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Boeddhisme is business, een bron van zelfonplooiing. Een schril
conffast met de maatschappijkritische houding van Nederlandse
boeddhisten v:rn vroegel leert nieuw onderzoek. Is het
lifestyle-boeddhisme sterk genoeg om te overleven?

Ieder zijn eigen
BOEDDM



Paulineweseman

fl la een willekeurig glossy tijd-
\ schrift open en je vindt er me-
\-, ditatietips om tot rust te ko-
men. Zittend voor een Boeddha-
beeldje van de Xenos, onder de geur
van verwarrnde etherische oliën.
Een oase van rust te midden van de
jachtop hebben, hebben, hebben.

,,In Nederland is boeddhismg de
smeerolie geworden van het kapita-
lisme", is de harde conclusie van
Marcel Poorthuis, katholiek theo
loog en docent interreligieuze dia-
loog. Het boeddhisme is daarmee ver
verwijderd van het boeddhisme dat
anderhalve eeuw geleden zijn intre-
de deed in de lage landen, zegt hij.

Poorthuis onderzocht met kerk-
historicus Theo Salemink, van de fa-
culteit katholieke theologie van de
Universiteit van Tilburg, hoe er te
gen het boeddhisme is aangekeken
door diverse bevolkingsgroepen in
Nederland. Voor'Lotus in de lage lan-
den', het allereerste historische
overzicht van deze levensbeschou-
wing in Nederland dat zaterdag ver-
schijnt, kregen de auteurs deze week
de gouden erepenning 2009 van het
Teylers Godgeleerd Genootschap,
opgericht in 1 778. Dat was met name

soort calvinistisch boeddhisme, dat
pretendeert te strijden tegen hiërar-
chie, rituelen en instituties."

Dat is volgens Poorthuis meer een
projectie van de eigen behoefte dan
dat het te maken heeft met de reali-
teit in Azië. ,,In Tibet zouden ze tot
hun schrik institutionele verban-
den, relikwieën, liturgieën en wie.
rookvaten zien."

Eind 1 9de eeuw vonden anft oposo-
fen en theosofen op hun beurt in het
boeddhisme een nieuwe spirituele
bron als alternatief voor het cbris-
tendom. mede waardoor meteen een
grote kloof ontstond tussen ortho-
dox protestanten en het boeddhis-
me. Christelijk anarchisten hadden
een politiek motief om het boeddhis-
me te orinarmen. Poorthuis: ,,Door te
zeggen dat God in jezelf zat en dat
door Boeddha ook de 'Christusna-

tuur' te beluisteren was, hoefden de
anarchisten geen autoriteit te erken-
nen die buiten henzelflag."

De christelijke anarchist en domi-

'Boeddhisme is
nu in Nederland
smeerolie van

studeerde. Na de TWeede Wereldoor-
log komt bij katholieken ruimte
voor mystiek en de opvatting dat ook
in andere religies 'sporen van Godde-
lijk licht' terug te vinden kunnen
zijn.

Dé bijdrage van het boeddhisme
aan de avant garde en de modeme
kunst is voor Salemink de grootste
verrassing van zijn onderzoek. Bij
kunstenaars als Mondriaan en Toor-
op deed eenverlangennaar een nieu-
we identiteit en creatieve inspiratie
hen in het begin van de 20ste eeuw
uitkomen bij het boeddhisme. Daar
vonden zij mystieke ideeën Voor de
overgang naar abstract werk, een
manier om volgens Poorthuis 'door

de materiële en concrete werkelijk-
heid heen tot een soort verlichting
en abstractie te komen'. In Boeddha
zagenzij een oosterse variant vanJe-
zus, geweldloos envol mededogen.

In de jaren zestig inspireerde de
'oosterse renaissance' wederom
kunstenaars, maar ook jongeren die
spirituele inspiratie zochten, en
voor het eerst op grote schaal. Het
zenboeddhisme kreeg invloed op
het surrealisme, absurdisme. en de
abstracte kunst. Salemink vond een
verhaal van schrijver Bert Schier-
beek over krrnstenaar Lucebert die
bij de voordracht van zijn gedicht
'Herfst' slechts een glas water boven
zijn hoofd leeggooide en wegliep van
het toneel. Dat deed Schierbeek den-
ken aan Boeddha die voor 1250 mon-
niken slechts een bloem ophief, ge-
naamd de'bloementoespraak'. Sale-
mink ,,Ook bij Boeddha is plaats
voor het absurde en onffegeling van
vanzelfsprekende patroontjes in je
hoofd."

