdere mate dan voor witte mensen die 
met een godsdienst zijn opgevoed: voor zwarte 
mensen was de kerk vaak de enige plek waar zij zich 
"onder elkaar" en "veilig" voelden.' 

In april 2001 komt haar nieuwe boek uit. Het is een 
memoir over de weg die zij aflegde tussen Alabama en 
Middletown. Hoe was voor haar als academica een 
boek te schrijven waarin ze zelf centraal staat? 

`Ik heb er drie jaar over gedaan om mezelf zover te 
krijgen dat ik het woord "ik" en "mij" zo vaak op een 
bladzijde kon accepteren. Het is een moeilijk proces 
geweest, omdat ik met het schrijven van een boek 
nooit eerder zo diep met mijn eigen emoties gecon- 

fronteerd werd. Bovendien werd ik vooruit betaald, 
iets dat bij academische publicaties niet de gewoonte 
is. Dat zorgde voor een extra druk. Gelukkig had ik 
hulp en steun van iemand die me gedurende het hele 
proces begeleidde door me te dwingen de verhalen 
eerst aan haar te vertellen. Dat hielp om structuur aan 
te brengen in de woordenmassa. Het boek heeft als 
titel Dreaming Me, omdat het verhaal verdeeld is 
tussen vier terugkerende dromen over leeuwinnen. 
Het boek beschrijft de belangrijke beslissingen die ik 
in mijn leven moest maken om van het zwarte meisje 
in Alabama door te stomen naar het beroep van 
professor aan de Wesleyan Universiteit in Connecti-
cut. In het boek probeer ik duidelijk te maken dat 
racisme in Amerika een grotere rol speelt dan het 
seksisme waarmee alle vrouwen in hun dagelijkse 
leven te maken krijgen. Juist omdat ik met het boed-
dhisme in aanraking ben gekomen, is het door dit 
racime verloren gegane gevoel van eigenwaarde en 
zelfrespect in mij voor een groot deel hersteld. Het 
boeddhisme onderscheidt zich daarin van andere over-
tuigingen: het laat de mens in zijn waarde. De mens is 
er niet voor het boeddhisme, maar het boeddhisme is 
er voor de mens, en het boeddhisme maakt in haar 
puurste vorm geen onderscheid tussen alle mogelijke 
gradaties van een witte of zwarte huidskleur. Nu de 
beoefenaars nog.' 

Boeken van Janice Willis: 

Knowing Reality: The Tattvartha Chapter of Asanga's 
Bodhisattvabhumi, Colombia University Press, 1979. 
Feminine Ground: Essays on Women and Tibet (Editor, 
and contributor of two of six 
essays), lthaca, N.Y.: Snow Lion Publications, 1989. 
Enlightened Beings: Life Stories from the Ganden Oral 
Tradition, Boston: Wisdom Publications, 1995. 
'Buddhism and Race: An African American Baptist-
Buddhist perspective' in: Marianne Dresser e.a., 
Buddhist Women on the Edge: Contemporary Perspectives 
from the Western Frontier, Berkeley: North Atlantic 
Books, 1996. 
'Diversity and Race: New Koans for American 
Buddhism' in: Ellison Baraks Findly, Women's Buddhism, 
Buddhism's Women, Wisdom Publications, 2000. 
Dreaming Me: An African American Woman's Spiritual 
Journey, New York: Riverhead Books. (Verschijnt lente 
2001) 





OPENDAG 
Op zondag 7 januari houd Suiren-ii open huis. 

10:00 u. Open les Zenmeditatie 
11:00 u. Theehuis geopend 
12:00 u. Sutra reciteren (Tempeldienst) 
14:00 u. Lezing "Zen, buiten de geschriften ont" 
16:00 u. Open les Shakuliachi tbainhoefluit) spelen 
20:00 u. Open les Zenmeditatie 
Om. niemand van uit financieel oogpunt buiten te 
behoeven sluiten, hanteert Suiren-,li voor de meditatie-
training een low budget beleid. 
Voor informatie is vanaf 11:00 het theehuis de gehele dag 
geopend. 

KOOKLES UIT DE ZEN-KEUKEN 
"SHOJIN" 

Het Japanse begrip "Shojin" bestaat uit t -e karakters 
en betekent letterlijk vertaalt "Geestelijke ontwikkel-
ing". Maar in Japan staat het woord Shojin voor de 
vegetarische Zen-klooster-keuken. Op zaterdag 17 
januari start een cursus zen-koken van 8 zaterdag-
ochtenden, van 9:30 tot 12:00 u. Docent is Zeshin 
Osho, een Nederlandse monnik die 6 maanden Tenzo 
(kok) was in het Japanse klooster "Bukkoku-Ji". De 
kosten voor de cursus rijn f 225.- . De data zijn: 17-1 
24-1 10-2 17-2 24-2 10-3 17-3 24-3 
Op aan'. mag is een folder vtrkrijgbaar 

ZEN-WEEKENDS & ZAZENKAI 

21 januari valt 7:00 tot 11:30 u. Zenochtend 
28 januari van 7:00 tot 18:30 u. Zazenkai 
11 februari van 7:00 tot 11:30 u. Zenochtend 
18 februari van 7:00 tot 18:30 u. Zazenkai 
25 februari van 7:00 tot 11:30 u. Zenochtend 
2 tItn 4 maart 20:00 tot 18:30 u. Zenweekend 
11 maart van 7:00 tot 11:30 u. Zenochtend 
18 maart van 7:00 tot 18:30 u. Zazenkai 
25 maart van 7:00 tot 11:30 u. Zenochtend 
De kosten voor een ochtend incl ontbijt ƒ15.- 
Een hele dag incl ontbijt, lunch, diner ƒ25.- 
Weekend incl. maaltijden en overnachting ƒ40.- 

WORKSHOP 
SH AKUIIACHIIt 

 

Het Sakuhaehi-genootschap 
"KAITO" 

verzorgt lx per maand een workshop Japans 
bamboefluit spelen, op zaterdagen van 1-1:00 tot 

16:00 u. De data zijn: 6-1, 10-2, 3-3, 14-4 en 5-5. 
Ubehoeft geen Shakuhachi te bezitten om aan de 

workshop mee te doen. De kosten zijn f20.- per les. 
Voor een folder of informatie kunt u bellen met het 

sakuhaehi-genootschap " Kaito" 071 401 68 14, of de 
Suiren-Ji tempel 071 51 200 51 

— advertentie — 

SUIREN-JI 
ZENCENTRUM LEIDEN 

AGENDA 2001 

 

WINTERSESSHIN 
Van 1t/in 7 februari 

Voorwaarde voor deelname; zie \, (H) ti aars tingo  

Suiren-Jiyindt u aan de Hogewoerd 162 
2311,11* te Leiden, 071-51 200 51. Voor 
in4k114://utisers.hart.ul — zenzee/suiren 

VOOILJAAHS .,11NGO (Se,-,shin-training) 
> De le sesshin is van 1 t/m 7 april 
> De 2e sesshin is van 1 t/m 7 mei 
> De 3e sesshin is van 1 t/m 7 juni 
> De uiterste datum voor aanmelding is 5 dagen voor aanvang. 
> Voor deelname is ervaring in meditatie vereist. 
> In overleg is gedeeltelijke deelname mogelijk. 
> De sesshin wordt in volledige stilte gehouden en heeft een overwegend Japans karakter 
> De kosten inclusief maaltijden en overnachting zijn ƒ365.- 



boeddha net    t  
De Dharma digitaal 

Magere Hein 

In het Nederlandse taalgebruik 
hebben we het over Magere Hein 
als we de dood personifiëren. Of 
over 'de man met de zeis'. In 
herfst en winter is hij altijd flink 
op pad in onze natuur. Dus ligt het 
voor de hand eens te kijken wat er 
op internet te vinden is over boed-
dhisme en dood. 

Een veel gebruikt beginpunt bij 
mijn hedendaagse zoektochten op 
het wereldwijde computernetwerk 
is de site About.com. En jawel, 
ook over dit onderwerp hebben ze 
een aardige hoeveelheid links 
verzameld. 
National Public Radio is een 
Amerikaans station dat een van 
haar uitzendingen wijdde aan het 
thema Tibetaans boeddhisme en 
reïncarnatie. Een transcript van die 
uitzending is op hun site te lezen. 
Zenmeester Seun Sahn vertelt in 
een artikel op de zensite van de 
Kwan Um School over hoe we het 
universum bij onze dood kunnen 
'terugbetalen' voor het gebruik 
van al z'n bronnen. 
http://www.dying.about.com/health 
/dying/cs/buddhismanddeath/  
http://www.npr.org/programs/deat  
h/98olio.death.html 
http://www.kwanumzen.com/prima  
rypoint/vo7n1-199o-winter-DSSN-
EarthAirFireAndWater.html 

Natuurlijk wil iedereen ook weten 
hoe je tegen de dood kunt aankij-
ken vanuit een boeddhistisch 
onderbouwde optiek en daar is het 
essay op de site van de particulier 
Shirley Galloway uitstekend 
geschikt voor. Onderaan wordt 
een beknopte bibliografie gegeven 
zodat je ook 'offline' verder kunt 
lezen. 
http://www.cyberpat.com/shirisi-
te/essays/death-budd.html  

Op de site van Digiserve staan de 
onderwerpen per religie gerang-
schikt. 'Doodgaan en herboren 
worden' laat drie boeddhistische 
meesters aan het woord. 
Enkele citaten van Dennis Genpo 
Merzel róshi, een ook in Neder-
land bekende zenleraar, laten zien 
dat angst een slechte raadmeester 
is als het onderwerp dood ter spra-
ke komt en reiken je de handvat-
ten aan om daarmee om te gaan. 
http://www.digiserve.com/mystic/  
Buddhist/nav/)Lego_death.htm 

Kusinaga was de plaats waar de 
historische Boeddha het parinirva-
na bereikte. Op een pagina gewijd 
aan de boeddhistische heilige 
plaatsen is dit beschreven en uitge-
beeld. 
http://www.buddhanet.net/kusina-
ga.htm  

Een hele literatuurlijst over het 
Tibetaans boeddhisme en de dood 
is te vinden op de site van de 
Washington University in 
St.Louis. 
http://wuarchive.wustl.edu/doc/co  
ombspapers/otherarchives/electro-
nic-buddhist-archives/buddhism-
tibetan/research/death-in-tibet-
buddh-bibl.txt 

Als je 'dood' als onderwerp neemt, 
zijn er meteen andere begrippen 
die daar raakvlakken mee hebben 
en waarover, in relatie tot boed-
dhisme, ook iets te vinden is. Deze 
onderwerpen hebben vaak een 
sterk ethische lading en kunnen 
veel controverse uitlokken. 
In de Verenigde Staten is de dood-
straf en het voor of tegen zijn, een 
'hot issue'. Hoe de Boeddha daar-
over dacht, is te lezen via de site 
van Buddhist Minds. 
http://buddhistminds.com/cour-
se.phtml?course_id=z7o  

Damien Keown, die meerdere 
boeken over het boeddhisme 
geschreven heeft, wijt een weten-
schappelijk artikel aan het onder-
werp zelfmoord. 
http://jbe.la.psu.edu/3/keown3.html  

Dezelfde auteur komen we tegen 
op een site die is gewijd aan boed-
dhisme en medische ethiek. Daar 
komen ook abortus en euthanasie 
aan bod. Onderaan de internetpa-
gina wordt een groot aantal boeken 
opgesomd, die meer informatie 
over deze onderwerpen bieden. 
http://www.changesurfer.com/Bud/  
BudBioEth.html 

Deze column zou niet compleet 
zijn, zonder te verwijzen naar het 
bardo en het Tibetaanse Doden-
boek, dat in de papieren versie al 
verschillende bewerkingen van 
verschillende auteurs kent. Op het 
internet is Joseph Kerricks 
uithangbord een goede plek voor 
meer informatie over dit boek. 
http://www.near-death.com/bud-
dhism.html  

Wan da Sluyter 
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Door Willigis Jeiger 

Mystiek en transconfessionaliteit 

Het woord en de 
DE WESTERSE WERELD HEEFT grote behoefte aan een spirituele weg 

die de confessionaliteit overstijgt, meent de Duitse zenmeester 

Willigis jager. Hij acht religies van grote betekenis, omdat ze een 

essentiële basis voor onze samenleving vormen. 

Maar jger is er evenzeer van overtuigd dat wij 

spirituele wegen nodig hebben die los staan van 

traditionele vormen van geloofsbelijdenis. 

nlangs woonde ik in Dresden een 
voordracht bij. Zeker de helft van 
de toehoorders was ongedoopt 

en was ook geenszins van plan christen, boeddhist of 
hindoe te worden. Zij waren gekomen omdat ze 
belangstelling hadden voor de ervaring van het zijn, of 
— zoals velen het formuleerden — in het ware wezen. 
Zij zochten geen nieuwe geloofsrichting, noch zen in 
een boeddhistisch ceremonieel jasje. Evenmin waren 
ze op zoek naar een Europese zenleraar in monniksge-
waad en met een kaalgeschoren hoofd. Ze waren ook 
niet van plan sannyasin te worden, iemand die volledig 
onthecht is. Nee, ze zochten naar een religiositeit 
buiten alle concepten en projecties om, een transcon-
fessionele spirituele weg naar het zijn. 

Spiritualiteit zonder religie? 

De mens heeft de noties omtrent zijn ware wezen 
nooit verloochend. De vraag naar de zin van zijn 
bestaan en naar het vanwaar en waarheen hoort nu 
eenmaal bij het feit dat de mens in deze wereld gezet 

is. Is contact met die wezenlijke werkelijkheid moge-
lijk zonder dat ik tot een bepaalde geloofsrichting 
behoor? Die vraag hoor je telkens weer stellen. Niet in 
de laatste plaats door mensen die hun eigen confessie 
verlieten, omdat zij daarin geen steun voor hun leven 
konden vinden. Bovendien was hun duidelijk gewor-
den dat alle spirituele wegen de confessionaliteit over-
stijgen. De grondleggers wilden immers geen religie 
stichten, maar een weg tonen naar het innerlijk van de 
mens, naar het ware wezen van de mens. 

