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Voorwoord 
 
 
‘Hand in hand met Boeddha in leven en in sterven’ is het twee-
de deel in deze serie en is een verdieping van het eerste. Werd 
in het eerste deel ‘Hand in hand met Boeddha, inzicht in de 
grondgedachten van het boeddhisme in het dagelijks leven’ 
voornamelijk de methode beschreven hoe we vanuit de ego-
loosheid kunnen handelen, in dit deel zal het ontstaan van het 
ego uitvoerig aan de orde komen.  
Door leven en sterven aan elkaar te koppelen komt de kracht 
van het denken en daarmee de rijkdom van deze levensfilosofie 
nog meer tot zijn recht.  
 
In het boek ‘Hand in hand met Boeddha in leven en in sterven’ 
zal de werking van de geest beschreven worden, waarbij het 
ontstaan van de persoonlijkheid uitgediept wordt. Zo kunnen 
we inzicht krijgen in onze reacties ten aanzien van leven en de 
daarbij onontkoombare veranderingen zoals een ziekte, een 
ontslag, een scheiding en zelfs een sterven. 
Binnen de boeddhistische filosofie vormen leven en sterven 
twee kanten van dezelfde medaille, wat betekent dat het eigen-
lijk gaat om de verbinding tussen de beide zijden. Is deze een-
maal duidelijk dan zal het verschil tussen beide zich opheffen.  
In onze huidige cultuur hebben we de dood en daarbij het ster-
ven een andere waarde toegekend, waardoor het leven veel 
meer lijkt op een postzegel: er is maar één kant, die telt waar-
door we de andere kant eigenlijk uit ons bewustzijn verdreven 
hebben. 
 
In de boeddhistische filosofie is boeddha de verbinding tussen 
leven en sterven. Boeddha is de natuur van de geest, ongeboren 
en eeuwigdurend zuiver. Het is aan ons om ons weer bewust te 
worden van deze boeddhanatuur en van haar potentie. In die 
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zin is het boeddhisme een waarachtige levensfilosofie. Bewust-
wording heeft namelijk naast een intellectueel aspect, ook het 
aspect van de ervaring nodig om volledig door ons opgenomen 
en geaccepteerd te kunnen worden. Op intellectueel niveau 
zullen we de logica van de werking van de geest echt wel kun-
nen volgen. Door dit in meditatie te verinnerlijken zijn we in 
staat om de opgedane kennis en ervaring in ons leven te inte-
greren. Hierbij worden alle gedachten, die niet in overeen-
stemming zijn met de verworven inzichten en de daarbij beho-
rende ervaringen, getransformeerd. Dit proces gaat oneindig 
voort omdat alles voortdurend in verandering is. 
 
Leven en sterven zijn in wezen gelijk. Alleen onze ideeën 
hieromtrent houden die verschillen in onze geest in stand, om-
dat we ‘vergeten’ zijn dat de dood slechts kan optreden als er 
een geboorte heeft plaatsgevonden. Deze opmerking lijkt vol-
strekt overbodig, maar toch hebben we de dood helemaal los-
gekoppeld van een geboorte en voelen we ons, zodra de dood 
zich aankondigt, volkomen in het nauw gedreven, verraden en 
bovenal een verliezer. We weten niet waar we dit aan verdiend 
hebben.  
We hebben helemaal niet door dat op het moment van sterven 
ons contract met de aarde opgezegd wordt. Sterker nog, we 
hebben ons nooit gerealiseerd dat we slechts even te gast zijn 
op aarde om vervolgens ons spirituele pad in een andere vorm 
te (ver)volgen.  
Het is heel interessant dat, als je mensen vraagt of ze hun idee-
en op aarde hebben vervuld, ze dit ogenblikkelijk met ‘ja of nee’ 
kunnen beantwoorden. Het is een gewone vraag die direct be-
antwoord wordt, maar op de vraag wat ze later, als ze dood zijn 
gaan doen, komt meestal geen antwoord. 
We zijn zo gewend om iets te doen dat plezier, strijd of onver-
schilligheid oplevert dat we ons niet kunnen voorstellen dat er 
nog een heel ander pad is dat ook gelopen kan worden. Dit is 
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het innerlijke ontwikkelingspad, waarbij we ons weer bewust 
worden van onze innerlijke zuiverheid, die er altijd al was, er 
altijd is en er altijd zal zijn. Om deze tijdloze status van de geest 
opnieuw te bereiken moeten we eerst weten en onderzoeken 
hoe onze geest werkt, en als ‘vanzelf’ zullen we er dan ook naar 
gaan leven omdat we terugzijn in de natuur van onze geest. 
 
