


l [  PoLDERBo ED D H rsM E

[ rEKsr]  LUc cARRrÈRE

De Nederlandse bl ik op het boeddhisme zegt meer over Nederland
dan over het boeddhisme. Dat blijkt uit l-otus ín de loge landen, de
recente studie van theoloog Marcel Poorthuis en historicus Theo
Salemink, die daarvoor werden onderscheiden met een Gouden
erepenning van het Teylers Godgeleerd Genootschap.

I  r , l
[  / l  t e n  t e m p e l v l a g w a p p e Í l  i o d e w i n d .  l w e e
monniken discussiêren erover. Volgens de een is het
de viag die beweegt, maar de ander houdt vol dat het
de wind is diebeweegt. Ze discussiêren een hele ti id
maar komen er niet uit. Dan mengt zenmeester Hui
Neng zich in hun gesprek en zegt: "Noch de wind,
noch de vlag beweegt. Jull ie geest beweegt." Aldus een
beroemde koan, een zenraadsel, dat na overpeinzing
tot bevrijdend inzicht moet leiden. Door de opmeÍ-
king van Hui Neng (638-713) wordt de aandacht van
de monniken verplaatst van de dingen buiten hen (de
vlas, de wind) naar hun eigen waarneming van de
dingen, een wending van het bekekene naar de kiiker
zelf.

Onze  b l i k
Zo'n wending, van bckekene naar kiiker, vond de
afgelopen decennia ook steeds vaker plaats in de
westerse geschiedsch jving. Niet langeÍ werd alleen de
canon van klassieke boeken bestudeerd, maar ook het
proces van canonise ng en de wiize waarop tradities
in het verleden werden beschreven en de strategische
overwegingen die leidden tot die beschrijving. Het is
dan ook geen toeval dat het boeklotus ln de lage l6nden
van Marcel Poorthuis en Theo Salemink eerder een
perceptiegeschiedenis is dan een vollcdige geschiede-
nis van het levend boeddhisme in NedeÍland.
De perceptiegeschiedenis van Poorthuls en Salemink
maakt onderdeel uit van een langer lopend studiepro-

iect naar ons beeld van de ander. Eerder schreven zij
Dc donkerc spiegel oyer de beeldvorming van het
jodendom onder katholieken in Nederland en op dit

moment werken zij aan een studie over de beeldvor-
mingvan de islam. Het boek maakt zonneklaar dat het
beeld van het boeddhisme dat in de loop der ti id in
Nederland ontstaan is, meer zegt over Nederland dan
over het boeddhisme zelf en het sluit zo aan op de
eerdergenoemde koan: niet het boeddhisme beweegt,
maar onze blik. In anekdotes en doorhet signaleren
van trends maken de auteurs duideliik hoe een kleine
170 jaar van beeldvorming omtrent het boeddhisme
telkens weer wordt gekleurd door de overtuigingen,
behoeftes, ruzies en inteÍesses van de NedeÍlanders dle
Oostwaarts keken.

Wonderverhalen
Negentiende eeuwse vdjdenke$ vormden de eerste
groep die interesse toonde voor het boeddhisme. Zij
hadden kritiek op het kerkelijk christendom van hun
tijd en zagen in het boeddhisme een rationeel alterna
tief dat aansloot op hun door Spinoza gevormde

"De Christen, in wien het albewustzijn
is ontwookt, zsl zich broeder voelen

met den Boeddhist"
levensfilosofie. Petrus van Limburg Brouwer, de
belangrijkste vertegenwoordiger van dit wije denken,
leest vanuit dat gezichtspunt zelfs de Aziaten de les.
Boeddha's volgelingen schreven aan Boeddha een
maagdelijke geboorte toe en bouwden heiligdommen,
stoepa's, te zijner ere. De wonderverhalen zijn voor
Van Limburg Brouwer niet meer dan onhandige
fantasieén van Aziaten, die de levensgeschiedenis van [>]

Het polderboeddhisme weerspiegelt de Nederlandse spirituele behoeffer. ll foto Hol andse Hoogte
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de Uoeddha ontsieren. De essentie van hct boeddhis-

me is rationeel, de mythen, riten en culturele bagage

rondom die essentie gelden in zijn ogen als minder-
waardlS.

