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Voorwoord 
 
Hand in hand met Boeddha 
‘Hand  in hand met Boeddha’  is een herziene uitgave,  in  twee 
delen,  van  het  boek  ‘Inzicht  in  de  grondgedachten  van  het 
boeddhisme.’ In ‘Hand in hand met Boeddha’ worden dezelfde 
boeddhistisch  filosofische onderwerpen besproken  en door  ze 
te  splitsen  in  ‘boeddhisme voor het dagelijks  leven’  en  ‘boed‐
dhisme ten tijde van grote veranderingen’ komt de rijkdom van 
deze levensfilosofie nog meer tot zijn recht. 
 
Het schrijven van een boek is als het slijpen van een diamant. In 
eerste  instantie  is er de vondst van deze kostbaarheid en ver‐
volgens het losweken van alle onzuiverheden, wat redelijk snel 
gerealiseerd kan worden. Daarna begint het echte werk. Want 
hoeveel moet je slijpen voordat de diamant een loepzuiver licht 
doorlaat en hoe weet je dat je niet te veel hebt weggeslepen? 
Daarnaast is het verwoorden van iets, dat oneindig veel subtie‐
ler  is  dan  lucht  gelijk  het  beklimmen  van  een  berg  in  de        
Himalaya. Bij  iedere stap  toont zich een nieuw  landschap van 
oneindige  schoonheid  en  tegelijkertijd  ontbreekt de  adem  om 
het tot uitdrukking te brengen; er is de stilte.  
De boeddhistische filosofie is van een zodanig overweldigende 
eenvoud en subtiliteit en onze taal is zo bruusk dat het op zich 
al een avontuur  is om deze  twee met  elkaar  te verbinden. De 
filosofische  taal  laat zich nu eenmaal niet gemakkelijk aaneen‐
rijgen  zeker  niet  als  het  een  wijsheidsfilosofie  betreft.  Ieder 
woord  brengt  een  scheiding  teweeg,  terwijl  nu  juist  het  ken‐
merk van wijsheid is, dat het een eenheid is. Bovendien is wijs‐
heid  niet  concreet,  waardoor  dit  het  lezen  voor  de  westerse 
mens  niet  gemakkelijk maakt. Wij  zijn  gewend  begrijpend  te 
lezen, waardoor  het  intellect wordt  aangesproken,  terwijl  het 
hier  gaat  om  het  lezen  in  beelden wat  juist  het  gevoel  aan‐
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spreekt. Wij willen concrete waarheden waar we ons  leven op 
kunnen  staven,  terwijl we  in  het  boeddhisme  slechts  op  een 
spoor worden  gezet. Hoe  dit  spoor  verder  loopt,  kan  alleen 
door de zelfwerkzaamheid van de geest worden ontdekt; door 
meditatie en contemplatie. Al snel komt dan de vraag: “Wat is 
geest  en wat  kan  ik  ermee?” Uiteraard  is  het  antwoord  niet 
concreet, waardoor we  het  ogenblikkelijk  afdoen  als moeilijk, 
zweverig of sektarisch. Wat al deze woorden  inhouden weten 
we niet maar we zijn de confrontatie ontlopen. 
 
Veel mensen in het Westen zijn op zoek naar een ogenblik van 
geluk, een ogenblik van wegdromen in vergetelheid. Ze verge‐
ten dat ze na dat ogenblik opnieuw geconfronteerd worden met 
zichzelf  en  alle dagelijkse beslommeringen. Het  lijkt bijna on‐
mogelijk om voortdurend in gelukzaligheid te vertoeven omdat 
er altijd factoren aanwezig zijn die de vrede verstoren. 
De  intellectuele westerse mens zoekt naar dingen buiten zich‐
zelf  om  de  last  van  het  dagelijks  leven  aan  te  kunnen. Door 
onze welvaartsmaatschappij  hoeft  hij  ook  niet  ver  te  zoeken, 
sterker  nog;  het wordt  steeds moeilijker  dit  te  vermijden. De 
mens vergeet echter dat hij zich heel kwetsbaar maakt ten aan‐
zien van zijn omstandigheden want als deze wegvallen, waar 
moet hij dan naar toe? 
 