Een paar decennia 'polderboed-

dhisme' later is er niet veel overge-
bleven van de ooit zo maatschappij-
kritische aandacht voor het boed-
dhisme, zegt Poorthuis teleurge-
steld. Het boeddhisme is een lifestyle
geworden, een bron van zelfont-
plooiing. ,,De lijn die ons boek laat
zien, is dat hetboeddhisme het mon-
nikendom centraal zet. Ik zie dan
kaalgeschoren jongetjes van acht,
negen jaar in India voor me. Dat zijn
elementen waar de moderne wester-
ling niets mee kan. Onze maatschap-
pij leeft van uitstel van keuzes. Alles
is boeiend, zegtmen hier, maarikga
me niet engageren. Opoffering is
leuk voor even, om even goed te ont-
slakken. Ik denk zelfs dat de woor-
den in het bijbelse evangelie: 'wie

zijn leven verliest, zal het vinden'
dichter bij het oorspronkelijke boed-
dhisme staan dan wat er van het
boeddhisme is gemaakt."

Mee eens, zegt Salemink tegen
Poorthuis, maar hij is iets positiever.
,,Ik zie ook die commercialisering,
maar tegelijkertijd zie ik - meer dan
jij - een bredere gïoep mensen die se-
rieuze interesse heeft in het boed-
dhisme als bron voor verdieping en
spirituele heroriëntatie. Een groep
die maatschappelijk gericht, pacifis-
tisch en vegetariër is, soms zonder
zichbij een tempel aan te sluiten.

ilififff"Hff*::e40' 
die nauwe- het kapitalisme'

Dat onderzoekshiaat - in omlig-
gende landen is dat er niet - heeft al-
les te maken met deverzuilde Neder-
landse samenleving, denken de au-
teurs. Wat blijkt, zegt Salemink, ,,is
dat de verschillende subgroepen elk
een Boeddha op maat schiepen naar
hun eigen behoefte enwens".

Rond 1840 was het de doopsgezin-
de Friese dominee Joast Hiddes Hal-
bertsma die als eerste publiceerde
over het boeddhisme. Zijn belang-
stelling werd gek genoeg niet ge-
wekt door de religie, maar door de
taal, het Sanskriet. Aanleiding was
de ontdekking van 62 oorspronkelij-
ke Sanskrietteksten, begin 19de
eeuw door de Britse diplomaat en et-
noloog Brian Hodgson, met informa-
tie oyer het boeddhisme.

Voor die tijdwas eralleenvanuit de
missie in Azië interesse voor de le-
vensbeschouwirrg, zegl Poorthuis.
,,Boeddha was al tien eeuwen in het
Westen bekend. maar men dacht dat
die de katholieke heiligeJosafat was.
Zijn verhaal is dat van Boeddha, die
als de prins Siddharta Gautama op-
groeit in een paleis en op een rijtoer
een zieke, bejaarde en dode tegen-
komt, wat hem confronteert met lij-
den en dood."

Voor dominee Halbertsma was
Boeddha een reformatorvan het hin-
doeïsme, die ageerde tegen de brah-
manen (priesters), beelden, offers en
rituelen. Poorthuis:,,Hij vergeleek
het hindoeïsme met de rk kerk. Veel
Nederlanders hebben nog steeds
sterk het idee dat het boeddhisme
een soort zuivere hervorming is, ook
van bijvoorbeeld het christendom
met zijn macht en iflstituties. Ze
creëren daarmee onbewust een

nee Louis Bàhler maakte in dit on-
derzoek de meeste indruk op Poort-
huis. Deze predikant te Schiermon-
nikoog bleek, zo ontdekte Poorthuis
met verbazing, door zijn boeddhisti-
sche ideeën aanstichter te zijn van
een hevig kerkelijk conflict dat in
1906 leidde tot de oprichtingvan de
Gereformeerde Bond. De bond splits-
te zich af van de Nederlands Her-
vormde Kerk omdat haar synode
Báhler niet veroordeelde om zijn
ideeën. -De stem die in Christus tot
mij spreekt, zei Báhler, is zo kos-
misch dat die zich niet beperld totJe-
zus van Nazareth. Hij zag de goddelij-
ke aanwezigheid in dieren en was
daarom tegen het doden van die-
ren." Voor Poorthuis was Báhler
daarmee misschien wel christelijker
dan vele christenen die de Bijbel
puur als mensgericht vertalen.

In'Lotus in de lage landen'vait op
hoe verschillend protestanten en ka-
tholieken tegen het boeddhisme
aankeken. Orthodox-protestantse
theologen zagen het wijwel meteen
als gevaar, mystiek, een vies woord,
blijkt uitvele discussies in (kerk)bla-
den. Poorthuis: ,,Alles is niet één, is
de kritiek.Je moet God God laten en
de mens de mens."