Rond de eeuwwisseling ontstaat een belangstell ing
voor l loeddha die haaks op die van de vri idenkers

staat. Boeddha staat nu symbool voormystiek en
veNoering en biedt daarmee juist een alternatief voor

een gerationaliseerde samenleving. In dezc ti id komt

de theosofie op, een stroming die aansluit op ideeën
uit het mahayana-boeddhisme en het neo-hindoeis-

mc. Theosofen herkennen in elke religie een esoteri-

sche stroom van 'eeuwige wi;sheid'. Met name

schriivers en kunstenaars, zoals Frederik van Eeden,

Piet Mondriaan en Theo van Doesburg, worden hier
diepgaand door beïnvloed en tÍachten in hun kunst te
getuigen van hun hogere inzichten. KunstenaaÍsdor-
pen als Blaricum worden broeiplaatsen van spirituali-

teit. In 
,l909 

schrijft de dichter Adriaan Roland-Holst

over een plaatsSenoot: "Hii verdoet het meerendeel
van zijn goeden ti id aan Buddhà Anny Besant-Steincr-

hysterie. Hij zit daar dan ook wel in ie reine 'occulte'

omgeving - alle mogeli ike iuffers die uit pure geeste-

li jkheid (of zieligheid, comme tu veux) niet weten hoe

leeli jk en onvrouweliik zii zich zullen maken. (... ) wat

eÍ van den ventterecht moet komen mag Iluddhá
wetenl"

Even ki l
In de christeli ike ontvangst van het boeddhisme is een
aantal hoofdli jnen aan te wijzen. VóóÍ de Tweede
Wercldoorlog kiikt men negatiever naar het boed-

dhisme dan daarna, toen zelfs zenmeditatie werd
ingevoerd in een aantal kloosters. Protestanten zien
veelal meer veÍschil len, katholieken hebben mccr oog
voor overeenkomsten en mogeliike kruisbestuivingen.
Vcrder vinden zowel katholieken als protestanten in

het boeddhisme een ideale stok om elkaar te slaan. Zo

schritft de hervormde nieuwtestamenticus Daniêl
Plooij in 1906: "De [boeddhistischel Íelieken en
wonderen doen in bijgelovigheid waarli ik niet onder
voor wat ons daarvan uit de geschiedenis van hct

Rooms-katholicisme bekend is." In het blad Katholieke
Írir-sie'1 kri jgt juist het protestantismc er geli lkti jdig

mct het boeddhisme van langs: "Dc Amida IBoeddhal
maakt een koude indruk, even kil als ccn Protestant-

sche kerk op den Katholieken bezoeker."
Èen opmeÍkeli jke ontmoeting van christendom en

boeddhisme vond plaats in de persoon van dc

chÍisten-anarchistische dominee Louis IJàhleÍ
(1867-1941), die schreef: "De Christen, in wien hct

albewustzijn is ontvr'aakt, zal zich bÍoeder voclen met

den Boeddhist, diebiihet zielelicht van lJodha dc

eenheid in alle dingen aanschouwt. De ChÍisten die

kan betuigen: ' ik leef, doch niet meer ik, maar ChÍistus
leeft in mij, 'en de Boeddhist, wiens wandel is op Boed

dhistisch gebied, zij leven een leven dat in wezenli jk-
heid niet verschilt." Radicale ideeën als cleze vielen

niet overal in goede aarde. Bàhler moest zich verant-
woorden voor de Synode van de Nederlandse Her-
vormde kerk, maar werd uiteindeli ik in 1905 vri jge-

sproken. Deze v jspraak werd in zwaardere kringen
gczien als laks en was de aanleiding vooÍ de oprichting
van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse
Hervormde kerk.