In de grond zijn religies het met elkaar eens. Als je 
doordringt tot de kern stuit je in alle religies op 
dezelfde waarheid. Maar ze dragen elk een eigen naam. 
In hun weg naar die laatste waarheid en in hun pogin-
gen die te benoemen, onderscheiden religies zich. 
Maar de grondstructuur is dezelfde. Die laat zich 
makkelijk traceren. Religies die binnen ons mentale 
bereik komen, verwijzen de mens steeds weer naar die 
rationeel niet toegankelijke werkelijkheid en sporen 
hun aanhangers aan die werkelijkheid boven elk beeld 
of concept uit te tillen. Religies zijn en waren in de 



wierook voorbij 

geschiedenis van de mensheid dus belangrijke wegwij-
zers: vensters die zicht geven op de essentiële werke-
lijkheid, maar die ramen zelf zijn niet het licht dat zij 
doorlaten. Het ervaren van juist dat licht moet het 
doel van alle religies zijn. 

Het geloof voorbij 

Elke vorm van mystiek is transconfessioneel en gaat 
voorbij aan een geloofsbelijdenis. Zij kan leiden tot 
ervaringen die je in veel heilige boeken voorgehouden 
worden. Dat voert vaak tot uitdagende teksten, zoals 
die van de grote Perzische mysticus Jalaluddin. Rumi 
[1207-1273, grondlegger van een van de oudste Soefi-
ordes, red.]. Hij zegt: 

`Kruis en christendom onderzocht ik van alle 
kanten. Hij was niet aan het kruis. Ik ging naar 
de hindoetempel en naar de oude pagode. Op 
beide plaatsen vond ik geen spoor van hem. Ik 
ging naar de heuvels van Herat en naar Kanda-
har en keek om mij heen. Hij was niet op de 
toppen en niet in de diepten. Vastbesloten 
besteeg ik de hoogste top van het Qafgebergte. 
Daar woonde alleen de Anqa-vogel. Ik ging naar 
de Ka'aba in Mekka en trof hem daar niet aan. 
Ik vroeg de grote filosoof Avicenna naar zijn 
wezen: Hij bevond zich buiten elke definitie van 
deze denker. Ik keek in mijn eigen hart. Daar 
zag ik hem. Hij is op geen enkele andere plaats.' 

Bedenk daarbij dat Rumi een vrome moslim was, die 
zijn religie zeker niet ongunstig wilde beoordelen. 
Maar uiteindelijk telde voor hem de waarheid die hij 
zelf ervoer. 

Kabir [1440-1518, de dichter die in India trachtte een 
verzoening tussen de islam en het hindoeïsme tot 
stand te brengen, red.] drukte die waarheid in een van 
zijn gedichten zo uit: 

`Oh, jij die Mij dient, waar zoek je Mij? Zie, Ik 
ben bij jou. Ik ben niet in de tempel, noch in de 
moskee, niet in de Ka'aba, noch op de Kailash-
berg. Ik ben niet in rituelen en ceremonies, noch 
in yoga of onthechting. Als je echt een zoeker 
bent, zul je Mij onmiddellijk zien en Mij op 
hetzelfde moment ontmoeten. Kabir zegt: "Oh 
Sadhoe! God is de adem van al wat ademt."' 

Over de Spaanse mysticus Juan de la Cruz (1542-1591) 
schrijft John Chapman — voor velen een belangrijke 
gids op het spirituele pad — dat hij hem niet had begre-
pen tot op het moment dat hij de tijdloze mysticus in 
hem ontdekte: 

`De heilige Johannes van het Kruis is als een met 
christendom volgezogen spons. Druk je er alles 
uit, dan blijft de volledige mystieke theorie 
achter. Als gevolg daarvan heb ik Johannes vijf-
tien jaar lang gehaat en hem een boeddhist 
genoemd. Ik hield van Teresa van Avila en las 
haar steeds opnieuw. Zij is allereerst christen en 
pas in tweede instantie mystica. Toen begreep ik 
plotseling dat ik — wat het bidden betrof — vijf-
tien jaren had verspeeld.' 

Overal kun je de weg beginnen 

In de ervaring van de werkelijkheid ligt voor de mysti-
cus de ware betekenis van religie. Hierin ligt ook de 
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Religies zijn en 
waren belangrijke 
wegwijzers: vensters 
die zicht geven op 
de essentiële werke-
lijkheid, maar die 
ramen zelf zijn niet 
het licht dat zij 
doorlaten. 

ware eenheid van religies. Het interconfessionele 
gesprek is van grote betekenis, net als het scheppen 
van een wereldomvattende ethiek. Maar de ware 
eenheid van religies ligt in de ervaring van wat in hun 
heilige geschriften en rituelen wordt verkondigd. 
Uiteindelijk zijn geloofsbelijdenissen alleen maar 
verschillende tochten die ondernomen worden om 
uiteindelijk dezelfde top van de berg te bereiken. 

Een spirituele weg kun je overal beginnen. Religie, 
dogma, georganiseerde gemeenschap, tempel en kathe-
draal zijn daarbij niet noodzakelijk. Zo'n weg valt in 
elke denkbare samenlevingsvorm te verwezenlijken, 
hoe de religieuze of algemeen menselijke aspecten er 
ook uitzien. Alle mensen beschikken over een 
grondstructuur die de mystieke weg voor ze kan 
openleggen. 

Aan de bron van Samaria was het Jezus die over dit 
vraagstuk sprak met een vrouw uit die plaats. De 
Samaritaanse vrouw vroeg hem: 'Onze vaders hebben 
op deze berg God altijd aanbeden. Maar U zegt dat 
Jeruzalem de plek voor aanbidding is.' Jezus zei tegen 
haar: 'Geloof mij vrouw (...), het uur nadert en doet 
zich nu al voor, waarop de ware aanbidders de Vader 
zullen aanbidden in geest en waarheid.' (Joh.4,20-24) 
Meester Eckehart [de beroemde middeleeuwse Duitse 
mysticus; ca. 1260-ca.1327/29, red.], zegt in een van 
zijn preken: 

`Want heus, als je soms meent dat je van God in 
de diepte van je gemoed, in gebed, in zoete exta-
se en in bijzondere genade meer ontvangt dan 
wanneer je gewoon bij het haardvuur zit of in de 
stal, dan doe je net alsof je God kunt oppakken, 

Schets voor een raam van de kathedraal van Lausanne, ca. 1225-50. 

hem een mantel om z'n hoofd doen en hem 
onder de bank kunt schuiven. Want wie God op 
een (bepaalde) manier zoekt, fixeert zich op de 
manier en loopt dan God mis die achter die 
manier schuilgaat.' (Preek 6 over Joh.4,9. Quint) 

Maar zulke afwijkende persoonlijkheden werden al 
snel buitenbeentjes. Mystici zweren religie niet af. Zij 
verwijzen naar het wezenlijke dat zich verbergt achter 
woorden en beelden. Zij willen de oer-ervaring van de 
eerste werkelijkheid op heel persoonlijke manier tot 
uitdrukking brengen. Instituties kunnen dit nu 
eenmaal moeilijk aanvaarden. Als gevolg daarvan werd 
bijvoorbeeld de soefi Al-Hallaj [in 922, red.] in Bagh-
dad ter dood gebracht. Hij riep uit: 

`Ongelovig werd ik nu voor Gods religie: 
Ongeloof is mijn plicht - maar slecht voor de 
moslims! Toen sprak Hij tot mij: 'Keer om en 
volg mij niet; het zou je schade kunnen 
berokkenen!' — 

wat zeggen wil: Je zou dientengevolge vervolgd 
kunnen worden — wat dan ook gebeurde. Of hij riep 
uit: 'Ik ben hem die ik liefheb en hij die ik liefheb is 
mij.' En Jezus zei praktisch hetzelfde: 'Wie mij ziet, 
ziet de Vader' en: 'Voordat Abraham er was, ben ik.' 
Dergelijke uitspraken waren ook bij Al-Hallaj de 
eigenlijke grond voor zijn terdoodveroordeling. 
Mystici verkozen daarom vaak de taal van de poëzie. 
Die ligt niet erg voor de hand, maar kan door ingewij-
den verklaard worden. Zo is bijvoorbeeld het Hoog-
lied uit het Oude Testament een heel profaan liefdes-
lied. Maar voor mystici liggen daarin de meest intieme 
ervaringen met God, de boven alles geliefde. 

Religieuze concepten laten vallen 

Als de religieuze onderbouw, die steeds houvast heeft 
gegeven, wegvalt, raken velen in een crisis. Net  als 
voor theïsten geldt dat ook voor boeddhisten en voor 
hun concepten over de leegte en hun ideeën over 
bodhisattva's en wedergeboorte. Het oude geloof biedt 
plotseling geen houvast meer. Je zou willen geloven, 
maar je kan het niet meer. Wat tot nu toe geborgen-
heid en zekerheid verschafte, bestaat niet meer en is 
geweken voor een gapende leegte. De mystieke litera-
tuur is vol van klachten over die toestand. Waarom 
ben ik de woestijn in gestuurd, waarom moet ik door 
die nacht gaan? Waarom heb je me verlaten? — Het 
leven heeft zijn smaak verloren. De nacht van het 
gewaarzijn laat het leven leeg en smakeloos worden. 
De nacht van de geest ontneemt elk houvast. Maar de 
mens weet ondanks al die onzekerheid dat er een 
geboortegrond is waartoe hij behoort, waar hij thuis-
hoort, waar alles in orde is. Steeds opnieuw hoor ik 
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mensen zeggen dat ze als kind hun ouders schokten 
met de opmerking: 'Ik ben jullie kind niet. Ik kom 
ergens anders vandaan.' Zij hebben als het ware een 
herinnering bewaard aan hun ware oorsprong. Heel 
wat mensen staan voor de opgave nog een flink stuk 
verder door de leegte te reizen. 

Ook het vernisje van de identificatie met de persoons-
structuur breekt weg — voor velen een traumatische 
gebeurtenis. Waar geen ik meer is, is ook niets meer 
wat daar tegenover staat, geen ander, ook geen God. 
Alle verwachtingsvolle plaatjes en religieuze beloften 
vallen als een kaartenhuis ineen. Wat blijft is wat de 
mystiek met niets aanduidt. 

Dit niets, wat Eckehart godheid noemt, Zen leegte 
en Johannes van het Kruis nada, is tegelijkertijd doel 
en oorsprong. Voor Johannes van het Kruis voert het 
opstijgen naar de top van de berg al langs de treden 
van het nada. En ook op die top is nada aanwezig. 
Hier is geen religie meer. De ervaring is transconfessi-
oneel, transpersoonlijk, niet-dualistisch en overstijgt 
alle concepten. Daarmee houdt de omschrijving met 
behulp van begrippen op. Wanneer ze toch worden 
gebruikt, klinken de uitspraken vaak paradoxaal. Maar 
ze doen vermoeden dat deze leegte niet leeg is en dat 
dit niets niet niets is, maar de wezenlijke oorsprong 
van de mens. 

Maar dat is niet het eind van de weg. Het betekent 
tegelijkertijd een keerpunt dat ons terugleidt naar het 
leven. En daarmee komt de integratie van de spirituele 
ervaring in het alledaagse leven tot stand. Door het 
niets leidt de weg naar het alles. 

Naar binnen is naar buiten 

Doel van alle spirituele wegen is het leven. Op elk 
ogenblik van de dag openbaart zich de eerste werke-
lijkheid. Het gaat erom mens te zijn met al het vermo-
gen dat we kunnen opbrengen. Het wil in ons mens 
zijn. Het wil in de boom boom zijn en het dier in het 
dier. Religie voltrekt zich als het leven van alledag. 
Hier, alleen hier en op dit moment, is er sprake van 
wisselwerking tussen de beide aspecten leegte en 
vorm, God en mens, sunyata en maya. 

Deze weg terug in het alledaagse leven wordt 
verteld in een oud verhaal: Aan de rand van een woud 
kapte een man hout en verdiende daarmee zijn levens-
onderhoud. Toen er op een dag een kluizenaar voorbij 
liep, vroeg de houthakker hem naar een woord voor 
het leven. De kluizenaar zei: 'Ga dieper het woud in!' 

Cliie de weg van de 
verlichtingservaring 
tot het einde toe gaat, 
komt weer uit in het 
leven van alledag. 

De man ging dieper het woud in en vond daar heel 
mooie bomen, velde die en verkocht ze als brandhout. 
Hij werd welvarend. Toen herinnerde hij zich dat de 
kluizenaar zei: Ga dieper het woud in! Hij ging dieper 
het woud in en ontdekte een zilvergroeve. Die ging hij 
ontginnen en werd daardoor schatrijk. Maar het 
woord van de kluizenaar liet hem niet los en zo ging 
hij nog dieper het woud in. Hij vond wonderschone 
edelstenen (een symbool voor verlichting). Daarover 
verheugde hij zich bijzonder en ongaarne volgde hij 
nog een keer de raad van de kluizenaar: Ga dieper het 
woud in! Maar hij deed het nogmaals en toen stond hij 
op een ochtend weer aan de rand van het woud waar 
hij begonnen was met het hakken van brandhout. 

Mystiek wordt vaak verwisseld met zaken als extase, 
elevatie, voorspellende gaven, visioenen. Voor echte 
mystici zijn dit parapsychologische verschijnselen. Ze 
kunnen weliswaar voor een enkeling die op weg is een 
bepaalde betekenis hebben, maar door de echte 
mystiek, zowel uit Oost als West, worden ze eerder als 
een hindernis beschouwd. Wie de weg van de ervaring 
tot het einde toe gaat, komt weer uit in het leven van 
alledag. Daar moet alle ervaring zich voltrekken. Doel 
is niet een behaalde staat van extase, maar de volle 
ontplooiing van ons mens-zijn. Het schouwtoneel is 
het dagelijkse leven, de markt, of zoals de kunstenaar 
Joseph Beuys het formuleerde: 'Het mysterie voltrekt 
zich op het centraal station.' Het laatste plaatje uit het 
zenverhaal De os en zijn hoeder toont heel duidelijk 
aan dat het om dat alledaagse leven gaat. Het tiende 
vers bij het plaatje luidt: 'Met ontblote borst en barre-
voets komt hij aan op de markt. Met vuil bedekt en 
met as besmeurd, lacht hij toch breed over zijn hele 
gezicht. Zonder zijn toevlucht te nemen tot mystieke 
krachten brengt hij dorre bomen tot snelle bloei.' Ook 
op de zenweg is het niet eenvoudig om wat we leerden 



van het boeddhisme achter ons te laten. Koans hebben 
niets met boeddhistische concepten van doen; zij 
willen ons alleen maar terugleiden naar het leven van 
alledag. 