Deze theologen zien boeddhisme
als religie, waarbij rituelen engoede
werken je een plaats in de hemel
kunnen opleveren, terwijl dat vol-
gens hen alleen kan doorgeloofinJe-
zus Christus en doorgenade.

In het katholicisme was aanvenke-
lijk ook verzet. Dat blijkt uit stapels
missietiidschrift en die Salemink be-



"Ik waag me wel af of deze tamelijk , A
kwetsbie, persoonlijke, spiritueel 

'GfOOt 
pfObleem iS:

ingestelde groep mensen bestand is r- _ _ __,
resendekomendejare";;"Ëil;: hoe voorkom je de
tische, economische en maatschap
pelijke crises en polarisatie. Ik denk
dat orthodoxe religies weerbaarder
zullen zijn; van dik hout zaagt men
planken. Hier is het boeddhisme
daarvoor te sterk individueel ge-
richt, heeft weinig infrastructuur,
hiërarcNe, leiding of canon."

Poorthuis knikt ,,Dat zijn de ele-
menten die het aantrekkelijk én
kwetsbaar maken. Groot probleem
van het boeddhisme in Nederland
zal zljn'. hoe creëer je een echte ge-
meenschap en voorkom je de fuik
van het soloreligieuze? De gemeen-
schap is in het boeddhisme onmis-
baar, net als in het christendom."

Wil het boeddhisme overleven in
Nederland, dan zal het een instituti-
onele, praktische vorm moeten krij-
gen, vinden beide auteurs. Sale-
mink: .Mensen zijn niet zozeer op
zoek naar een religie omdat ze leeg-
heid ervaren, merk ik, maar zoeken
naar een authentieke spiritualiteit
die een vorm krijgt en houvast biedt
in het dagelijks leven. trnfrastructuur
kan 'ook meditatie als. dagritme
zijn."

Calvijn heeft, blijkt in dit gedenk-
jaaX zijn sporen nagelaten. Wat
wordt de erfenis van het boeddhis-
me? Salemink en Poorthuis betwijfe-
len óf die erfenis er komt. Salemink:

fuik van het
soloreligieuze?'

,,Het zal als zachte religie meer voor
bepaalde doelgroepen belangrijk
blijven als persoonlijk overlevings-
vaartuig.' Poorthuis denkt dat het
boeddhisme meer kans van slagen
heeft als een maatschappelijk geën-
gageerde beweging.

Wil het boeddhisme invloed heb-
ben, dan kan dat doorvergeten chris-
telijke elementen afte stoffenen een
eigen invulling te geven, denken de
auteurs. Zo is het volgens hen een
pluspunt dat hetboeddhisme hetbe-
klemmende besef mist van schuld,
strafen boete. zoals dat er door het
calvinisme is in gehamerd. Daar te-
genover Stelt het boeddhisme de ei-
gen verantwoordelijkheid. Ook kan
de levensfilosofie helpen bij zinge-
vingswagen, de omgang met lijden
en dood, en leert het 'het ware genie
ten doorje te onthechten van het le-
ven en het consumeren'. Poorthuis:

"Iir bepaalde vorrnen van het chris-
tendom is krampachtigheid ont-

staan waardoor de diepte en geldig-
heid van ideeën onzichtbaar zijn ge-
worden. Als Jezus zegt: 'Wees waak-
zaam, wantje weet ncich dagenuur',
dan zegt hij daarmee dat je er reke-
ning mee moet houden dat je elk mo-
ment dood kunt gaan. Die uitspraak
gaat over het bijzondere van het le-
ven, waardoor je kunt gaan hande-
len en het leven zinvol en intens
wordt. Dat zijn noties waarin boed-
dhisme en christendom elkaar kun-
nenontmoeten."

Marcel Poorthuis en Theo Salemink:
Iotus in de Iage landen. De geschiede
nis van het loeddhisme in Nederland.
Beeldvorming van 1840 tot heden. Uit-
geverij Parthenon, € 29,90,
ISBN 9789079578054. hesentatie:
morgen, Singel 313, Amsterdam.

fl Bekijkboeddhistisch
ffi I geinspireerdekunstop
ffi wr,urr.trouw.n{meer

Beeldvorming rcligies
'Iotus in de lage landen' is onder-
deel van een serie over beeldvor-
ming van levensbeschouwingen in
Nederland. Eerder verscheen een
overzicht vanhet jodendom, 'Een

donkere spiegel' (2006). Wat volgt
zijn boeken over islam, oosterse re
ligies, humanisme en marxisme.
www.uitgeverijparthenon.nl.
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TWee wouwen uit Spakenburg bekijken op het Holland Sand Sculpture Festival 2000 een replica van de Boeddha
van Kamakura (1252 na Chr.). FOTO FRED ERNST




