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De Nederlandse
blik op het boeddhismezegt meerover Nederland
dan over het boeddhisme.Dat blijkt uit l-otusín de loge landen,de
recentestudievan theoloogMarcelPoorthuisen historicusTheo
Salemink,die daarvoorwerdenonderscheiden
met een Gouden
erepenningvan het TeylersGodgeleerdGenootschap.
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Í le w i n d .l w e e
monniken discussiêrenerover.Volgensde een is het
de viag die beweegt,maar de ander houdt vol dat het
de wind is diebeweegt.Ze discussiêren
eenheletiid
maar komen er niet uit. Dan mengt zenmeesterHui
Nengzich in hun gespreken zegt:"Noch de wind,
noch de vlagbeweegt.
Julliegeestbeweegt."Alduseen
beroemdekoan, een zenraadsel,dat na overpeinzing
tot bevrijdendinzicht moet leiden.Door de opmeÍking van Hui Neng (638-713)wordt de aandachtvan
de monniken verplaatstvan de dingen buiten hen (de
vlas, de wind) naar hun eigenwaarnemingvan de
dingen, een wending van het bekekenenaar de kiiker
zelf.

O n z eb l i k
Zo'n wending,van bckekenenaarkiiker,vond de
afgelopendecenniaook steedsvakerplaatsin de
westersegeschiedsch jving. Niet langeÍ werd alleende
canon van klassiekeboeken bestudeerd,maar ook het
procesvan canonise ng en de wiizewaaroptradities
in het verledenwerden beschrevenen de strategische
overwegingendie leidden tot die beschrijving.Het is
dan ook geentoeval dat het boeklotus ln delagel6nden
van Marcel Poorthuisen Theo Saleminkeerdereen
perceptiegeschiedenis
is dan eenvollcdige geschiedenis van het levend boeddhismein NedeÍland.
De perceptiegeschiedenis
van Poorthulsen Salemink
maakt onderdeeluit van een langerlopend studieproiect naar ons beeldvan de ander. Eerderschrevenzij
Dc donkercspiegeloyerde beeldvormingvan het
jodendomonderkatholiekenin Nederlanden op dit

moment werken zij aan een studie over de beeldvormingvan de islam. Het boek maakt zonneklaardat het
beeldvan het boeddhismedat in de loop der tiid in
Nederlandontstaan is, meer zegtover Nederlanddan
over het boeddhismezelf en het sluit zo aan op de
eerdergenoemde
koan: niet het boeddhismebeweegt,
maaronzeblik. In anekdotes
en doorhet signaleren
van trends maken de auteursduideliik hoe een kleine
170 jaarvan beeldvormingomtrent het boeddhisme
telkensweer wordt gekleurddoor de overtuigingen,
behoeftes,ruziesen inteÍessesvan de NedeÍlandersdle
Oostwaartskeken.

Wonderverhalen
Negentiendeeeuwsevdjdenke$ vormden de eerste
groepdie interessetoonde voor het boeddhisme.Zij
hadden kritiek op het kerkelijk christendom van hun
tijd en zagenin het boeddhismeeen rationeel alterna
tief dat aanslootop hun door Spinozagevormde

in wienhetalbewustzijn
"DeChristen,
is ontwookt,
zsl zichbroedervoelen
metdenBoeddhist"
levensfilosofie.Petrusvan Limburg Brouwer,de
belangrijkstevertegenwoordigervan dit wije denken,
leestvanuit dat gezichtspuntzelfsde Aziatende les.
Boeddha'svolgelingenschrevenaan Boeddhaeen
maagdelijkegeboortetoe en bouwden heiligdommen,
stoepa's,
te zijnerere.De wonderverhalen
zijn voor
Van Limburg Brouwerniet meer dan onhandige
fantasieénvan Aziaten,die de levensgeschiedenis
van
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Het polderboeddhisme weerspiegeltde Nederlandsespirituele behoeffer. ll foto HolandseHoogte
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van hct boeddhisde Uoeddhaontsieren.De essentie
me is rationeel,de mythen, riten en culturelebagage
geldenin zijn ogenalsminderrondom die essentie

leelijken onvrouweliikzii zich zullenmaken.(...) wat
eÍ van den ventterechtmoet komen mag Iluddhá
wetenl"

waardlS.