Mystiek als het leven zelf 

Eckehart maakt in zijn preken, bijvoorbeeld over 
Maria en Martha, duidelijk dat de ware mystiek zich 
in de volheid van het leven toont. In afwijking van de 
gebruikelijke uitleg meent hij in preek 28 dat Martha 
zich verder heeft ontwikkeld dan Maria: 

`Hoor dit wonder! Hoe wonderbaarlijk: daar-
buiten en tegelijk daarbinnen, begrijpen en 
omvat worden, schouwen en het geschouwde 
zelf zijn, houden en gehouden worden — dat is 
het doel waar de geest in rust verblijft, in lieve 
eeuwigheid verenigd. ...Martha is bang dat haar 
zuster blijft steken in welbevinden en zoetheid, 
en wenst dat zij zou zijn als zijzelf.' 

Maria moet nog door haar verlichtingservaring heen-
gaan om weer in het leven van alledag te komen. Daar, 
in de eenvoudige dingen van het leven, gaat het erom 
de goddelijke werkelijkheid te ervaren. Eckehart wijst 
daar in zijn preken steeds weer op: 

Wie God zo in het zijn beleeft, die accepteert 
God als goddelijk. God licht dan in alle dingen 
op; want alle dingen smaken hem als God, en 
Gods beeld wordt hem uit alle dingen zichtbaar.' 
(Quint, Pred. 6). 

Deze voorbeelden tonen wezenlijke kenmerken van de 
mystieke ervaring op het niveau van het transpersoon-
lijk bewustzijn: geen terugkeer in de gesloten eenheid 
van een valse paradijstoestand. Integendeel: De erva-
ring heeft zich geheel bevrijd uit de armen van de 
Grote Moeder. Ware mystiek is wereldbevestigend. Zij 
bevestigt niet alleen de wereld en de mens, maar ook 
het historisch proces in de tijd. Want de mysticus 
ervaart alles toch als een uiteindelijk tijdloze uitdruk-
kingsvorm van de 'oerwerkelijkheid'. Zijn kosmisch 
bewustzijn laat hem niet wachten op een toekomstige 
`gene zijde', op een hemel of een hogere wedergeboor-
te. De voltooiing ligt veeleer in het hier en nu. Ze is 
alleen verborgen. Wanneer de mens zijn bijna kinder-
lijke antropo- en geo-centrisme heeft overwonnen, 
weet hij zich verbonden met en in het evolutionaire 
proces waarin zich de leegte ontvouwt. Unio mystica 
of satori schijnen hem toe als geborenworden en als 
sterven. Het goede en ook het zogenaamde kwade 
worden als voltrekking van het leven in het hier en nu 
ervaren. Omdat de leegte scheppend en leven voort-
brengend is, is deze in haar diepste wezen wereldbe-
vestigend. En zo wordt ook de mysticus scheppend en 
wereldbevestigend. Uit deze eenheidsbeleving wordt 
de verantwoordelijkheid voor de wereld afgeleid. 

Een nieuw religieus paradigma 

Het oude paradigma luidt: Wij zijn wezens die een 
spirituele ervaring ondergaan. Het nieuwe paradigma 
luidt: Wij zijn bewustzijn, dat deze persoonlijke erva-
ring ondergaat. Wij zijn iets van begin af aan. Onze 
opgave is om dat te ervaren. Wij zijn niet van God 
losgeraakt. We zijn alleen maar vergeten dat wij 'God' 
zijn. — Wij zien onszelf als het strand dat hartstochte-
lijk naar de zee verlangt. Maar wij zijn de zee die met 
het strand speelt. 

Het nieuwe paradigma staat niet vijandig tegenover 
ritueel. Het sluit rituelen niet uit. In de mens bestaat 
een basisbehoefte om wat hij ervaart, ook tot uitdruk-
king te brengen en te vieren. Een reeks van rituelen 
komt voort uit wat voor alle mensen een gemeen-
schappelijke kern is. Ze zijn ouder dan de religies, die 
ze op hun beurt weer hebben opgenomen. Ook 
mensen die tot geen enkele bestaande religie behoren, 
kunnen rituelen beoefenen zonder dat daaruit weer 
een nieuwe religie ontspringen moet. Want dat is niet 
het doel en de betekenis van spirituele wegen die de 
confessionaliteit overstijgen. 

Het Kwartaalblad is op dit artikel attent gemaakt door 
het Zweedse zentijdschrift Zenvagen en werkt graag mee 
aan het publiceren van de Nederlandse vertaling van de 
hand van Dirk Bakkes. De in 1925 geboren Willigis Jager 
is een Duitse Benedictijn, die filosofie en theologie 
studeerde. Hij verbleef lange tijd in een Japanse zenge-
meenschap en werd zenmeester bij de Sanbo-Kyodan-
beweging. Thans leidt hij het meditatiecentrum St. 
Benedikt in Wrzburg. 

Literatuur: 
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Door Mark Hemels 

 

Vergeten zenlezingen van Shunryu Suzuki herontdekt 

Voor Shunryu Suzuki ging een lang 
gekoesterde wens in vervulling toen 
hij in 1959 in San Francisco uit het 

vliegtuig stapte. De vijfenvijftigjarige Japanse 
zenpriester was al van jongsaf aan begeesterd door het 
plan om zen naar het Westen te brengen. Het liefst 
ging hij naar Amerika. Suzuki bleef daar tot zijn dood 
en stichtte samen met zijn enthousiaste Amerikaanse 
leerlingen het eerste zenboeddhistische klooster in de 
Verenigde Staten. 

Diep in het Los Padres-gebergte aan de kust van 
Californië hield Shunryu Suzuki (niet te verwarren 
met zengeleerde D.T. Suzuki) de toespraken die 
werden gebundeld in het beroemde Zen geest, begin-
ners geest, waarvan inmiddels meer dan een miljoen 
exemplaren in meer dan een dozijn talen zijn verkocht. 
Lange tijd leek het erop dat deze moderne klassieker 
de enige tastbare nalatenschap van Suzuki's leer zou 
zijn. Totdat vorig jaar de transcripties van een reeks 
lezingen uit 1970 werden gepubliceerd. 

De publicatie is een initiatief van het Suzuki Lectu-
re Archives Project. Dit groepje leerlingen van Suzuki  

heeft zich ten doel gesteld het totaal van driehonderd 
cassettebandjes met toespraken te archiveren en aan de 
vergetelheid te onttrekken. Hoewel Suzuki zelf altijd 
zei dat je naar zenwoorden moet luisteren en de leer-
lingen op hun beurt vonden dat ze wel genoeg hadden 
aan hun herinneringen, is nu toch een begin gemaakt 
met het op papier zetten van de meest lezenswaardige 
toespraken. Stromend in het donker is de Nederlandse 
titel van de onlangs in de Verenigde Staten gepubli-
ceerde zenlezingen. 

In deze lezingen, een jaar voor zijn dood gehouden, 
verklaart Suzuki woord voor woord de betekenis van 
de Sandokai, het achtste-eeuwse leerdicht van de 
Chinese zenmeester Sekito Kisen. In dit gedicht 
behandelt Kisen een aantal thema's die, zoals vele 
vroeg-Chinese zenboeddhistische teksten, zijn 
ontleend aan het taoïsme: natuur, verandering en de 
eenheid van tegendelen. Meester Kisen wil onder 
andere het misverstand uit de weg ruimen dat er een 
grote kloof zou bestaan tussen de noordelijke en 
zuidelijke zenscholen, tussen de weg van geleidelijke 
en de weg van plotselinge verlichting. De hoofdvraag 



t 
A-- 

a, 
o- 

0- 
0 

In 
3 
ra 

1
0
0
Z

 ID
4

U
 

35 

oeddha, soms een 
gelukkige boeddha 

ALS ONVERWACHT GESCHENK verschijnt dit voorjaar de Nederlandse 

vertaling van een nieuwe bundel zenlezingen van Shunryu Suzuki, 

Stromend in het donker. Dertig jaar na zijn dood herleeft de stem uit de 

moderne klassieker Zen geest, beginners geest in een eigentijds 

commentaar op de eeuwenoude Sandokai. 

van het leerdicht is hoe eenheid en veelheid, of gelijk-
heid en onderscheid, in de werkelijkheid naast elkaar 
bestaan en een eenheid vormen. Hoe gaan wij met de 
veelheid aan dingen om? Hoe verhouden wij ons tot 
de uiteindelijke eenheid? 

Om helderheid in deze moeilijke materie te 
verschaffen, maakt Suzuki gebruik van een rijke veel-
heid aan stijlmiddelen: van oude Chinese legenden tot 
Japanse volksverhalen en koans (meditatieraadsels), 
van een diepgravende filologie van Japanse en Chinese 
lettertekens tot een luchtige behandeling van zijn eigen 
huwelijksperikelen. Suzuki's taalgebruik is eenvoudig, 
maar altijd tot de verbeelding sprekend. Hij verrijkt 
onze taal ook met nieuwe uitdrukkingen. Om bijvoor-
beeld het paradoxale samengaan van eenheid en veel-
heid te kunnen weergeven, introduceert hij de term 'de 
dingen, zoals het is'. Het gebruik van enkelvoud en 
meervoud in één uitdrukking dwingt ons verstand tot 
een ongebruikelijke blik op de werkelijkheid. 

Stromend in het donker bevat behalve de nauwge-
zette lezing van de eeuwenoude Sandokai, die nog 
dagelijks in vele zenkloosters wordt gereciteerd, ook  

de belangrijkste leer van Suzuki zelf: oefening in 
beginners geest; het met open geest volledig opgaan en 
aanwezig zijn in de activiteiten van alledag. Het boek 
wordt nog verlevendigd door de discussies met leerlin-
gen, die aan het eind van de lezingen zijn opgenomen. 
Hun vragen geven een mooi beeld van de problemen 
waarmee zij als mens en als leerling in Suzuki's 
klooster worstelen. Suzuki's antwoorden brengen zijn 
karakter tot leven en maken van deze bijzondere 
zenleraar een man van vlees en bloed. Soms onverbid-
delijk, wanneer hij tot een al in huilen uitgebarsten 
leerling zegt dat hij niet zijn vriend is, en soms humo-
ristisch, wanneer hij zijn leerlingen dreigt met een pak 
slaag als ze nog meer van die lastige vragen stellen, 
maar altijd is hij warmhartig, betrokken en to the 
point: 'De weg van de Boeddha is, in één woord uitge-
drukt, mededogen. Mededogen betekent het aanmoe-
digen van mensen wanneer zij een positief gevoel 
hebben, alsook het helpen hen te bevrijden van lijden. 
Dat is ware liefde.' 
Foto links: Shunryu en zijn vrouw Mitsu Suzuki op een bruiloftsreceptie 
in 1970. (Foto: Alan Marlowe) 
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Vandaag zijn we misschien heel gelukkig —
wat de dag van morgen brengt, weten we niet 

Aanblikken variëren in kwaliteit en vorm, 
geluiden verschillen als plezierig of irritant. 
Verfijnde en ordinaire taal komen samen in het duister, 
duidelijke en onbegrijpelijke zinnen worden onderscheiden in het licht. 

Alles heeft zijn eigen aard en vorm, en wanneer je een stem 
hoort, is deze ofwel aangenaam of onaangenaam. De Sando-
kai spreekt hier over aanblikken en geluiden, maar hetzelfde 
geldt voor de andere zintuigen, alsook voor de geest. Er 
bestaan lekkere en vieze smaken, prettige en onprettige 
gevoelens, acceptabele en onacceptabele ideeën. Het is ons 
hechten aan hen dat lijden veroorzaakt. Wanneer je iets 
goeds hoort, zul je je erin verheugen. Wanneer je iets slechts 
hoort, zul je je irriteren of verontrust zijn. Als je de werke-

lijkheid echter volledig begrijpt, zullen de dingen je niet meer dwarszitten. De 
volgende regel van het gedicht geeft de reden waarom dat zo is: 'Verfijnde en 
ordinaire taal komen samen in het duister.' 

We begrijpen de dingen op twee manieren: in duisternis en in het licht van 
vorm, waarin we de dingen als goed en slecht bezien. We weten dat er aan de 
dingen op zichzelf niets goeds of slechts is. Wij zijn het die de dingen in goed 
of slecht onderscheiden en daarmee goed en slecht creëren. Indien we dit 
weten, zullen we minder lijden — 'Oh, dus dát doe ik.' 

De dingen hebben op zichzelf geen goede of slechte natuur. Dit wordt 
bedoeld wanneer gezegd wordt dat we de dingen in volledige duisternis 
zouden moeten begrijpen. Als dit ons lukt, zijn we niet verstrikt in een dualisti-
sche opvatting van goed of slecht. Sekito zegt: 'Verfijnde en ordinaire taal 
komen samen in het duister.' Het duister omvat zowel goed als slecht. In volle-
dige duisternis zullen goede en slechte woorden je niet in beroering brengen. 

`Duidelijke en onbegrijpelijke zinnen worden onderscheiden in het licht.' Er 
bestaan zuivere en troebele woorden. In het licht wordt dit dualistische karak-
ter van woorden duidelijk — het dualisme van zuiver en onzuiver. 

Ook wanneer we boos op iemand zijn, kunnen we die persoon nog erken-
nen. Omdat een leraar een leerling heel goed kent, zal de leraar soms boos op 
hem zijn. De leraar weet bijvoorbeeld dat de leerling heel goed maar soms ook 
heel lui is. Dan zal de leraar hem slaan. In andere situaties zal de leraar hem 
prijzen of aanmoedigen. Dit betekent echter niet dat hij verschillende metho-
den hanteert of verschillende houdingen aanneemt. Het begrip is hetzelfde, 
maar de uitdrukking is verschillend. Pessimistische leerlingen, die de dingen 
erg negatief bezien, hebben aanmoediging nodig. Daarentegen zal de leraar te 
goede of te intelligente leerlingen uitschelden. Zo doen wij dat. 

We spreken van de 'positieve weg' en de 'negatieve weg'. De positieve weg 
bestaat eruit de dingen als goed of slecht, mooi of lelijk te erkennen. Indien je 
goed je best doet, ben je een goede leerling. De inzet van de leerling erkennen 
is de positieve weg. De negatieve weg is om helemaal niets te accepteren en 
jullie, wat je ook zegt, dertig slagen te geven. Positief en negatief — soms het 
een, soms het ander. 