Het enige wat we voor ons onderzoek nodig hebben is discipli-
ne, doorzettingsvermogen en oneindig veel geduld, omdat een 
levensfilosofie nu eenmaal geen pasklare antwoorden in voor-
raad heeft. Een antwoord kan dan ook voor iedere persoon 
nuances van verschil hebben en kan bovendien pas door erva-
ringen worden verkregen. Het boeddhisme is een levensfiloso-
fie die door het leven zelf geopenbaard wordt. Het mooie van 
deze filosofie is dat alle ingrediënten in ons zelf aanwezig zijn: 
de boeddhanatuur, de wilskracht, het logisch denken, de vrije 
wil en het ervaren.  
 
In ons leven komen we met veel onverwachte gebeurtenissen in 
aanraking. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Wat wordt er nu 
precies van ons verwacht? Er is niemand die ons kan antwoor-
den op deze vragen omdat er niemand is die dit weet. Dat is het 
allerbelangrijkste om te beseffen, dat het leven gelijk een rivier 
is: het laat zich niet intomen, het stroomt zoals het stroomt.  
Een heel goed voorbeeld hiervan is de Ganges. Hier wordt de 
as van de gecremeerde in gegooid, evenals huisvuil en er zijn 
heel wat ondefinieerbare objecten die hierin ronddrijven. Toch 
worden iedere ochtend en avond liederen en rituelen uit-
gevoerd voor Moeder Ganges en zijn er bepaalde groepen men-
sen voor wie dit het heiligste water is, waar ze zich graag in 
willen reinigen. Bovendien willen vele pelgrims ook een flesje 
van dit water meenemen naar huis omdat het heel geneeskrach-
tig zou zijn en bescherming zou bieden. De Ganges treedt daar-
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naast vaak buiten haar oevers; niemand schijnt zich hier aan te 
storen, zo is het nu eenmaal.  
Wij willen graag een kanaal, zeker in Nederland, waarbij we 
alles in de hand kunnen houden en het waterpeil onder contro-
le staat. Het leven zelf is echt niet in de hand te houden, het 
stroomt zonder einde, zonder begin; er is geen verklaring 
voor… het is.  
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Inleiding  
 
 
De inhoud van dit boek is gebaseerd op de denkwijze van het 
boeddhisme. De grondlegger van deze filosofie is Gautama 
Boeddha, die de moed had de werking van zijn geest te onder-
zoeken. Hierdoor ontdekte hij zowel de genialiteit van de geest, 
maar ook zijn beperkingen. Hij bracht beide samen in een schit-
terend leerstelsel: de dharma.  
Het is een waanzinnig intelligente leer, die gebaseerd is op de 
egoloosheid met als fundament het mededogen. 
De eenvoud en de egoloosheid zijn precies de ingrediënten 
waar onze huidige maatschappij aan toe is. De gejaagdheid 
kennen we omdat deze gebaseerd is op persoonlijk belang en 
gewin. Dit zal altijd, zoals we later zullen zien, lijden teweeg 
brengen en nooit leiden naar een leven vol innerlijke vreugde.  
 
Omdat er geen begin en geen einde is, er niet iets is dat ooit uit 
zichzelf is ontstaan of zal bestaan, is de werking van de geest 
tot in het oneindige toe te passen. 
Het oneindige geeft meteen ook de kern weer van het boek 
‘Hand in hand met Boeddha in leven en in sterven’, namelijk 
dat leven door het sterven overgaat in andere vormen. En zoals 
we zullen zien wordt het bewustzijn ten tijde van het leven 
ineens heel belangrijk omdat we het meenemen in het sterven. 
De Dalai Lama1 zegt er het volgende over: “Er worden in het 
boeddhisme nooit nieuwe bewustzijnscontinua gecreëerd. Het 
mentale continuüm van ieder levend wezen voert terug naar 
beginloze tijd. Ieder bewustzijn neemt een brede variëteit aan 
levensvormen aan in uiteenlopende fysieke rijken van bestaan. 
Een levend wezen kan zelfs verblijven in rijken zonder vorm, 
die niet blootstaan aan de cycli van kosmisch ontstaan en ver-
gaan. Bovendien worden, terwijl de ene kosmos de totale ver-
nietiging ondergaat en daarmee ongeschikt wordt voor iedere 
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belichaamde levensvorm, anderen geboren, terwijl weer ande-
ren in een bewoonbare staat verblijven. Volgens de boeddhisti-
sche kosmologie bestaan er talloze werelden bevolkt door tallo-
ze levende wezens, waaronder mensen, dieren en een veelheid 
aan andere levensvormen. Zelfs onze eigen planeet vormt een 
thuis voor vele niet-menselijke en niet-dierlijke levende wezens. 
Hoewel normaal gesproken verborgen voor de menselijke zin-
tuigen, kunnen ze waargenomen worden door het bewustzijn te 
verfijnen, door het beoefenen van bepaalde soorten van medita-
tie.”  
Het boeddhisme gaat uit van een eendimensionaal systeem, dat 
in een oneindige diversiteit coherent, in onderlinge samenhang, 
tot uitdrukking komt. 
 