Rondde eeuwwisseling
ontstaateenbelangstelling
voor lloeddhadie haaksop die van de vriidenkers
staat.Boeddhastaatnu symboolvoormystieken
veNoeringen biedt daarmeejuist eenalternatiefvoor
eengerationaliseerde
samenleving.
In dezctiid komt
de theosofieop, eenstromingdie aansluitop ideeën
uit het mahayana-boeddhisme
en het neo-hindoeismc. Theosofenherkennenin elkereligieeenesoterischestroomvan 'eeuwigewi;sheid'.Met name
zoalsFrederikvan Eeden,
schriiversen kunstenaars,
wordenhier
PietMondriaanen Theovan Doesburg,
diepgaanddoor beïnvloeden tÍachtenin hun kunstte
getuigenvan hun hogereinzichten. KunstenaaÍsdorpen alsBlaricumwordenbroeiplaatsen
van spirituali,l909
teit. In
schrijftde dichterAdriaanRoland-Holst
overeenplaatsSenoot:
"Hii verdoethet meerendeel
van zijn goedentiid aanBuddhàAnny Besant-Steincrhysterie.Hij zit daardan ook wel in ie reine'occulte'
omgeving- allemogeliikeiuffersdie uit puregeestelijkheid(of zieligheid,commetu veux)niet wetenhoe
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D" WildeGanzenvliegen
van 17 tot 23 mei voorUganda
Helpt u mee om in vier opvanghuizen
voor weeskinderen eenvoudige toiletten
tê maken?
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vin 24 tot 30 mei voorlndia
Vliegt u mee om voor de bouw van een
school voor straatarmekinderen?Ze leren
er lezen, rekenen en krijgen een maaltijd.
Uw bijdrage is van wezenlijkbelang.

Evenkil
In de christeliikeontvangstvan het boeddhismeis een
aantalhoofdlijnenaante wijzen.VóóÍ de Tweede
Wercldoorlogkiikt men negatiever
naarhet boedwerd
dhismedan daarna,toenzelfszenmeditatie
ingevoerdin eenaantalkloosters.
Protestanten
zien
veelalmeerveÍschillen,katholiekenhebbenmccr oog
voor overeenkomstenen mogeliike kruisbestuivingen.
in
Vcrdervindenzowelkatholiekenalsprotestanten
het boeddhismeeen idealestok om elkaarte slaan.Zo
schritft de hervormde nieuwtestamenticusDaniêl
Plooijin 1906:"De [boeddhistischel
Íeliekenen
wonderendoenin bijgelovigheidwaarliikniet onder
voor wat onsdaarvanuit de geschiedenis
van hct
Rooms-katholicismebekend is." In het blad Katholieke
Írir-sie'1
krijgt juisthet protestantismc
er gelilktijdig
mct het boeddhismevan langs:"Dc Amida IBoeddhal
maakteenkoudeindruk,evenkil alsccn Protestantschekerkop den Katholiekenbezoeker."
ÈenopmeÍkelijkeontmoetingvan christendomen
boeddhismevond plaatsin de persoonvan dc
domineeLouisIJàhleÍ
chÍisten-anarchistische
(1867-1941),
die schreef:"De Christen,in wien hct
zalzich bÍoedervoclenmet
albewustzijnis ontvr'aakt,
den Boeddhist,
diebiihet zielelichtvan lJodhadc
eenheidin alledingenaanschouwt.De ChÍistendie
kan betuigen:'ik leef,doch niet meerik, maarChÍistus
leeftin mij,'en de Boeddhist,wienswandelis op Boed
dhistischgebied,zij leveneenlevendat in wezenlijkheid niet verschilt."Radicale
ideeënalsclezevielen
niet overalin goedeaarde.Bàhlermoestzichverantwoordenvoor de Synodevan de Nederlandse
Hervormdekerk,maarwerd uiteindeliikin 1905vrijgesproken.Dezev jspraakwerd in zwaardere
kringen
gczienalslaksen wasde aanleidingvooÍ de oprichting
van de Gereformeerde
Bondbinnen de Nederlandse
Hervormdekerk.
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Na de TweedeWereldoorlogonderscheiden
Poorthuis
en Saleminktweebelangriikelevensbeschouweliike
o n l w i k k e l i n S ei n N e d r r l a n d : , . e c u l a r i s ecÍ ni n 8
'spiritualisering'.
Ontkerkeliikingen ontzuiling
zorgd{]nvoor eenpostchristeliik
landschapwaarinhet
hier en nu centraalstaat,maartegelijkwordt er
gezochtnaarmeer.[n het westersboeddhismezijn
dezetweetendensenzichtbaar.Ilnerzitdswordt het
gezienals een filosofie of psychologie(dusaardscn
rationeel,zoalsbii de vriidenkers),
maaranderziids
ontwikkelthet zich tot eenvorm van'ongebonden
spiritualiteit',mystieken exotisch,nct zoalsbii de
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thcosofen. llcrocmde ps) chologen zoals Carl Gustav
Jung cn llrich |Íomm schreven boeken oYer C)osterse
ptychologi(,. l)e laatstc jaren is (le [x)cddhistische