Illustratie: Sekito Kisen (Chinese houtsnede). 



Ken je deze beroemde koan? Een monnik vroeg zijn meester: 'Het is zo warm. 
Hoe kunnen we aan de hitte ontsnappen?' De meester zei: 'Waarom ga je niet 
naar een plek waar het noch koud noch warm is?' De leerling vroeg daarop: 
`Bestaat er een plek waar het noch koud noch warm is?' En de meester 
antwoordde: 'Wanneer het koud is, wees dan een koude boeddha. Wanneer het 
warm is, wees dan een warme boeddha.' Je zou kunnen denken dat als je zazen 
beoefent, je een toestand bereikt waarin het noch koud noch warm is, waarin 
er noch geluk noch lijden is. Je kunt je afvragen: 'Is het mogelijk dat door het 
beoefenen van zazen te bereiken?' Een waarachtig leraar zal zeggen: 'Wanneer 
je lijdt, moet je lijden. Wanneer je je goed voelt, moet je je goed voelen.' Soms 
zou je een lijdende boeddha moeten zijn, soms een huilende boeddha, en soms 
zou je een heel gelukkige boeddha moeten zijn. 

Dit geluk is niet precies hetzelfde als het geluk dat mensen gewoonlijk 
ondervinden. Er is een klein verschil, en dat kleine verschil is aanmerkelijk. 
Omdat boeddha's beide zijden van de werkelijkheid kennen, hebben zij een 
bepaald soort evenwichtigheid ontwikkeld. Iets slechts verontrust hen niet, en 
van iets goeds raken ze niet in extase. Zij kennen een ware vreugde die hen 
voortdurend begeleidt. De grondtoon van het leven blijft dezelfde, en daarin 
weerklinken soms vrolijke en soms droevige melodieën. Dat is het voor een 
verlicht persoon wellicht karakteristieke gevoel. Dit betekent dat wanneer het 
heet is, of wanneer je bedroefd bent, je volledig zou moeten opgaan in het 
verhit zijn of het bedroefd zijn, zonder je te bekommeren om het geluk. En 
wanneer je gelukkig bent, zou je eenvoudigweg van het geluk moeten genieten. 
We kunnen dit, omdat we altijd voor alles openstaan. Zelfs wanneer de omstan-
digheden plotseling veranderen, maakt dat ons niets uit. Vandaag zijn we 
misschien heel gelukkig — wat de dag van morgen brengt, weten we niet. 
Wanneer we klaar zijn voor hetgeen morgen gaat gebeuren, kunnen we 
vandaag volledig genieten. Overigens leer je dit niet door een lezing te bestu-
deren, maar door eigen oefening. 

Dit zijn Sekito's woorden. Later, in de tijd van Tozan (drie generaties na 
Sekito), raakten de mensen verstrikt in woordspelletjes over licht en duisternis. 
Zij verheugden zich in het praten over de lichte zijde, de duistere zijde en de 
weg van het midden, maar zij vergaten hoe men ware vrijheid bereikt. 

Dogen Zenji, die nog later leefde, probeerde dergelijke woordspelletjes te 
vermijden. Hij benadrukte veeleer hoe wij aan de woordenbrei kunnen ontko-
men door de dingen ogenblik na ogenblik volledig te waarderen. Hij was meer 
geïnteresseerd in een koan als: 'Wanneer het koud is, wees dan een koude boed-
dha; wanneer het warm is, wees dan een warme boeddha.' Dat is alles. Dogens 
weg is het volledig betrokken zijn met en aanwezig zijn bij de dingen die je 
doet, zonder over allerlei andere mogelijke dingen na te denken. Dit bereiken 
we alleen door werkelijke oefening, niet door middel van woorden. 

Dit is een passage uit het nieuwe boek 
van Shunryu Suzuki, Stromend in het 
donker — zenlezingen over de Sandokai. 
Dit boek verschijnt in februari bij 
uitgeverij Asoka. 
De Nederlandse vertaling werd verzorgd 
door Mark Hemels. a
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boeken 

Stephen Hodge en Martin Boord 
Het geïllustreerde 
Tibetaanse Dodenboek; 
een nieuwe vertaling met 
commentaar 
Ankh-Hermes, 2000, f 49,50 

Met een rijk en fraai geïllustreerde 
uitgave presenteert de uitgever een 
nieuwe uitgave van de door 
Stephen Hodge en Martin Boord 
in het Engels gemaakte vertaling. 
De vertaling is een verkorte en 
vereenvoudigde versie van het 
Tibetaanse Dodenboek, dat in 
Tibet 'De Grote Bevrijding door 
Horen in de Overgangsfase van de 
Dood' heet. Behalve de uit het 
Tibetaans vertaalde grondtekst 
hebben Hodge en Boord een 
eigentijdse toelichting geschreven, 
die vooral tot doel heeft de waarde 
van de oeroude teksten toepasbaar 
te maken op wat ons mensen van 
vandaag in spirituele zin beweegt. 
De term 'Dodenboek' doet 
vermoeden dat dit klassieke werk 
uitsluitend bedoeld is voor de 
mens aan het einde van zijn leven. 
Maar dit onderricht kenmerkt zich 
ook door de nadruk die het legt op 
het feit dat wij ons allen - op elk 
moment van ons huidige leven - op 
heldere en doordachte wijze 
moeten voorbereiden op ons ster-
ven, om daardoor de kans op een 
kwalitatief beter toekomstig 
bestaan te vergroten. (DB) 

Janwillem van de Wetering 
Zuivere leegte; ervaringen 
van een respectloze 
zenleerling 
Asoka, 2000, f 34,50  

Zuivere leegte is de afsluiter van 
een zentrilogie die ook autobiogra-
fie is. Van de Wetering, onder 
andere handelaar, schrijver van 
misdaadromans en `respectloze 
zenleerling', verhaalt op cynisch-
humoristische wijze over zijn bele-
venissen op de zoektocht naar zin. 
Een zoektocht die hem al in de 
jaren vijftig in een Japans 
zenklooster deed belanden. In dit 
boek passeren alle roshi's, senseis, 
rinpochees en leerlingen die hij in 
Japan, Nederland en de Verenigde 
Staten ontmoette de veelal hilari-
sche revue. Zuivere leegte is de 
licht gewijzigde versie van het 
Engelstalige Afterzen, die de in 
Amerika woonachtige auteur zelf 
naar het Nederlands omwerkte. 
Het boek is oprecht in zijn non-
conformisme en geeft een verfris-
sende blik in het niet-altijd-even-
heilig-en-verlicht-zijn van de vele 
leraren en meesters van het boed-
dhisme. (MH) 

Joost Drenthe 
De innerlijke glimlach 
Symbolon, 2000, f 29.95 

Een bundel met eigentijdse 
`zenverhalen', met fraaie zwart-wit 
illustraties van Lian Ong. Zelf zegt 
de zeer belezen auteur dat hij een 
bijna extatisch gevoel van 'flow' 
ervoer toen hij deze verhalen in 
zeven dagen aan het papier toever-
trouwde, 'als water uit een bron, 
als stralen uit een innerlijke 
diamant'. Dit kostbare voorwerp 
bevindt zich in het hart van de 
mens, zoals wij uit het eerste 

verhaal leren. De bundel spreekt 
ware woorden over belangrijke 
zaken, zoals goddelijke afkomst, 
het hogere, de innerlijke reis naar 
de Ziel en Het Pad, God, weten en 
niet-weten, de Waarheid, de cirkel 
van kennis e.d. Maar de overtui-
ging dat het hier om een zinvol 
(zen)boek gaat kwam toch vooral 
bij het stukje De laatste vraag. 
(DV) 

Henk Spierenburg 
Over 25 incarnaties van de 
Dalai Lama; een 
speurtocht naar 24 
voorgaande levens en zijn 
huidige leven 
Ankh-Hermes, woo, f 49,50 

Wie belang stelt in het fenomeen 
van het spirituele leiderschap van 
de Dalai Lama's en Panchen Lama-
's in Tibet, vanaf het einde van de 
14e eeuw tot aan onze tijd, vindt in 
dit boekje een handig overzicht. 
Het overzicht wordt voorafgegaan 
door een historische verhandeling 
over de elf incarnaties vóór de 
eerste Dalai Lama, en over de bete-
kenis van Tsong Khapa, de stichter 
van de Gelupga-traditie, de sekte 
waarvan de Dalai Lama's en de 
Panchen Lama's deel uitmaken. 
(DB) 

kw
ar

ta
a

lb
la
d
 bo

e d
d

hi
s

m
e  



Caspar Govaart (red.) 

Concentratie 
Thomas More Academ 

Sticht, 1998, f 20,- 

Gooi en 

  

De Thomas More Ac 
levens b eschouwelij k 
schappelijke vragen g 
boekjes uit die het ve 
waard zijn. Deze bu 
over het intense bela 
vermogen je te kunn 
ren, is er weer zo een 
interne afstandsbedi 
wij langs onze intere 
flitsende leefwijze st 
en oppervlakkig stil 
aandacht trekt. Om t 
prestaties te komen, 
concentratie nodig. 
topsporter als de mo 
treert zich om een w 
mystieke ervaring te 
aldus de uitgever. Al 
bijdrage van prof. dr 
over concentratie als 
is het aanschaffen va 
waard. (DV) 

Nathalie Goldberg 

Zen en de kuns van 
creatief schrijv n 
Gottmer/Becht, 2000, 29,90 

Een boek over het s 
training en een man 
te doorgronden. Ro 
auteur van de zenkl 
de kunst van het m 
meent dat Goldber 
ze schrijft. 'Haar ei 
aldus Pirsig, 'munt 
heid en gratie. Ze d 
aan een geoefend b 
schijnbaar moeitelo 
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Meditatie  
Houdingen 
Aanwijzingen  
voor meditaties 

van alle  
tradities 
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Will Johnson 

Meditatiehoudingen; 
aanwijzingen voor 
meditaties van alle 
tradities 
East-West Publications, 2000,f 32,50 

`De meditatiehouding is een 
proces, niet een doel. De toepas-
sing van de drie primaire stappen 
draagt er zorg voor dat je de 
inzichten leert kennen die tenslotte 
op dit specifieke moment geschikt 
zijn voor je ontwikkeling.' Een 
handig overzicht van de houdingen 
die beoefenaars van meditatie het 
best kunnen aannemen, om 
daardoor een zo goed mogelijk 
resultaat te bereiken. De auteur 
gaat voor dit handboekje uit van 
een aantal boeddhistische tradities. 
(DB) 

Rients Ritskes 

De Zenmanager 
Van Holkema & Warendorf/Unieboek 

BV, 2000, f 19,90 

Praktisch bruikbaar en toeganke-
lijk boek over de basisprincipes 
van zen en management. 
Het vijfde boek van zenleraar 
Rients Ranzen Ritskes richt zich 
niet alleen op 'zakelijk manage-
ment', maar op elke vorm van zelf-
organisatie. Dus is dit een boek 
voor iedereen, omdat wij allen 
immers constant te maken hebben 
met 'zelfmanagement'. Getrouw 
aan de visie dat zen alles te maken 

heeft met zelfstudie, biedt Ritskes 
op een uiterst heldere en bevatte-
lijke manier in dertig korte hoofd-
stukjes praktische kennis en hulp-
middelen aan om meer van je leven 
te maken. De zenmanager behan-
delt de kernbegrippen van zen en 
laat zien hoe deze oosterse traditie 
onze opgejaagde manier van 
managen op een positieve manier 
kan beïnvloeden. (DV) 

Gill Farrer-Halls 

Hedendaags boeddhisme; 
een complete inleiding tot 
de principes en praktijk 
van het boeddhisme 
Bosch & Keuning, 2000, f 59,90 

Wat is boeddhisme? Geen eenvou-
dige vraag, gezien zijn lange 
ontwikkelingsgeschiedenis en veel-
heid aan stromingen. Deze rijk 
geïllustreerde handleiding slaagt 
wonderwel in het geven van een 
helder overzicht voor de beginner. 
Uitgangspunt van de auteur is dat 
de vraag alleen door praktische 
ervaring echt te beantwoorden is. 
Behalve een kennismaking met de 
boeddhistische beginselen en de 
drie belangrijkste stromingen — 
theravada-, zen- en Tibetaans 
boeddhisme — wordt daarom de 
beoefening in het Westen ruim 
belicht: wat kunnen cursussen 
bieden, hoe leer ik mediteren en 
hoe bed ik het boeddhisme in in 
mijn bestaan? (MH) 
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Goldberg is niet gauw tevreden. 
`Als ik een groep leer schrijven, wil 
ik dat studenten 'vanuit hun merg' 
schrijven, vanuit hun essentie, dat 
ze de spraak van hun geest losma-
ken'. De lezers/lezeressen van haar 
boek raadt ze aan de tekst, naar 
behoefte, te hanteren: 'Neem de 
tekst met je hele lijf en geest in je 
op, als was het een osmose. En lees 
het niet alleen. Schrijf. Vertrouw 
op jezelf. Leer je eigen behoeften 
kennen. Gebruik dit boek.' (DV) 

Jon Kabat-Zinn 
Handboek meditatief 
ontspannen 
Becht, 2000 

Een omvangrijk op de praktijk 
gericht handboek dat zich baseert 
op een programma voor mannen 
en vrouwen die lijden aan zware 
stress. Hoe kunnen zij de beper-
kingen waaronder zij lijden te 
boven komen? Door de aandacht 
blijvend te vestigen op de inner-
lijke vermogens die de mens eigen 
zijn, bereikt deze inzicht en 
ontwikkelt een bewust leven in het 
hier en nu. Daardoor kan een zo 
goed mogelijke vorm gevonden 
worden van zowel fysieke als spiri-
tuele gezondheid. De auteur merkt 
op dat in het huidige onderwijs 
ternauwernood iets aan te treffen is 
dat kan worden vergeleken met de 
kunst van bewust leven, het leren 
kennen van je innerlijke en uiter-
lijke hulpbronnen, en de weten-
schap dat er in wezen geen binnen 

HANDB 
mEDITATIEF  
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of buiten bestaat. Te weinig wordt 
de nadruk gelegd op zijn, te veel 
op doen. Jon Kabat-Zinn ontwik-
kelde een bewustzijnsprogramma 
geïnspireerd door boeddhistische 
meditatietechnieken. (DB) 