In het boeddhisme wordt de werking van de geest onderzocht. 
Door  logica  te koppelen  aan meditatie  en  contemplatie wordt 
de geest getraind. Het uitgangspunt van het boeddhisme is dat 
de geest van nature zuiver is en nooit bezoedeld kan worden. In 
de loop der tijd echter hebben we aannames gemaakt waardoor 
de zuiverheid van onze geest versluierd is geraakt; de gecondi‐
tioneerde geest. Deze conditionering is ontstaan doordat we een 
onjuiste conclusie hebben getrokken ten aanzien van onze per‐
soonlijkheid. We hebben onszelf zodanig neergezet, dat we  in 
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het middelpunt  staan van onze wereld  en door onze overtui‐
gingen hebben we dit nog verstevigd. Zodra we onrust voelen 
opkomen, zoeken we naar  iets nieuws waardoor we deze kna‐
gende onvrede de baas blijven; we blijven zoekende. Het boed‐
dhisme  echter,  zoekt  niet maar  onderzoekt waarbij de  vraag‐
stelling  is:  “Hoe komen we weer  in  contact met onze  zuivere 
geest, ons boeddhapotentieel?” Door  logica ontdekken we dat 
het kiezen voor onze zuiverheid zowel onszelf als de ander veel 
meer  geluk  schenkt.  Het  boeddhisme  toont  het  pad  volgens 
welke we dit  kunnen  bewerkstelligen. Het  is  een  onorthodox 
pad,  alles wordt  onderzocht waardoor we  tijdens  het  trainen 
van de geest geduld en moed met onszelf moeten hebben om 
onze  eigen  gemaakte wereld  te  doorschouwen. Deze wereld, 
opgebouwd om de eigen persoonlijkheid veilig te stellen, wordt 
nu  stukje  bij  beetje  uit  elkaar  gerafeld  en  steen  voor  steen  in 
zuiverheid weer opgebouwd. 
Dit doet denken aan de grote Tibetaanse Yogi Milarepa (gebo‐
ren in 1055 na Christus) die dit letterlijk heeft moeten doen van 
zijn spirituele leraar om zijn geest te zuiveren van alle conditio‐
neringen. In Tibet  is hij een groot voorbeeld voor veel mensen 
die de geest onderzoeken. Hij heeft laten zien dat het mogelijk 
is om uit de eigen eenzaamheid, uit het  labyrint van zelfgefa‐
briceerde gedachten te komen. Hij heeft de stralende boeddha‐
natuur  aan  zijn medemensen  kunnen  laten  zien waardoor  hij 
veel mensen heeft geïnspireerd. 
Toch is het niet de bedoeling om in dit boek op enigerlei wijze 
moralistische taal te bezigen. Nee, daar zou ik het boeddhisme 
zeer  tekort mee  doen. Het  boeddhisme  is  een  levenshouding 
die ervan uitgaat dat als we weten hoe het  leven kosmisch  in 
elkaar steekt, we zelf wijs genoeg zijn om de eigen verantwoor‐
delijkheid  voor  onze  eigen  gedachten, woorden  en  daden  te 
nemen. 
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Het  boeddhisme  is  ongeveer  550  jaar  voor Christus  ontstaan. 
Het  is  een  filosofische  stroming die  in het noorden van  India 
werd gesticht door Gautama Boeddha. Deze filosofie of levens‐
houding is een weg waarlangs de geest wordt geleid naar ken‐
nis en ervaring waardoor inzicht wordt verkregen. Inzicht in de 
eigen  capaciteiten van de geest,  in de eigen verantwoordelijk‐
heid  en  in de  authenticiteit van het geestelijk pad. Dat maakt 
het boeddhisme zo bijzonder: het  is het pad van  leven. De ge‐
conditioneerde  gedachten  waardoor  we  een  cliché  van  onze 
oorspronkelijke geest zijn geworden, worden getransformeerd. 
Dit betekent dat we eerst zelf de verantwoordelijkheid voor alle 
gedachten op ons nemen, vervolgens ons afvragen of dit is wat 
we willen om dan voor eens en voor altijd een krachtig besluit 
te nemen. Op deze wijze doorgronden we onze eigen geest met 
veel aangeleerde patronen. Door deze te transformeren komen 
we tot leven. 
 
Leven betekent alert zijn en begint bij onszelf. Het boeddhisme 
leert ons steeds opnieuw terug te gaan naar onze zuivere geest 
en daar te vertoeven zodat we weer thuis zijn. Zo komen we tot 
de ontdekking dat we eigenlijk te gast zijn op de aarde, te gast 
op Moeder Aarde. Moeder genoemd omdat ze altijd ruimte aan 
ons biedt, ons onderdak en te eten geeft. Dat we in de praktijk 
moeten vaststellen dat dit nog op een utopie berust, komt door‐
dat de gasten niet weten hoe ze zich als gast dienen  te gedra‐
gen. De een neemt  te veel waardoor de ander  te weinig heeft. 
Het darwinistische  ‘survival of  the  fittest’  is ondanks vele po‐
gingen om dit op zowel politiek als op moralistisch terrein in te 
dammen, bij velen nog altijd het hoogste goed. De mens is ech‐
ter intelligent genoeg om zijn overlevingsinstincten anders in te 
zetten waardoor ieder levend wezen een geziene gast op aarde 
is. 
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Het boeddhisme houdt zich verre van moralistische opstellin‐
gen. Het stelt dat we volmaakt onwetend zijn  ten aanzien van 
de rijkdom van onze geest. Door deze onwetendheid weten we 
niet wát te nemen en wát te geven om alle levende wezens ge‐
lukkig te laten zijn. Door de geest te onderzoeken en daardoor 
zowel zijn werking als zijn rijkdom te leren kennen kunnen we 
weer waarachtig mens zijn. 
 