Het leven bevollen

trajning ir'rrlirí4íil1l,.,iJ(het aandachtig aanlvczigziin
bij wat er gcbcurt) enorm in opmars nls therapievorm
voor allcrlci kwalen en kwaaltics. ook in manage
mentkringcn slaat de boeddlTistischewiislreid aan.
Waar lliihlcr hct lloeddhisme nog zag als eeD kritiek op
hct kapitillisÍrc, zicn managersboccldhistischeideeëi)
cn pritktijken tcgcnh'oordig als ir'rvcsterinSin zichzelf
of in hun l?lrlrr?rlrciorr..es.L)ngebon(lenspirituelen
komen tii(lens het reli shoppcn rcgclnratigbocddhistische idcciln en praktijken tegcn die hen bevallen cn
Boecldhabcclcljes
zijn niet aan tc slcl)en in intericur
zaken en tuincentra.
Naast dc grotc groep mensen die he(len ten dage dooÍ
het bocddhismc wordt beiDvloed is eÍ een veel
klcincre groep die het boeddhisme als rcligie i{il
praktiseren. Poorthuis is echtcr sceptischovcr hun
moseliikheden om het bocddhisme werkelijk tc
begrijpcn en in praktijk te bÍcng(]n: "We denkcn te
gemakkclijkdat alle spiritualitcitctl k)cgeêigend
kuDDen wordcn. Het is net als in de muzick, Ceorge
Harrison l)egon op een gegevenrr()rrcnt sitar te
spelcD-l)nt was mooi, maar heel andcrs dan het
sitarspclvan llali ShankaÍ." Toch zijrr cr duizenden
-.-ederlanclers die deze stap zctten. ^ls zi j echtcr
helemaalgcen boeddhist kunncn $'oÍdcn,laat dat hen
schijÍrbaarmet lege handen achter. l)it onvermogcn
leidt de l)ckccrde$'esterling naar ccn nieuwe koan,
van de twintiÍlstc ccuwse zenleraarI Iisamatsu:"Niets
wcrkt, wat ga je docn?"