Twee tendensen
Na de Tweede Wereldoorlog onderscheiden Poorthuis

en Salemink twee belangriike levensbeschouweliike

on lw ikke l inSen in  Nedr r land: , .ecu la r ise Í in8  cn
'spiritualisering'. Ontkerkeli iking en ontzuil ing
zorgd{]n voor een postchristeli ik landschap waarin het
hier en nu centraal staat, maar tegeli jk wordt er
gezocht naar meer. [n het westers boeddhisme zijn

deze twee tendensen zichtbaar. I lnerzitds wordt het
gezien als een filosofie of psychologie (dus aards cn

rationeel, zoals bii de vri idenkers), maar anderziids
ontwikkelt het zich tot een vorm van'ongebonden

spiritualiteit ' , mystiek en exotisch, nct zoals bii de

XXX D" Wi lde Ganzen vl iegen

z
ul
Nz
u
1!
o

=

@:

van  17  t o t  23  me i  voo r  Uganda
Helpt u mee om in vier opvanghuizen
voor weeskinderen eenvoudige toi letten
tê maken?

v in  24  t o t  30  me i  voo r  l nd ia
Vliegt u mee om voor de bouw van een
school voor straatarme kinderen? Ze leren
er lezen, rekenen en kri jgen een maalt i jd.
Uw bi jdrage is van wezenli jk belang.

rek .n r .40 .0O0,  Wi lde  Ganzen in  H i lversum o .v .v .  Vo lz in
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thcosofen. l lcrocmde ps) chologen zoals Carl Gustav

Jung cn l l r ich | Íomm schreven boeken oYer C)osterse

ptychologi(, .  l )e laatstc jaren is ( le [x)cddhist ische

trajning ir ' r  r l i r í4í i l1l , . , iJ (het aandachtig aanlvczig zi in

bi j  wat er gcbcurt) enorm in opmars nls therapievorm

voor al lcr lci  kwalen en kwaalt ics. ook in manage

mentkringcn slaat de boeddlT ist ische wiislreid aan.

Waar l l i ihlcr hct l loeddhisme nog zag als eeD kri t iek op

hct kapit i l l isÍrc, zicn managers boccldhist ische ideeëi)

cn pri tkt i jken tcgcnh'oordig als ir ' rvcsterinS in zichzelf

of in hun l?lr lrr?rl  rciorr. .es. L)ngebon(len spir i tuelen

komen t i i ( lens het rel i  shoppcn rcgclnrat ig bocddhist i-

sche idcci ln en prakti jken tegcn die hen beval len cn

Boecldhabcclcl jes zi jn 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 rcl igie i{ i l

praktiseren. Poorthuis is echtcr sceptisch ovcr hun

moseli ikheden om het bocddhisme werkel i jk tc

begri jpcn en in prakti jk te bÍcng(]n: "We denkcn te

gemakkcl i jkdat al le spir i tual i tci tct l  k)cgeêigend

kuDDen wordcn. Het is net als in de muzick, Ceorge

Harrison l)egon op een gegeven rr()rrcnt si tar te

spelcD- l)nt was mooi, maar heel andcrs dan het

sitarspcl van l lal i  ShankaÍ." Toch zi jrr  cr duizenden

-.-ede r lancle rs die deze stap zctte n. ^ls zi  j  echtcr

helemaalgcen boeddhist kunncn $'oÍdcn,laat dat hen

schi j Írbaar met lege handen achter. l ) i t  onvermogcn

leidt de l)ckccrde $'esterl ing naar ccn nieuwe koan,

van de twint i Í lstc ccuwse zenleraar I  I isamatsu: "Niets

wcrkt, wat ga je docn?"