Door  in  het  boek  ‘Hand  in  hand met  Boeddha’  inzicht  in  de 
grondgedachten  van  het  boeddhisme  op  eenvoudige  wijze 
weer  te geven  en deze  te koppelen  aan ons westerse denken, 
zullen  hopelijk  veel mensen  in  hun  dagelijks  leven  hun  oor‐
spronkelijke zuiverheid herontdekken. Zij zullen stralen als de 
zon en zullen hun wijsheid aan Moeder Aarde met alle levende 
wezens die zich daarop bevinden, kunnen schenken. 
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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 
als de beperkingen ervan. Het schitterende van zijn geestelijk 
onderzoek is dat zijn ontdekkingen in onze huidige tijd nog 
niets aan kracht verloren hebben. Bovendien zijn zijn denkwij‐
zen in het westen zeer toepasbaar. 
Denkend  vanuit  onze  christelijk  georiënteerde  cultuur  zullen 
we geen schrik moeten hebben voor het non‐theïstische funda‐
ment waarop  de  boeddhistische  filosofie  is  opgebouwd. Het 
boeddhisme  houdt  zich  helemaal  niet met  een  godsgedachte 
bezig; het argument ontbreekt. Volgens deze filosofie is er geen 
begin en geen einde, zodat er geen bewijs is voor een schepper. 
Om  te  doorgronden  en  te  begrijpen wat  er wel  is,  zullen we 
geduld moeten hebben met onze westers georiënteerde geest. 
Ons denken is lineair, waardoor een begin, een midden en een 
einde  in  iedere  situatie wordt  gezocht.  In  de  boeddhistische 
filosofie  daarentegen  is  alles  onderling met  elkaar  verbonden 
zodat er geen enkele  lijn  te  trekken valt. De consequentie van 
deze oneindigheid  is, dat  ‘slechts’ de ervaring van het huidige 
moment overblijft. 
Dat maakt deze  filosofie uniek: het  intellect wordt gekoppeld 
aan realiteitszin door de ervaringen in het lichaam. 
 
In het eerste hoofdstuk wordt  ingegaan op de filosofische ach‐
tergronden met betrekking tot de ‘Moeder van alle Boeddha’s’, 
de Prajnaparamita. De Prajnaparamita is een boek met een ver‐
zameling van soetra’s waarvan het Hartsoetra de belangrijkste 
is omdat hierin de kern van de hele  leer wordt verwoord. De 
kern is de leegte. Dit is het concept dat er niet iets is aan te wij‐
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zen  dat  uit  zichzelf  is  ontstaan. Het  ontstaan  van  ieder  ver‐
schijnsel  wordt  door  vele  andere  factoren  veroorzaakt.  Dit 
wordt  in de boeddhistische terminologie  ‘het  leeg zijn van een 
inherent  bestaan’  genoemd. Uit deze  basisstelling  is de  totale 
boeddhistische filosofie, zelfs de idee verlichting, opgebouwd.  
Zonder een  juist  idee over mededogen  is het begrip  leegte wel 
te begrijpen maar niet te ervaren. Het mededogen, waaraan het 
tweede hoofdstuk  is gewijd, wordt vertegenwoordigd door de 
Boeddha  van Mededogen. Mededogen  vormt  het  fundament, 
om  het  leven  zoals  dit  kosmisch  bedoeld  is  te  kunnen  door‐
gronden. Het  is een van de prachtige kwaliteiten van de geest 
die door middel van bewustwording kan worden geactiveerd 
en  geïntegreerd  in  heel  ons  denken  en  handelen.  Dit  wordt 
onze motivatie  in  alle  activiteiten. Mededogen  overstijgt  ons 
menselijk denkraam. Het is in die zin het terugkeren naar onze 
natuurlijke intelligentie, naar onze zuivere geest of oerbron. 
Door  in  te zien dat niets op zichzelf bestaat en alles onderling 
met elkaar verbonden is, verandert onze wereld. We ontdekken 
dat de voorstelling die we hebben gemaakt van onze persoon‐
lijkheid,  ons  ‘ik’,  toch  totaal  anders  in  elkaar  steekt. Wij  be‐
schouwen  onze  persoonlijkheid  veelal  als  een  redelijk  auto‐
noom wezen, dat zich in principe sociaal kan gedragen. Binnen 
het  boeddhistische  gedachtegoed  blijkt  de  persoonlijkheid  uit 
vele niet‐ikcomponenten  te zijn ontstaan. Door deze gedachte‐
gang toe te passen op onze persoonlijkheid, ontdekken we dat 
er nog zo oneindig veel meer valt  te onderzoeken  ten aanzien 
van  onszelf  én de wereld  om  ons  heen. We  ervaren dat  zelf‐
loosheid,  het  ontbreken  van  een  autonome  substantie  die we 
‘ik’ noemen, juist de basis vormt voor alle creativiteit. 
In het volgende hoofdstuk wordt  ingegaan op het  transforme‐
rend  vermogen  van  de  geest.  De  vier  onmetelijke  deugden, 
vormen  in  dit  proces  een  belangrijk  onderdeel  omdat  zij  op 
eenvoudige wijze  in  de  praktijk  gebracht  kunnen worden;  ze 
zijn heilzaam. De deugden zijn verworvenheden ontstaan door 
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