Maurice Knegtel 
Zelfonderzoek 
Servire, 1999, f 32,5o 

`Zenfilosoof' Maurice Knegtel legt 
in Zelfonderzoek een zeer 
oorspronkelijke en authentieke 
visie neer op wat hij beschouwt als 
`de geest van zen', 'de bereidheid 
om mijn leven zoals het zich van 
moment tot moment voordoet te 
leven'. De beschouwingen in het 
boek zijn voortgekomen uit een 
`alternatieve zentraining' die ook 
bedoeld was voor mensen zonder 
enige ervaring met zenmeditatie. 
Het Kanzeon Zen Centrum ging 
dit experiment aan omdat de tradi-
tionele vormen van zentraining in 
onze huidige samenleving kunnen 
wringen. Het resultaat is nu bijeen-
gebracht in zeven hoofdstukken 
over de essentialia van zelfonder-
zoek, voorzien van vele concrete 
handreikingen en oefenstof. Het 
boek neemt het jachtige westerse 
leven als uitgangspunt en geeft 
gewetensvol antwoord op de vraag 
hoe wij in deze brandende wereld 
die we desondanks liefhebben, van 
ons leven een spirituele training 
kunnen maken. (DV) 

Thomas Cleary 
Zenbronnen 
Servire, 1999, f 32,50  

Tweede Nederlandse Cleary-
bundel met 'meesterlijke' teksten 
uit de rijke zengeschiedenis. 
Goede zenmeesters zijn dogma-
krakers en halen de altijd weer 
optredende menselijke institutio-
nalisering van spirituele ervaring 
met een klap onderuit. En Thomas 
Cleary heeft er aardigheid in om de 
verbale illustraties van deze eigen-
schappen op te diepen uit de 
oorspronkelijke geschriften en te 

vertalen. Zijn nieuwe bundel bevat 
volgens zijn eigen inleiding 'essen-
tiële zen-leringen over het verwe-
zenlijken van de oorspronkelijke 
boeddha-aard in ieder van ons. Ze 
zijn uit de omvangrijke zen-canon 
gekozen om hun toegankelijkheid, 
hun helderheid en bovenal om hun 
doelmatigheid bij het ontwikkelen 
van zen-concentratie en zen-
inzichten. Dit is zen-onderricht 
dat ons over een periode van meer 
dan duizend jaar door echte 
zenmeesters wordt aangeboden.' 
(DV) 

Georg Feuerstein 
(vertaling en bewerking) 
Yogaleringen 
East-West Publications, 2000, j" 32,50 

Dat yoga meer is dan een puur 
fysieke oefening van het lichaam, is 
langzaamaan in steeds bredere 
kringen bekend. Eeuwen voor het 
begin van onze jaartelling werd in 
India een leer ontwikkeld die zich 
baseerde op een uitgewogen wijs-
gerig stelsel en diepgaande spiritu-
aliteit. Met deze publicatie heeft de 
auteur een grote reeks korte 
teksten uit de klassieke hindoe-
geschriften als de Mahabharata, de 
Upanishaden, devotionele liederen, 
maar ook teksten van grote spiritu-
ele meesters als Vivekananda, 
Gandhi, Yogananda zijn opgeno-
men. De vierduizend jaar oude 
yogatraditie is van onschatbare 
waarde gebleken voor de ontwik-
keling van ondermeer spirituele 
stromingen als hindoeïsme en 
boeddhisme. (DB) 
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Hsi Lai Journal of 
Humanistic Buddhism, 
V01.1-2000 
Hsi Lai University, Los Angeles County, 
1409 N.Walnut Grove Avenue, Roseme-

ad, CA 91770, USA. 
Web:http://www.hlu.edu  

Ananda W.P.Guruge, 'Humanistic 

Elements in Early Buddhism and the 
Theravada Tradition', pp.85-112. 

Voor het begrip 'humanistisch 
boeddhisme', grondslag van het 
onlangs verschenen eerste nummer 
van de Hsi Lai Journal of Huma-
nistic Buddhism, is het van belang 
eerst vast te stellen wat onder de 
term 'humanisme' begrepen wordt. 
Guruge, directeur van de Interna-
tional Academy of Buddhism, gaat 
uit van de volgende definitie: Het 
zich inzetten voor belangen en 
idealen van de mens; een manier 
om de menselijke persoon te 
vervolmaken; een wijsgerige 
houding die de mens en menselijke 
waarden plaatst boven alle andere; 
een pragmatisch systeem dat 
concentratie op wat kenbaar en 
uitvoerbaar is boven abstracte 
theorievorming plaatst. Het vroege 
boeddhisme, dat dit humanistische 
ideaal in hoge mate uitdraagt, 
omvat de leerteksten van de Boed-
dha zoals die worden gevonden in 
de Pali-canon en in de Agama's. 
Autobiografische elementen en 
ook andere tekstdelen in de Pali-
canon en in de commentaren daar-
op tonen aan dat de Boeddha als 
een menselijk wezen tegenover 
andere mensen stond, waarbij hij 
liet zien hoe de mens zichzelf door 
eigen kracht kan ontwikkelen om 
ten slotte een einde te maken aan 
het lijden. Daarnaast kun je in deze 
geschriften lezen dat de Boeddha 
zich in zijn leringen niet uitslui-
tend beperkte tot het spirituele Pad 
tot Bevrijding, maar zich ook 
bezighield met zaken die betrek- 

king hadden op het alledaagse 
leven. Zie als typerende voorbeel-
den de houding van de Boeddha bij 
vraagstukken van sociale aard als 
het gaat om de kwaliteiten van de 
vrouw in de samenleving, de plaats 
van moeder en echtgenoot in het 
gezin, armoede, jeugdproblema-
tiek, geld en economisch succes, en 
de wijze waarop regeringen dienen 
te functioneren. 
Ananda Guruge legt in zijn 
conclusie de nadruk op de manier 
waarop humanistische elementen 
van het vroege boeddhisme in het 
moderne boeddhisme van 
Zuid(Oost)- Azië bewaard zijn en 
verder worden uitgedragen. Ook 
onderstreept hij dat de nadruk op 
het verwerven van verdiensten de 
aandacht heeft gevestigd op zaken 
als liefdadigheid, sociale en publie-
ke diensten en op de moderne 
ontwikkeling van de samenleving. 
(DB) 

LotusbItter, nr. 4/2000 
Zeitschrift fUr Buddhismus 

DBU, Amalienstrasse 71, D-80799 
M nchen 

Een aantrekkelijk nummer dat 
grotendeels het thema 'mythen' 
binnen de grote boeddhistische 
tradities belicht. In de talrijke 
vertellingen die het boeddhisme 
rijk is, speelt de vraag of en 
wanneer bepaalde, vaak sprook-
jesachtige, aspecten daarin hebben 
plaatsgevonden. Want we bevinden 
ons hier in de wereld van de mythe 
waarin regels en constructies, zo 
kenmerkend voor de logica, 
eenvoudigweg niet gelden. Mythen 
spreken tot het hart van de mens, 
wekken ons heimwee op en onze 
diepere wijsheden. Mythen zijn 
nooit gortdroog, bleek of leven-
loos. Hier opent zich een wereld 
waarin leerboeken, symposia en 
internetsites buiten staan. 

Achtereenvolgens bevat dit mooi 
uitgevoerde nummer teksten over 
de 'scheppingsgeschiedenis' in de 
Agganna-soetra; over mythen uit 
het leven van de Boeddha en hoe 
we die kunnen gebruiken; over 
samoerai, zwaard en zen; over 
ontmoeting tussen tijd en eeuwig-
heid; over het 'gouden tijdperk'; en 
over het mythische koninkrijk 
Shambhala. (DB) 

Tricycle, vol. X, nr. 1, 
herfst 2000, nr. 37 
The Buddhist Review 
P.O. Box 2077, Marion OH 43306, tel. 

+1 800-873-9871, 

http://www.tricycle.com  

Met als aanleiding de presidents-
verkiezingen, staat politiek centraal 
in dit nummer van Tricycle. De 
vraag die de redactie zich stelt is of 
boeddhisten politieke verantwoor-
delijkheden hebben. De artikelen 
over dit onderwerp weten nauwe-
lijks te boeien. Het blijft allemaal 
erg Amerikaans, met kwesties als 
de illegale fondsenverwerving door 
Al Gore in een boeddhistische 
tempel. Politiek wordt voorgesteld 
als samsara bij uitstek: de wereld 
van haat en nijd, van begeerte en 
hebzucht, en van corruptie. Dit 
leidt tot gewetensvragen over al 
dan niet gaan stemmen. Weinig 
artikelen getuigen van een inspire-
rende visie op boeddhistische poli-
tiek in het Westen. De enige posi-
tieve voorbeelden komen uit het 
buitenland en liggen nogal voor de 
hand: de vredespolitiek van Thich 
Nhat Hanh tijdens de Vietnamoor-
log en het pacifisme van de Dalai 
Lama. Inspirerend is een artikel 
over advocaten die proberen hun 
boeddhistische overtuiging in hun 
praktijk mee te laten spelen. 
Prachtig is een artikel over ikeba-
na, de Japanse kunt van bloem-
schikken. (AS) 



Bij de aankondiging van het 
zomerseminar Zen zonder vuile 
handen heeft het TEZ-planning-
team een verklaring uitgegeven 
die als volgt luidt: 

Er is al veel over gezegd en 
geschreven: Zen at War, het 
boek van Brian Victoria. Toen ik 
het las was ik geschokt en 
beschaamd om tot een traditie 
te behoren met een dergelijke 
geschiedenis. Mocht ik tot voor 
kort nog de illusie gehad 
hebben dat het boeddhisme 
'anders' was, met een minder 
oorlogszuchtige geschiedenis 
dan bijvoorbeeld de islam of het 
christendom, dan ben ik nu wel 
definitief van die illusie genezen. 
Ook 'mijn eigen zentraditie' 
heeft een verleden waar ik niet 
bepaald trots op kan zijn. Veel 
mensen hebben geleden, mede 
als gevolg van de woorden en 
daden van grote meesters uit de 
(Japanse) zentraditie. 
Van de vele reacties op de 
onthullingen van Victoria waren 
er twee die mij met name 
aanspraken. Eén van Josh Baran 
(Tricycle, zomer '98, blz. 90). Hij 
vraagt zich af hoe het in gods-
naam mogelijk was dat 
zenmeesters die ais verlicht 
werden beschouwd en die de 
officiële transmissie (dharma-
overdracht) hadden ontvangen, 
zo meegesleept konden worden 
in nationalistische propaganda. 
Hoe konden ze Boeddha's leer 

zo perverteren en zo'n gebrek 
aan wijsheid en compassie ten 
toon spreiden? We moeten 
onszelf deze vragen blijven stel-
len, hoe moeilijk - misschien 
onmogelijk - ze ook te beant-
woorden zijn. Het is van essenti-
eel belang om de schaduwzijde 
van onze eigen spirituele traditie 
te kennen. 
Bodhin Kjolhede (Tricycle, najaar 
'99, blz. 69) wijst ons erop dat 
het door Victoria's boek weer 
heel duidelijk wordt dat zoiets 
als een verlicht persoon niet 
bestaat, Dat er alleen verlichte 
activiteiten zijn. Als we het idee 
loslaten van een verlicht persoon 
die handelt vanuit een statische 
manier van zijn, dan worden we 
ook bevrijd van de glitter en 
glamour waar we zo iemand 
vaak mee omgeven. 
Kjolhede waarschuwt ons verder, 
zoals ook Boeddha zelf deed, om 
niets te geloven alleen op grond 
van de autoriteit van onze leraar. 
Maar altijd alert te blijven en ons 
verstand en onze ervaring te 
gebruiken om te onderzoeken 
wat waar is in een bepaalde situ-
atie en wat goed is voor ons 
welzijn en dat van andere leven-
de wezens. 

Het Planningteam van Towards a 
European Zen (TEZ): Ilse Bulhof, 
Margaretha Carel! (Zweden), 
Peter de Groot, Meindert van 
den Heuvel, Ton Lathouwers, jeff 
Shore (Japan), Nico Tydeman en 
Zoe White. 

zwart 'ap  wit  ■ 

Hoe voorkom je herhaling van 
Japanse 'oorlogszen'? 
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Wat kunnen wij doen om te voor-
komen dat het zenboeddhisme 
andermaal dienstbaar wordt aan 
oorlog, zoals zestig jaar geleden in 
Japan gebeurde? Dat is de kern-
vraag van het engelstalige seminar 
Zen zonder vuile handen, dat van 
20  22 juli gehouden wordt in 
De Tiltenberg te Vogelenzang (tel. 
0252-517044). Het seminar wordt 
voorafgegaan door een retraite van 
17 tot zo juli. 
De organisatie van seminar en 
retraite ligt in handen van het plan-
ningteam van TEZ (Towards a 
European Zen), een internationaal 
forum voor de studie en/of prak-
tijk van zen. TEZ is een netwerk 
van mensen die geïnspireerd 
worden door o.m. de FAS-society, 
een Japanse beweging van zen-
leken die een brug wil slaan tussen 
zen en de sociale en politieke 
wereld van onze tijd. 
Aanleiding tot dit seminar is het 
boek Zen at war van Brian Victo-
ria, dat handelt over de Japanse 
`oorlogszen'. In het zomerseminar 
komen vragen aan de orde als: Hoe 
komt het dat mensen met dezelfde 
spirituele (zen)achtergrond tot 
totaal verschillende keuzes komen? 
Hoe zit het met zen en maatschap-
pelijke betrokkenheid? Hoe 
belangrijk is de scheiding tussen 
staat en kerk? Wat kan de geschie-
denis ons leren? Het planningteam 
wil een positieve bezinning op de 
vraag wat zenbeoefenaars in het 
Westen in deze tijd te doen staat. 
Sprekers zullen o.a. zijn (onder 
voorbehoud): Dr. Jan van Bragt, 
Sonny Herman en Nico Tydeman 
(DV) 
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Boeddhisme kan 
christelijk geloof 
revitaliseren 

Op 4 november werd in Amsterdam 
de herfstbijeenkomst van de Stich-
ting Vrienden van het Boeddhisme 
gehouden. Het centrale thema was 
de vraag: 'Is het boeddhisme iets 
voor christenen?' Een aantal spre-
kers gaf hun visie op de bijdrage 
van het boeddhisme aan de revitali-
sering van het christelijk geloof. 