Polderboeddh
isme
Poorthuisen Saleminklatenzien h()r vrijdenkers,
ongcbonden
thcosofen,christcnen,psychologen,
e{:nblik naarhet
spirituelcnen polderboeddhisten
C)osten
wierpen,maariederecnzallietsanders.Hun
studielccrtons dusvooralietsoveronszelf.Ulijfthct
boed(ihisnrc
dan volstrektonkcnl)aar?
lloecldhisten
zelfhebl)endaarwel eenideeovcr onkcnbaarblijft
$'at je alsonafhankeliike,
stabielc'
entiteit u'ilt beschriiven,want in werkelijkheidis er hclemaalniks
stal)ielen onafhankeliik.Of zoalsd(rllocddhahet
volllens(le DiamantSoetrazcgt:"^ls steÍren,schemeeen
ring,ecn flakkerendlichtje,ecnschiingestalte,
luchtbel,ccn droom,eenIichtflits,ccr'rwolk zo
moetenwc al hct samengesteldc
zien."Dusook het
[<]
boeddhismc.

Marccl l)oorthuis & Theo Salcmink, Lí)trt5ir íle lage
Itttttlatt. DL,gt'scltiedcrlísvdt lkt bo(\hlllis,lrc in Neíler
ltntl. Il<'L'lrlwrntingvan I81O tot ltulut, I)aÍthenon,
384 blz., € 29,90.
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I I N e te e nw a n d e l i n q e m a a k t
d o o r h e ta k k e r l a nada nd e o v e r
k a n tv a nd e w e g .S l o t e n w e i l a n d e n ,
koolzaadin knalgelebloeien
geur.
verrukkelijke
nu
een
foto nam, zouden
"Alsie
mensendenkendat we op
vakantiezijn", zei de vriend met
w i e i k d a a rl i e p .l k k e e kt e r w i i lh i i
z i c hb u k t en a a rz i i nh o n d ,o n d e r
hoge bomen,met achterhem dat
bloeiendegeel en ik dachtja, wat
een heerliikevakantie.
geenvakantie,
het is eenwandelingetje
Hetis helemaal
tussenhet werkdoor,eveneengespfekoverwat ons
bezighoudt,
evende wind om je hooÍd,het levenvande
die zichverschuilen
koeienen de ponyt en de rietzangers
verkeerslangsde sloot,eenputtertjeop eenscheeÍgezakt
je
bord,je lichaamdat bijnanietvoeltmaartochvoelt,
precies
zoals,e hetgraaghebt- onbewustaanwezig.
Somssnapie gewoonnietdat je eigenlevenis zoalshet is
en dat je dat meestalmaargewoonvindt.
zijnom voortdurendte denken:
Hetzou ook hysterisch
wat geweldig,maaraande anderekant:waarom?le vindt
hetook heelgewoonom het allemaalmaarzozote
vinden.Hetis helemaalgeenmooj weer,in het uitzichtis
gebouwd,ik zie
veelte gÍotekoeienstal
eenafgriiselijke,
ineenseenvlekop mijn jurk,thuisligt een krankzinnige
stapelwerkte wachten.Hetkanallemaalook in heel
anderlichtbeschouwdworden.
"Leven- zegik , ,e bentmooi,/je hadnietrijkerkunnen
in eengedichtdat
zijn" schrijftwislawaSzymborska
'Allegroma non troppo'heeten waarinze,sprekend
namensde mens,haarbestdoet'om hetlevente bevallen'.
Datvind ik een mooieomkering.Hetlevenhoeftonsniet
wii moetenzelÍonsbestdoenhet levente
te bevallen,
- het leven
Watdat dan ook mag betekenen
bevallen.
gemakkelijk
natuurlijk
wel
een
heel
bedoelende
wordt zo
kracht.Dat is griezelig.
Jewjlt lievernietdenkendat het
en
levenbedoelingen
met je heeftdie ie moetachterhalen
ook wel miszou kunnenverstaan.
die ie dus misschien
Je
wilt zo levendat allesin evenwichtliikt,jn gelukkig
evenwichtlieÍst.Ook alsnietallesgelukkigis.
"Leven zeg ik - ik weet niets/waar ik iou mee
vergelijkenkan."
Dat is gewoonwaar.Op eenwinderigedag op eenC.oningseakkeris er nietswaarmeehet levente vergeliikenis.
"ceprezenje gulheiden precisie/je vindingrijkheiden
t'l
zwier".