Het schitterende aan de leer van de Boeddha is dat deze ook in 
onze huidige tijd nog niets aan kracht verloren heeft. Het blijkt 
zelfs dat zijn denkwijzen ook in onze westerse cultuur zeer 
toepasbaar zijn. 
Denkend vanuit onze christelijk georiënteerde cultuur zullen 
we ons wel moeten openstellen voor de totaal andere bena-
deringswijze omdat het hier gaat om een wijsheidsfilosofie, ont-
staan vanuit de eenheid of heelheid. Dit betekent dat het funda-
ment non-theïstisch is, er is geen godsgedachte, daar het argu-
ment hiervoor in deze leer ontbreekt. Er is geen begin en geen 
einde, wat wil zeggen dat er ook geen bewijs is voor een schep-
per. Om te doorgronden en te begrijpen wat er wel is, zullen we 
echt geduld moeten hebben met onze westers georiënteerde 
geest. Ons denken is lineair, waardoor er een begin, een midden 
en een einde in iedere situatie wordt gezocht. In de boeddhisti-
sche filosofie daarentegen is alles onderling met elkaar verbon-
den waardoor er in deze context geen enkele lijn te trekken valt. 
De consequentie dat er niet iets is dat op zichzelf ontstaat of 
bestaat, stopt iedere verklaring waardoor er ‘slechts’ de erva-
ring van het huidige moment over blijft. 
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Dit maakt deze filosofie uniek: het intellect wordt gekoppeld 
aan de realiteitszin, de ervaringen in het lichaam, die altijd op 
dit moment, het nu, plaatsvinden. 
 
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de werking van de 
geest.  
Omdat alles is ontstaan vanuit de geest is dit een behoorlijk 
pittig onderwerp daar er allerlei nieuwe termen gebruikt wor-
den waarmee we niet meteen bekend zijn. Dit kan irritatie op-
leveren waardoor we snel geneigd zullen zijn het boek terzijde 
te leggen. 
Door de werking van de geest lijkt het alsof we een totaal 
nieuw landschap binnenstappen. Dan ga je ook eerst om je heen 
kijken en je afvragen wat dit allemaal betekent. Zo had ik op de 
lagere school een Indische onderwijzeres en zij vertelde het 
verhaal dat ze voor het eerst sneeuw zag en dacht dat het rijst 
was. Ze was overgelukkig omdat iedereen nu te eten had. 
Zo zal het ons waarschijnlijk ook vergaan als we de eerste keer 
over de werking van de geest lezen: het is net als de sneeuw, 
het is meteen weer gesmolten zodra we ons licht er op laten 
schijnen. De volgende keer zijn we verbaasd dat we er niets 
meer van afweten, terwijl we het echt met aandacht hebben 
gelezen. Ons intellect gaat zich verzetten, het vindt dit niet leuk. 
Hierdoor vergeten we echter dat de geest niet het intellect is en 
dat de geest veel verder reikt. Om dit te kunnen ervaren zullen 
we in heel andere lagen van ons bewustzijn moeten afdalen 
voordat we het herkennen. Dit vraagt om oneindig geduld te 
hebben met onszelf. We willen het boek snel lezen want het 
volgende boek ligt alweer klaar, maar voor geestelijk onderzoek 
gaat dit niet op. Vandaar dat dit onderzoek ook wel het ko-
ninklijke pad genoemd wordt omdat het verwerken van de stof 
helemaal op ons zelf aankomt en het het pad is naar geestelijke 
soevereiniteit. Is onze geest te gespannen of is hij te slap, dan 
bereiken we het doel niet. We zullen met onszelf in balans moe-
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