De protestantse godsdienstfilosoof 
prof.dr. Henk Vroom (Vrije 
Universiteit, Amsterdam) ging 
ervan uit dat de suprematie van het 
christendom in onze samenleving 
voorbij is. Christelijke waarden als 
solidariteit en matiging zijn door 
het najagen van persoonlijke 
genoegens en materialistische doel-
einden weggedrukt. Het christen-
dom moet accenten verleggen 
omdat de menselijke behoeften aan 
steun en inzicht in het bestaan zijn 
veranderd. Boeddhistische medita-
tie sluit aan bij christelijke noties, 
aldus Vroom. Ook het christen-
dom leert een bepaalde vorm van 
niet-zelf, waarbij de christen zijn 
zelf loslaat in overgave aan God. 
Volgens de rooms-katholieke 
prof.dr. Ilse Bulhof (emeritus van 
de Universiteit Leiden) kan het 
boeddhisme vooral de mystieke 
kant van het christendom revitali-
seren. De vraag is dan niet wat je 
gelooft, maar hoe je je gedraagt. 
Op het boeddhistische pad gaat het 
erom je eigen lijden onder ogen te 
zien, te beseffen dat je zelf vergan-
kelijk bent, en leeg van je zelf te 
worden. Het is een spiritueel pad 

dat helpt om het beeld Gods in het 
hier en nu gestalte te geven. 
Soms blijkt een keuze tussen de 
twee religies onontkoombaar, zoals 
voor Joke van der Horst, secretaris 
van de stichting Vrienden van het 
Boeddhisme, theologe en van huis 
uit orthodox hervormd. Zij vertel-
de hoe de afkeer van de christelijke 
dogmatiek en de aantrekkings-
kracht van de boeddhistische beel-
denrijkdom en geestelijke beleving 
haar leven hebben bepaald. Toch 
wijst zij de bijbel niet af. Door 
allerlei bijbelverhalen schemeren 
boeddhistische motieven. 'Ik zie 
Jezus als een bodhisattva, iemand 
die zijn leven wijdt aan de bevrij-
ding van de lijdende mens. In 
boeddhistische termen kun je 
zeggen dat Jezus de doodloze staat 
heeft bereikt, net als de Boeddha.' 
(WS) 

Jaks in de kerk 

In het eerste weekend van december 
toerden zeven Tibetaanse monniken 
door Nederland. De monniken 
traden op in Heijningen (bij Rotter-
dam), Ruigoord (kunstenaarsdorp 
bij Amsterdam) en Utrecht. De 
opbrengst van de toernee, die ook 
andere Europese landen aandeed, is 
bestemd voor de in Zuid-India 
herbouwde kloosteruniversiteit 
Drepung Gomang Dratsang. 

Bestond het klooster aanvankelijk 
uit 60 monniken die in de jaren 
zestig en zeventig Tibet ontvlucht-
ten, inmiddels maken zo'n 1300 
monniken gebruik van de gebou-
wen. Uitbreiding is dan ook drin-
gend nodig. In de Lutherse kerk in 
Utrecht viel er te genieten van een 
bloemlezing uit het leven van een 
Tibetaanse monnik. 
Na het openingsgebed gewijd aan 
de leraar, in dit geval de Dalai 

Lama, die symbolisch aanwezig 
was d.m.v. een portret, werd er een 
zuiveringsceremonie opgevoerd. 
Het kabaal van de meegebrachte 
instrumenten en geoefende stem-
men was daarbij oorverdovend. De 
proeve van bekwaamheid werd 
vervolgd met taksel, dialectische 
debatten. De overtuiging waarmee 
een stelling werd verdedigd en 
opvattingen werden weerlegd, 
werkte aanstekelijk op de 
toeschouwers. De avond werd 
besloten met een toneelvoorstel-
ling over het leven van de grote 
Tibetaanse yogi Milarepa. Hierin 
stalen de dieren, en dan met name 
de jaks, de show. Natuurlijk waren 
er geen echte beesten maar de 
monniken wisten zich in de coulis-
sen van de kerk iedere keer razend-
snel te verkleden. Nadat de monni-
ken tenslotte nog een gebed ter ere 
van de Boeddha Maitreya hadden 
opgevoerd, waarbij de aanwezigen 
al het goede kregen toegewenst, 
konden de toeschouwers gesterkt 
de nacht in. (WS) 
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Sluitingsdata kopij:  herfst 8 september, winter 8 december, lente 8 maart, zomer 8 juni. 
Agendaredactie:  Dirk Bakkes, Iemstukken 82, 9407 KN Assen. Tel. 0592-347387. 
E-mail: dirk. bakkes@hetnet.nl  

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

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

Boeddhayana Centrum Nederland 
Stephensonstraat 13, 2561 XP Den Haag. 
Tel 070-3600605/fax 070-3600213/e-mail: 
boeddhayana@buddhayana.nl  Lering en 
meditatie: iedere ma 19.30-21.30 u, medita-
tie: iedere do 19-20 u, retraites: maandelijks 
weekeind. 

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

Boeddhistisch Centrum Amsterdam 
Vrienden van de Westerse Boeddhisten 
Orde (VWBO). Palmstraat 63, 1015 HP 
Amsterdam. Te1.020-420.7097/632.779; e-
mail: info@wwbo.demon.nl  
,web:http:/www.vwbo.demon.nl  
Meditatie-avonden elke wo 19.30 u; Dhar-
ma-avonden: elke do 19.30 u; Cursus 
Ethiek: 5 avonden 16 jan - 13 feb; Cursus 
Het levenswiel: 6 avonden 10 apr - 15 mei; 
Meditatie-dagen: zo 11-17 op 21/1, 25/3, 
22/4, 20/5, 24/6, 26/8; Meditatie- en Puja-
avonden: ma 19.30 u op 5/2, 5/3, 2/4, 4/6, 
2/7. 6/8; Voor mitra's: vrouwen 29 jan 19.30 
u; mannen 27 jan. 19.30 u; Parinirvanadag: 
15 feb 19.30-22 u; Wesak-festival: 5-7 mei. 

Boeddhistisch Centrum Ghantapa 
Kadampa Boeddhistisch Centrum van 
Amsterdam. Aakstraat 62, 1034 BP Amster-
dam-Noord. Tel. 020-633.4921/e-mail: 
ghantapa@worldonline.nl  (b.g.g. na 17 u: 
070-3466492) 
Nederland  Basisprogramma Gen Kelsang 
Dechok Amsterdam, elke za, info Ghanta-
pa Centrum; Meditaties, Ghantapa 
Centrum elke wo 20 u; Rijswijk, Potowa 
Centrum, Frederiklaan 53, elke di 19 u;elke 
wo 18.30 u; Gouda, Poldermandreef 20, 
0182-581019 elke ma 19.30 u. 

Boeddhistisch Studie- en Meditatiecentrum 
Karma Deleg Che, Phel Ling, Stoepaweg 4, 
9147 BG Hantum. 
Dagelijks: 6-8 u individuele meditatie; 10-11 
u Groene Tara Sadhana; 18-19 u Mahakala 
Bernachen Sadhana; 19-20 u Chenrezig 
Sadhana. Voor info over retraites en andere 
programma's tel 0519-297.714. 

Boeddhistische Unie Nederland (B.U.N.) 
Postbus 17286, 1001 JG Amsterdam. Secre-
tariaat: Kromme Waal 30-c, 1011 BV 
Amsterdam. Tel/fax. 020-6208111, e-mail: 
hetterschij-meijers@wxs.n1  
Vereniging van boeddhistische groeperin-
gen 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 gezelli-
ge dag voor leden en sympathisanten. De 
volgende ALV is op 21 april in de Suiren Ji 
Soto Zen tempel. De kennismaking is op 27 
mei bij het Maitreya Instituut te Emst. Een 
documentatieboekje met uitgebreide infor-
matie over de aangesloten organisaties is te 
bestellen door storting van f 12,- op postre-
kening 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 vertegen-
woordigend Cambodjaanse, Japanse, Laoti-
aanse, Thaise, Tibetaanse, Vietnamese en 
Europese stromingen. Voorzitter Frans 
Goetghebeur. Info 00.32.03.685.0919/fax 
03.685.0991/e-mail: 
tibinst@skynet.be/homepage:  
http://users.skynet.be/sky72508.  

Buddharama Tempel 
Loeffstraat 26-28, 5142 ER Waalwijk. Tel. 
0416-334.251. 
Meditatiecursus info Frieda Hemelrijk, 
Watercirkel 167, 1186 LS Amstelveen, 020-
441.9991 (19-21 u). Inleiding boeddhistische 
leer elke laatste di v.d. maand 19 u door 
Peter van Loos broek; info 073-532.4459. 

Buddhavihara Vipassana Meditatiecen-
trum 
St.Pieterspoortsteeg 29-1, 1012 HM 
Amsterdam. Te1.020-626.4984, fax 020-
420.7205, e-mail: gotama@xs4all.nl  websi-
te:www.xs4all.nl/-gotama 
Wekelijkse meditatie ma 18-20 u, do. 9.30-
11.30 u/18-19.30 u; 13/22 okt in Naarden 
olv eerw. Mettavihari en Jotika Hermsen. 
8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 8/3: Manfred Broseid, 
Sotapattisamyuttasoetra; 17/1, 24/1, 31/1, 

7,2/, 14/2: 19.30-21.30 u Meditatieve 
gespreksgroep olv Paul Boersma; Retraites 
in Naarden: 19 jan.-9 febr. 21 daagse inten-
sieve vipassanameditatie olv Mettavihari en 
Jotika Hermsen; 16-18 mrt vipassana en 
leidinggeven, info Ina Wind, 0592-5444439; 
13-15 apr vipassana en hiv, info Hayo 
Huizinga, 020-4193529 

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

Centrum Ekayana (Stichting Ching Chueh 
Buddhist Association Netherlands (CCBA) 
Soestdijksekade 960, 2574 EL Den Haag, tel 
070-3300235 
Ma.avond Inzichtsmeditatie met instructies 
op basis van Mahayana-filosofie. Di.avond 
Inleiding Boeddhisme aan hand van de 
Rede over het 'In Beweging Zetten van het 
Wiel'. Wo.avond Stille Concentratie-medi-
tatie. Do.avond Inleiding in de Mahayana 
aan hand van het Hart-soetra. 

Dana zencentrum Den Haag 
Copernicusstraat 18, 2561 XA Den Haag. 
Te1.070-360405, e-mail: mail; 
to:m_olt@euronet.nl.  Zazen voor beginners 
en gevorderden wekelijks wo 20-21.45 u. 

Dhamma Conferentiecentrum 
Jan Frankensingel 26, 8431 AH Oosterwol-
de. Tel. 0516-521381/fax 0516-521267/e-
mail: dhammasewaka@buddhayana..nl  
Retraites en cursussen: programma op 
aanvraag. 

Ehipassiko 
Veneburen 23, 8423 VH Makkinga. Tel 
0516-441848/fax 0516-441419/e-mail: 
ehipassiko@buddhayana.nl  Lering en 
meditatie vrij 19.30 u; Kinder-Dhamma-
school: za 14 u. 

Filosofie Oost-West 
Secretariaat: Zaanmarktstraat 18, 4811 RL 
Breda. Info programma: 020-482.1533/040-
2113344; email: info@filosofie-oostwest.nl;  
webmaster@filosofie-oostwest.nl  
Programma voor 2001 in: Zalencentrum 
Vredenburg 19, Utrecht van 10-16.30 u: 
20 jan. Comparatieve filosofie (I), 
U.Libbrecht; 17 feb. Comp.fil. (2) 
U.Libbrecht; 17 mrt Indische filosofie (1), 
B.Nagel; Westerse fil. en zenboeddhisme, 
H.Oosterling; 21 apr Bevrijdende commu-
nicatie, N.Tydeman; Boeddhisme in India, 
B.Nagel. Voor volledig programma 2001 
email: info@filosofie-oostwest.n1  of 076-
5138756, 020-4821533. 
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Gemeenschap van Boeddhistische 
Contemplatieven 
Voor Dharma-activiteiten elders en op 
avonden en voor inlichtingen: Postbus 
9141, 3506 DC Utrecht, of tel. 030-
2625972/077-3738601.Meditatiegroepen 
Utrecht info 030-2625972, Steyl, Maastricht 
info 077-3738601, Groningen  (Leek)  0594-
518765 

India Instituut 
Postbus 75861, 1070 AW Amsterdam. 
Cursussen en lezingen: Sweelinck College, 
Gabriël Metsustraat 7, Amsterdam. Inl.: 
D.F.Plukker 020-6626662. E-mail: d.pluk-
ker@inter.nl.net;  website: 
web.internl/users/india-instituut/ 
Noord-India en Nepal: religie en ritueel 
door B.C.Meulenbeld 22 feb-22 mrt vier 
lessen; Het boeddhisme, het onbewuste en 
de moderne psychologie door A.R.Scheepers 
9-30 jan vier lessen; Ayurveda: theorie en 
praktijk door M.Bode 26 apr-31 mei vier 
lessen. 

INEB-Nederland International Network 
of Engaged Buddhists 
Hans van Willenswaard, Postbus 11514, 
1001 GM Amsterdam. Tel 020-625.8294/fax 
020-624.0503/e-mail: ini@antenna.nl  
Bezoekadres: Lindengracht 83-85, 1015 KD 
Amsterdam. 

Internationaal Zen Instituut Nederland 
(IZIN) 
IZIN is een afdeling van International Zen 
Institute of America and Europe. Oprichter 
Zenmeester Gesshin Prabhasa Dharma 
Roshi (1931-1999). Info: Marjolein Jhana 
Verboom, Reggestraat 33, 3522 GM 
Utrecht. 030-2545197. 
Wekelijkse zenbijeenkomsten (ook voor 
beginners): Amsterdam ma 19.30-21.45 u 
olv Maurits Hogo Dienske 020-6799126; 
ma t/m vrij 8-9 u olv Phil Naiia van Velzen 
020-6934578; Bilthoven do 20-21.45 & za 
10-11.30 u (beginners) olv Enko Else 
Heynekamp 030-2252804; Boekel di 19.30-
21.30 u olv Antje Priti Vermeulen 0492-
321530; Delft ma 20-21.30 u olv Jishin 
Hendriks, inl Dirk Jan Schroor 015-
2561715; Heerenveen za 9-10 ti olv Cees 
Pala de Wit 0513-620268; Krimpen a/d  
IJssel vrij 19-22 u olv Janny Shingetsu de 
Wolf 0180-517649; Leiden di 20-22 u olv 
Jishin Hendriks 071-5820939; Neede do 
19.30-21.30 u olv Jishin Hendriks, inl Ron 
Bender 0545-294931; Utrecht ma 19.30-21 u 
olv Coos Aprapti van Heuven 030-2817514; 
di 21-22 u en ma 7-8 u olv Marjolein Jhana 
Verboom ism Marion Weustink 030-
2545197; Zwolle (Dominicanerklooster) di 
en do 20-22 u olv Ben Rata Oosterman 038-
4540135. 