Polderboeddh isme
Poorthuis en Salemink laten zien h()r vri jdenkers,

thcosofen, christcnen, psychologen, ongcbonden

spirituelcn en polderboeddhisten e{:n blik naar het

C)osten wierpen, maar iederecn zall iets anders. Hun

studie lccrt ons dus vooral iets over onszelf. Uli jft hct

boed(ihisnrc dan volstrekt onkcnl)aar? l loecldhisten
zelf hebl)en daar wel een idee ovcr onkcnbaar bli j ft
$'at je als onafhankeli ike, stabielc' en titeit u' i l t be-
schriiven, want in werkeli jkheid is er hclemaal niks

stal)iel en onafhankeli ik. Of zoals d(r l locddha het

voll lens (le Diamant Soetra zcgt: "^ls steÍren, scheme-

ring, ecn flakkerend lichtje, ecn schiingestalte, een

luchtbel, ccn droom, een Iichtfl i ts, ccr'r wolk zo

moeten wc al hct samengesteldc zien." Dus ook het

boeddhismc.

Marccl l)oorthuis & Theo Salcmink, Lí)trt5 ir  í le lage

Itttttlatt. DL, gt'scltiedcrlís vdt lkt bo(\hlllis,lrc in Neíler

ltntl. Il<'L'lrlwrnting van I81O tot ltulut, I)aÍthenon,

384 blz.,  € 29,90.

Het leven bevollen
Í 1
I  I  Net  een wande l inq  qemaakt

door  he t  akker land aan de  over
kant  van de  weg.  S lo tenwei landen,
koolzaad in knalgele bloei en
verrukkeli jke geur.

"Als ie nu een foto nam, zouden

mensen denken dat we op

vakantie zijn", zei de vriend met

w ie  i k  daar  l iep .  l k  keek  te rw i i l  h i i

z ich  buk te  naar  z i in  hond,  onder
hoge bomen, met achter hem dat
bloeiende geel en ik dacht ja, wat

een heerli ike vakantie.

Het is helemaal geen vakantie, het is een wandelingetje

tussen het werk door, even een gespfek over wat ons

bezighoudt, even de wind om je hooÍd, het leven van de

koeien en de ponyt en de rietzangers die zich verschuilen

langs de sloot, een puttertje op een scheeÍgezakt verkeers-

bord, je l ichaam dat je bijna niet voelt maar toch voelt,
precies zoals ,e het graag hebt - onbewust aanwezig.

Soms snap ie gewoon niet dat je eigen leven is zoals het is

en dat je dat meestal maar gewoon vindt.

Het zou ook hysterisch zijn om voortdurend te denken:

wat geweldig, maar aan de andere kant: waarom? le vindt

het ook heel gewoon om het allemaal maar zozo te

vinden. Het is helemaal geen mooj weer, in het uitzicht is

een afgri iseli jke, veel te gÍote koeienstal gebouwd, ik zie

ineens een vlek op mijn jurk, thuis l igt een krankzinnige

stapel werk te wachten. Het kan allemaal ook in heel

ander l icht beschouwd worden.

"Leven - zeg ik , ,e bent mooi,/ je had niet ri jker kunnen

zijn" schrijft wislawa Szymborska in een gedicht dat
'Allegro ma non troppo' heet en waarin ze, sprekend

namens de mens, haar best doet'om het leven te bevallen'.
Dat vind ik een mooie omkering. Het leven hoeft ons niet

te bevallen, wii moeten zelÍ ons best doen het leven te

bevallen. Wat dat dan ook mag betekenen - het leven

wordt zo natuurli jk wel gemakkeli jk een heel bedoelende

kracht. Dat is griezelig. Je wjlt l iever niet denken dat het

leven bedoelingen met je heeft die ie moet achterhalen en

die ie dus misschien ook wel mis zou kunnen verstaan. Je
wilt zo leven dat alles in evenwicht l i ikt, jn gelukkig

evenwicht l ieÍst. Ook als niet alles gelukkig is.

"Leven zeg ik - ik weet niets/ waar ik iou mee

vergeli jken kan."
Dat is gewoon waar. Op een winderige dag op een C.oning-

se akker is er niets waarmee het leven te vergeliiken is.

"ceprezen je gulheid en precisie/ je vindingrijkheid en

zwier". t ' l
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