Jewel Heart 
Dominicanenstraat 2B, 6591 KD Nijmegen. 
Tel. 024-322.6985. Internet: www.jewelhe-
art.nl; E-mail: info@jewelheart.nl  
Nijmegen Meditatie open avond: wek. vr 
20-21 u. Meditatiecursus: 2 wek. wo 20-
2130 u. Thangka tekenen: 2 wek. wo 20-22 
u. Inscholing boeddhisme: wek. do 19.30-
21.30 u en di 20-12 u. Lamrimgroepen: wek. 

ma, di en wo. Den Bosch Meditatieavond 
wek. wo 20-21 u. Inscholing boeddhisme: 
wek. ma  20-22 u. Lamrim wek. do 19.30-
21.30 u. Info 073-641.3166. Tilburg Inscho-
ling boeddhisme, wek. ma  en wo 20-22 u. 
Info 013-532.1348. 

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

Karma Kagyu Centra voor Diamantweg-
Boeddhisme 
Spirituele leiding van de 17de Karmapa 
Thaye Dordje en Lama Ole Nydahl. 
Website: www.diamantweg-boeddhisme.nl  
Gerard Doustraat 95-2, 1972 VN Amster-
dam. 

Studiegroep Losel Yarge 
Frank van Sloten, R.Kochplaats 25, 3068 JC 
Rotterdam. Tel. 010-4206133. Amala@worl-
donline.nl  

Maha Karuna Ch'an (Chinese Rinzai 
Ch'an) 
(Rinzai Ch'an-leraar Ton Lathouwers) 
Secretariaat Nederland: Leo Giesen, Braam-
kamp 323, 7206 HP Zutphen. Tel. 0575-
527.665; e-mail: 
LeoGiesenl@compuserve.com  
Secretariaat België: Carine Pulinckx, Sint 
Servaasstraat 2, 3212 Pellenburg, België. Tel. 
0032(0)16-460.381; e-mail: 
Jo.AMPE@village.uunet.be  
Zenbijeenkomsten: België  Antwerpen, 
Markgravelei 103, (vr) Orpha Verschaeren 
03-237.3718; Brugge, Domeindreef 10 (3e 
wo v.d.mnd) Cecile Dheedene 050-318.332; 
Izegem, Roeselaerestr.293 (le di v.d.mnd) 
Fernanda Desloovere 051-227.604; Leuven, 
Univers.parochie, Gr.Begijnhof 16 (di) 
Geert Mortier 016-259.879; Lommel, 
Lesmortel 31, Mai Mannaerts 011-542.222, 
Lo-Reninge, Markt 11, Paula Van Robaeys 
058-288.204; Noord-Limburg, Joy 
Michielsplein, Ackal (ma & wo) Robert 
Kinable 011-648.048/Marcel Schuurmans 
011-646.358; SchotenVoorschotenlaan 29 
(zo) Rogel Dias 03-644.2496; Temse, 
Fonteinstr.9 (do) Rita Aubroeck 03-
771.0123; 
Nederland Breda, Harrie de Kroon 076-
521.7003; Eindhoven Gerard Kwak, 040-
241/8372; Hengelo,Lieke van Hasselt 074-
291.1333; Nyswiller, Frans Spitz, 
043-601.2319; Son en Breugel, Jo Hoeks 
0499-473.546; Steenwijk, Marion Hellegers 
0561-441.477; Utrecht, Ron Sinnige, 030-
254.5073; Veldhoven, Trees Bloeyaert, 040-
254.2536; Venlo, Jacques Peeters, 077- 

354.763; Zutphen, Leo Giesen, 0575-
527.665. 

Maitreya Instituut 
Heemhoeveweg 2, 8166 HA Ernst. Tel. 
0578-661.450/fax 0578-661.851, e-mail: 
maitreya@pi.net,  home page: 
http://home.pi.net/—maitreya/home.html 
FPMT-basisprogramma: 2-4 feb Drupta, 16-
18 feb Lam Rim; 2-4 mrt Drupta, 16-18 mrt 
Lam Rim; 30 mrt-1 apr Drupta, 13-15 apr 
Lam Rim; 4-6 mei Drupta, 18-20 mei Lam 
Rim; 1-3 juni Drupta, 15-17 Lam Rim; 14-
16 sep Drupta, 21-23 sep Lam Rim; 5-7 okt 
& 19-21 okt, 1-4 & 16-18 nov Hart Soetra; 
6-18 juli Zomer Lam Rim; 21-22 juli Avalo-
kiteshvara initiatie; 23-25 juli Lam Rim 
retraite; Universele en Dharma weekends: 
9-11 feb Ypga en meditatie; 23 feb 
Tib.Nieuwjaar; 9-11 mrt Boeddhistische 
visie op relaties; 23-28 mrt Witte Tara 
retraite; 6-9 apr Teken/schilder weekend 
met Andy Weber; 11-18 april lange 
teken/schildercursus met Andy Weber. 

Maitreya Amsterdam 
Boeddhistisch meditatie- en studiecentrum 
Brouwersgracht 157-159, 1015 GG Amster-
dam. Tel. 020-428.0842/fax 020-428.2788. 
E-mail: ams@wxs.nl.  Website: 
www.maitreya.nl  
Iedere ma 19-19.45u. Guided Meditation, 
20-21u. Essence of Tibetan Buddhism by 
Ven.Kaye Miner; di 20-21.30u. Studygroup 
about Karma by Ven.Kaye Miner; wo. 
18-19u. Guided Meditation by Ven.Kaye 
Miner; do 10.11.15u. Yoga olv Pauly Louët, 
19-20.30u. yoga en meditatie olv Sandra 
Tideman (besloten) & 20.45-22u. yoga idem 
(proefles mogelijk); 18-19u. begeleide 
meditatie olv gevorderde student. 

Nederlandse Zen Stichting 
Banstraat 36, 1017 KA Amsterdam. Tel. 
020-6734847/6923731/6644219. 
verbonden met Association Zen Internatio-
nale, gesticht door zenmeester Taisen 
Deshimaru, biedt gelegenheid zazen 
(zenmeditatie) volgens oude Japanse traditie 
te beoefenen. Info Ada Henkus-Kocken 
020-673.4847. 
Zazen beoefening: Centrum de Roos, 
Vondelstraat 35-37, 1054 GJ Amsterdam, 
ma: van 8-9.30 u; woe: 17.45-19.30 u; vrij: 
17.45-19.30 u. 

Nyingma Centrum 
Reguliersgracht 25, 1017 LJ Amsterdam. 
Te1.020-6205207, fax 020-6227143, e-mail: 
nyingmacentrum@nyingma.nl,  web: 
http://www.nyingma.n1  
Amsterdam:  Kennis van vrijheid naar boek 
van Tarthang Tulku olv Charaka Jurgens: 9 
lessen van 19 jan-30 mrt; Mediatie (Kalm en 
Helder Open Bewustzijn): 26 feb-28 mei 
olv Charaka Jurgens; Meditatie verdiepen 
(gevorderden): do 19.45-21.45 u; Stille 
meditatie: zo 10-10.45 u; Kum Nye: elke di 
7-8 u van 16 jan-27/3; wo 19.45-21.45 u 17 
jan-28 mrt; Open Kum Nye les: elke zo 11-
13 u; Voortgezette Kum Nye-cursus: 18 jan-
29 mrt olv Charaka Jurgens; Spanningen 
Transformeren: wo 19.45-21.45 u op 10/1, 
7/2, 14/3, 11/4, 9/5; za 10-16 u 20/1, 17/2, 
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24/3, 21/4, 19/5; Ruimte, Tijd 6- Kennis:olv 
Meindert Gijzen, van 16 jan-22 mei (1x per 
2 weken); Vaardig handelen: olv Charaka 
Jurgens 15 jan-21 mei (lxper 2 
weken);Leiden, Sterrewacht 8, do 19.45-
21.30 u, info W.v.d.Hulst 071-5131192; 
Nijmegen, Mr Franckenstraat 74, di 20-22 u 
van 16/1 t/m 15/5 olv Charaka Jurgens, 
Utrecht wekelijkse bijeenkomst Centrum 
voor Spirituele Wegen, Oude Gracht 243, 
info Bernadette Hupperts 030-2733503. 

Internationaal Zen Center Noorder 
Poort 
Butenweg 1, 8351 GC Wapserveen. Tel. 
0521-321.1204, fax: 0521-321.412, e-mail: 
Kanromon@euronet.nl.  
Zen-weekend 25-28 jan; Zen-retreat 3-8 

feb; Zitdag 18 feb; Daily life retreat 18-23 
feb; Rakusus naaien 23-25 feb; Zen-retreat 
4-10 en 23-25 mrt; Zen-retreat 28 apr tot 5 
mei. 17 jan-13 juni 17 woensdagbijeenkom-
sten; 23 jan-20 mrt 6 dinsdagavondbijeen-
komsten. 

Rigpacentrum 
Secretariaat: Van Ostadestraat 300, 1073 
TW Amsterdam. Tel. 020-470.5100/fax 020-
470,4936. Info gegevens diverse activiteiten 
bij secretariaat. 

Sayagyi U Ba Khin Stichting 
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen. Tel. 
024-377.1935. 
Wekelijkse Vipassana groepsmeditaties: 
Utrecht en Nijmegen. Info in International 
Meditation Centres van Sayagyi U Ba Khin 
Memorial Trust bij de stichting. 

School voor Comparatieve Filosofie 
Georges Bogaerts, Mispelstraat 126, B-9100 
Sint-Niklaas. Informatieve over alle 
programma's: (03)776.1488/fax 
(03)776.8628/e-mail: 
georges.bogaerts@skynet.be  

Shambhala Nederland 
Tibetaans Boeddhistische Meditatie en 
Studie Centra opgericht door ChiSgyam 
Trungpa Rinpoche, geleid door Sakyong 
Mipham Rinpoche. 
le Jacob van Campenstraat 4, 1072 BE 
Amsterdam. Tel. 020-679,4753; e-mail: 
shamadam@xs4all.n1  
Amsterdam zitmeditatie ma & di 17.30-19 
u, wo 19-22 u, do 19.30-21.30 u, meditatie-
instructie en begeleiding wo 20-22 u; 
Leiden, Geverstraat 48, 2343 AB Oegstgeest 
071-541.0928 (Lida Hospers) zitmeditatie 
en meditatie-instructie wo 9-11 u, do 20-22 
u; Groningen, Vismarkt 36-A 050-313.6282 
(Herma de Graauw-Goedendorp) zitmedi-
tatie elke ma 19.30-22 u. Utrecht, Jansveld 9 
bis 030-288.6032 (Desiree van Woerden) 
meditatie elke wo 20-22.30 u. Arnhem, 026-
381.7262 (Tom Berthoff) meditatie elke di 
20-21 u, meditatie-instructie elke di 20 u na 
tel.melding. Rotterdam, Museumpark 3 zaal 
Remonstrantse Kerk (t.o. Museum 
Boymans) 010-418.1387 (Alexander Mispel-
blom)/010-418.4915 of e-mail: g.m.spoel-
stra@wxs.nl  (Gerard Spoelstra); Zitmedita-
tie elke di 20-21,30 u(zaal open 19.30 u). 

Stichting Leven in Aandacht 
Postbus 10989, 1001 EZ Amsterdam, 
http://ww.aamdacht.net  /020-6122743, 
4279261 of e-mail: 
sietskeroegholt@hetnet.nl  
Thich Nath Han: lezing Being Peace A way 
to practice Manifeste 2000, op 24 nov. 19.15 
u in Dr Anton Philipszaal, Spuiplein 150, 
Den Haag. Bestelling kaarten info Stichting 
Leven in Aandacht. Voor nadere info zie 
Manifeste 2000 op www.unesco.org/mani-
festo2000  
Meditatiegroepen in traditie Thich Nhat 
Hanh: 
Nederland  Alkmaar één zo v.d.maand 9.45-
14 u info Gertje Hutschemaekers 072-
561.6289/Elizabeth van Veen 072-540.1707; 
Amsterdam, eke ma en vrij 19-21 u medita-
tiebijeenkomst, vr 18-22 u, ma 19-21u, elke 
morgen 7.30-8.30 zit/loop meditatie, info 
Marjolijn van Leeuwen 020-427.9261; 
Eindhoven elke do 20.15-22 u meditatiebij-
eenkomst, info Rahel Ziskoven 040-
251.4515; Haarlem elke 14 dg 19.30-21.30 u 
info Carolien Balt 023-531.6680/Elly de 
Jong 023-526.1741; Leidschendam do 20-
22.30 u info Maaike v.d.Brink 070-327.0718; 
Nederhorst den Berg in 
Vietn.Boeddh.Tempel elke 3e zo, info Thich 
Trong Tri 0294-254.393; Nijmegen 1 x 
mnd. op za meditatiebijeenkomst, info 
Noud de Haas 024-254393; Radewijk 
(gem. Hardenberg)di 20-21.30 u; elke 2de di 
10-16 u; info Miep Tromp-v.Bergen 0523-
216.550; Rotterdam elke 14 dg zo 19-22 u 
info Alex Westra 010-436.0026/Marijke 
Kiihler 010-465.7795; Schiedam elke 2 
weken wo 10-12 en 20-22 u, info Magda 
Heesen-Van den Hemel 010-426.5973; 
Tilburg eens per 3 weken ma 19.30-22 u 
info Rob de Groof 013-5051269; Utrecht 
elke 2e zo in de maand 12-16 u, info Bart 
Hoeve 030-271.2035/Jopi Floor 030-
271.5561; Winschoten (en Nieuwe Pekela) 
za 9-10 u en do 18.30-19.30 u (beginners), 
20-21 u (gevorderden), info Hannah 
Althuizen 0597-645.108; Zaltbommel 
(Heerewaarden) elke 14 dg di 19.30-22 u, 
info Jan Boswijk 0418.561.660 en Rochelle 
Griffin 0487-573.315; Zoetermeer elke 14 
dg wo 20-22 u info Ruud Bruggeman 079-
362.0427; Zutphen elke laatste zo v.d. 
maand, info Margriet Versteeg 0575-530843. 
België  Antwerpen, elke 14 dg meditatiebij-
eenkomst 19.30-21.30 u, info Odette 
Bauweleers 03-257.2598; Gent, meditatie-
bijeenkomst elke 2de do 19-22 u, lx zondag 
in maand 10-16 u Dag van Aandacht; 
Lembeek, Trompstraat 40, elke ma 20-21.30 
u info Martine en Karel De Geest 02-
361.1337 Leuven, info Lut Peeters 016-
609.634. 
Duitsland  Zenkluizen in de Eifel, (150 km 
ten zuiden van Maastricht) info 
0049.6559.467/fax 0049.6559.1342 Judith 
Bossert/Adelheid Meutes-Wilsing. Inter-
sein-Zentrum fiir Leben in Achtsamkeit 
Haus Maitreya, Unterkashof 2 1/3, D-
94545 Hohenau (Beieren) Info 0049.8558-
920.252. 

Stichting Mandala Boeddhistisch 
Centrum 
Shingon-school, Japans Vajrayana-boed- 

dhisme, Postbus 11617, 2502 AP Den Haag. 
E-mail: mandala@gironet.nl  
Amsterdam, Centrum Phoenix, 
StJacobsstr.9-11 info Anneke Leeuw info 
020-676.2588. 

Stichting Soto-Zen Centrum Suiren-Ji 
Hogewoerd 162, 2311 1-1W Leiden. Tel 071-
533.0052. E-mail: Zeshin@stad.dsl.nl;  inter-
net: http://users.bart.nl/-zenzee/suiren/  
Meditatie en sutra's: ma t/m vr 6.30, 8.30; 
(gevorderden) 20, 22.30; (beginners) 20, 22 
u; zen-weekend: 2-4 mrt; Workshop Saku-
hachi: 10 feb 14-16 u, 3 mrt 14-16 u, 14 apr 
14-16 u, 5 mei 14-16 u. 

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

Tao-Zen groepen in Nederland en België 
Postbus 1134, 1000 BC Amsterdam. 
Tel./fax: 020-420.2308. Amsterdam, Maar-
ten Houtman iedere za./zo. 1 x per mnd 
info 020-634.1955; Amsterdam Henk 
Galenkamp en Jeanette Schut 020-482.3587; 
Arnhem Ad Verhage 026-334.1654; Geld-
rop Gerdien Praagman 040-283.3287; 
Groningen Eva Wolf 050-542.2659; 
Hardenberg, Mayke de Klerk 0523-265.446 
of 00.49.59481315; Oldenzaal zr. Francisco 
0541-351.315; Utrecht Jet Leopold 030-
271.0725/Beatrijs van de Lisdonk 030-
695.6765; Venlo, Jacques Peeters 077-
354.6763; Antwerpen/Gent Michel Trefois 
09-282.6443. 

Tenzin Wanggyal Rinpoche 
24/27 mei 2001 onderricht in Amsterdam. 
Is auteur van Wonders of the Natural Mind 
(gezichtspunten en praktijk Win Dzogchen) 
en van The Tibetan Yogas of Dream and 
Sleep (Ned.vert. De werkelijkheid van 
slapen en dromen). Reservering en info: 
J.Dinkelaar, 0521-551588 e-mail: 
n.i.s.@worldonline.nl  mailto:n.i.s.@worl-
donline.nl.  

Tibetaans Boeddhistisch Instituut (Stich-
ting Sakya Thegchen Ling) 
Leraar: Lama Sherab Gyaltsen Amipa. 
Mevr. E.J.v.d.Wiel, Laan van Meerdervoort 
200 A, 2517 BJ Den Haag. 070-3606649; of 
Leen van der Meij, Zuidersingel 55, 2651 
AG Berkel-Rodenrijs 010-5114232. Inter-
net: www.kolvir.demon.nl/sakya/  
Studieavonden do 20-22 u. Basiscursus 
7ïb.boeddhisme 2xper jaar, nadere info bij 
instituut; 3xper jaar verzorgt Lama Sherab 
een weekend in Den Haag. 

Tibetaans Instituut Karma Sonam 
Gyamtso Ling 
Kruispadstraat 33, B-2900 Schoten. Info 
programma te1.00.32.03.685.09/fax 
03.685.0991;e-mail: 
tibinst@skynet.be;homepage:  
http://users.skynet.be/sky72508.  
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Vipassana-meditatie 
Meditatie wekelijks: Amsterdam, `Buddha-
vihara', St. Pieterspoortsteeg 29. Info Jotika 
Hermsen 020-6264984. Elke ma 18-20 u u, 
wo 7.30-8 en 8-8.30 u, do 9.30-11.30 u, 
beginners 18-19,30 u; Amsterdam-Noord, 
`Buddhavihara', Papaverweg 7b en c info 
Eerw. Mettavihari 020-636.3104; Aerden-
hout Vipassana-khammataan in traditie 
van Kruba Achan Chantarang Sri Pikul, 
info Elly van Bergen 023-524.2403; Biltho-
ven, Hoflaan 24. Info Anne Post 030-
2292978 ma 19.45-21.15 u ; Dedemsvaart, 
Adelaarsweg 69. Info Emiel Smulders 0523-
612821 elke di 20-22 u; Eindhoven, info 
Hans Vermeulen 040-244.5804; Groningen, 
Kamerlingh Onnesstraat 7, info Karina 
Krol 050-5775562 of 050-5276051.Herto-
genbosch elke wo 19.30-21.30 u meditatie. 
Info Laura Wetzer 073-614.6341; Leiden, 
Faljerilstraat 8 di 19.30-21.30 u info Nel 
071-515.4862; Maastricht, Hoekweg 15, 
Meerssen, elke di 19.30-21.30 u info Marjan 
Bouhuijs 043-3644180; Rotterdam, Oost-
West Centrum, Mariniersweg 9: elke ma 
20.45-22.30 u meditatiedag. Info Coby van 
Herk 010-4129656; Tilburg, Poststraat 7-A, 
elke le en 3e do 19.30-22 u meditatie, info 
Jan Robben 013-455.3107/Koen Kwaaitaal 
013-580.0425; Utrecht, Werfkelder, Oude-
gracht 334 elke di 20-22 u, info Henk 030-
252.0435 of Henk van Voorst 030-2520435; 
Zwolle, Tannananda', Hoefslagmate 44, 
038-465.6653: elke ma. wo en do yoga-
meditatie 19.30-22 u.; meditatie elke za 
9.30-16 u; Van Zwaanenburghstr 90, Zwolle 
elke do meditatie, info Gina Moesker 038-
4600171. 

Vipassana Meditatie (zoals onderwezen 
door S.N.Goenka) 
Bargerkempe 6, 7103 DZ Winterswijk. 
Tel/fax 0543-523.353, www.dhamma.org  
10-daagse cursus vipassanameditatie: 20 sep 
- 1 okt; 18-29 okt. 

Vipassana - Sayagyi U Ba Khin Stichting 
Wijnbesstraat 57, 6543 TK Nijmegen. Tel. 
024-377.1935. E-mail: subks@xs4a1l.n1;  
internet: http://www.xs4all.nl-subks/ 
Tiendaagse Vipassana-meditatiecursus: 
cursus 23 febr-5 mrt 2001 in Heeswijk-
Dinrther, leraar Matthijs Schouten. weke-
lijkse Vipassana groepsmeditaties: Utrecht 
en Nijmegen. Info International Meditation 
Centres of Sayagyiu U Ba Khin Memorial 
Trust bij stichting of inernet: 
http://www.webcom.com/imcuk/  

Yoga Centrum Padma 
Nieuwstraat 19, 4331 JK Middelburg, 0018-
623544/0118-479135 e-mail:efka@zeeland-
net.nl  mailto:efka@zeelandnet.nl  
Onder leiding van Anila Thubten Wangmo: 
Boeddhistische meditatievrij 16 feb 19.30- 

21.30 u; Ngal-So selfhealing za 17 feb 10-12 
u; Tara-initiatie za 17 feb 14-17 u; Medi-
cijnboeddha initiatie zo 18 feb 10.30-16.30 
u; 

Stichting Zazen - realiteit als richtsnoer 
Zendo Duizel, Rijkenstraat naast nr 1 
Duizel. Contact/postadres: Berkakkers 10, 
5521 GD Eersel. Tel. 06-53776474 b.g.g. 
0497-515.548 voor 22 u.Compacte introduc-
tiecursus 20/25 jan. 

Zen-management 
voor bedrijven; info/inschrijving: Raoul 
Destrée, Oude Boomgaardstraat 17, 2513 
TN Den Haag. 070-3467977. 
Introductiecursus: (vanaf 8 jan) 13 ma.avon-
den 20-21.45 u in De Ruimte, W.de 
Withstr.27, Den Haag; (vanaf 10 jan) 13 di 
avonden 20-21.45 u Laan van Meerdervoort 
657, Den Haag; Gevorderdencursus: (vanaf 
8 jan) 13 ma.avonden 18-19.30 u W.de 
Withstraat 27; (vanaf 9 jan) 13 wo.avonden 
20-21.45 u Laan van Meerdervoort 657; 
Zen-weekend Slangenburgabdij:9-11 feb, 
Slangenburgabdij, Abdijlaan 1, Doetin-
chem; Zenweekend Lilbosch: 28-30 sep 
Lilbosch, Pepinusbrug 6, Echt. 

Zen in Han Fortmann Centrum 
René Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen 
024-361.9010 
Introductiecursessen zazen olv Chris Smoo-
renburg info dit adres. Zazen-bijeenkom-
sten: (zie onder `Zengroep Oshida') 

Zen in De Slangenburg 
Zenmeditatie in het Stiltecentrum van de 
St.Willibrordsabdij in Doetinchem.19, 
Een ontmoeting tussen Zenboeddhisme en 
Christendom. Elke maand een sesshin. 
Info mevr. A. Hendriksen, Vennenlaan 4, 
7009 AP Doetinchem. Tel. 0314-332.753. 

Zen op de Tiltenberg 
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang 
Tel. 0252-517.044/fax 0252-524.896. 
Vooraankondigingen (onder voorbehoud): 
2001 - 19-21/1 zenweekend; 23-28/2 
zensesshin Tenkei Sensei; 2-4/3 zenscholen 
ontmoeting; 23-25/3 zenweekend; 6-8/4 
zen-studieweekend Maurice Knegtel; 18-
20/4 tuin zendagen; 9-13/5 zensesshin Nico 
Tydeman; 24-27/5 zen en sumi-e; 8-10/6 
zenweekend, 27/7-1/8 F.A.S.seminar en 
retraite. 

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

Zengroep Oshida 
Info Han Fortmann Centrum, René 
Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen 024-
361.910. 

Zazen-bijeenkomsten Han Fortmann 
Centrum ma-vrij 8-9.30 u olv Chris Smoo-
renburg, Irene Klarenaar e.a., di 17.15-17.45 
olv J.J.Wijsmuller info 024-365.1668; do 
17.15-17.45 u olv Chris Smoorenburg 
Leon Claessen; Dagkapel Dominicuskerk, 
Pr.Molkenboerstr.7, Nijmegen ma 17-18 u 
olv Wim den Biesen 024-641.2984, wo 17-
18 u olv Henk Hesselman 024-323.2843, do 
19.390-21.30 u Kanzeon Sangha olv Frans 
Kampshoff 024-358.1507; Studentenkerk, 
Erasmusln. 15, Nijmegen za 9-12 u olv 
Chris Smoorenburg 024-323.6124/27, Wim 
den Biesen e.a. 

Zen in Centrum De Poort 
Moesstraat 20, 9717 JW Groningen 050-
5712624 
Inleidende cursus zen-meditatie, vervolg-
cursus, meditatie-weekend. Info en folder 
Loes Marijnissen 050-3185568. 

Zenklausen in der Eifel 
Huffertsheck 2, D-54619 
Lauzerath/Leidenborn, Duitsland. Info 
0049-6559.467/fax 0049-6559.1342. 150 km 
vanaf Maastricht. 
Verdere info zie boven bij Stichting Leven 
in Aandacht. 

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

Zenkring `Zendo' 
Elten/Emmerich (D) 
Elke ma en vrij avond. Info 0316-541.326 
Zr Baps Voskuilen, Koningshof 14, 6915 
TX Lobith 

Zen onder de Dom 
Lange Nieuwstraat 3, postadres: Julianaweg 
186, 3525 VL Utrecht, info 030-2851800; 
http://www.zenonderdedom.nl  
Beginners ma en wo 18.45 u, do 20.45 u olv 
Ron Sinnige & Arne Blok; Geoefenden ma 
en wo 20.30 u, do 18.30 u olv Ron Sinnige 
& Arie Luikes Butter. 

Zentrum 
Oudegracht 297 weff; Costa Ricadreef 333, 
3563 TG, Utrecht. 030-2882528, fax 030-
2800427, www.centrumnl 
http://www.centrum.nl  e-mail: 
zen@zentrum.nl  mailto:zen@zentrum.nl.  
Introductiecursussen di 9.15, 17.45 en 20 u 
olv Cornelia Wierenga @ Dick Verstegen. 
Doorgaande cursussen ma, wo en do 17.45 
en 20 u en wo 9.15 olv Nico Tydeman en 
Willem Scheepers. 
Intensieve zenweekends: 17/17 feb olv 
Rients Ritskes en 17/18 mrt olv Nico Tyde-
man. 
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NYINGMA 
CENTRUM 

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/STUDIE-
PROGRAMMA 

Drie maanden wonen, werken 
en studeren 

SKILLFUL MEANS PRAKTIJK 
IN DE WERKPROJECTEN 
Uitgeyerj Dharma 
Dharma Boekwinkel 
Lotus Design 
Dharma Drukkerij 

Reguliersgracht 25, 1017 IJ Amsterdam 
tel: 020 620 5207 e-mail: nyingned@wxs.nl  

• 1 Lite nei h Fdi - r 
rei 

I 
• 1111  lil 1  ini  im 
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