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Voorwoord 

 

De scriptie die voor u ligt vormt de kroon op mijn studie theologie aan de universiteit 

van Utrecht. Gedurende mijn studietijd ben ik tot het besef gekomen dat ik een zeer brede 

interesse heb. Eén van mijn interessegebieden is gereserveerd voor het Boeddhisme en dit zal 5 

denk ik ook altijd wel zo blijven. Het Boeddhisme inspireert en fascineert mij al zolang als ik 

mij kan herinneren. Doordat ik in het vierde jaar van mijn studie veelvuldig in aanraking 

kwam met deze religie, kreeg ik het idee om mijn scriptie hierover te schrijven: een mooie 

gelegenheid om mij er eens écht in te verdiepen. Een andere reden voor mijn keuze van dit 

onderwerp was, dat een goede theoloog zich, mijns inziens, breed moet oriënteren. Het is 10 

zinvol om buiten je eigen straatje, in mijn geval het christelijke wegennet, te kijken aangezien 

op deze manier begrip kan worden gecreëerd voor mensen met een andere levenswijze en 

levensbeschouwing en onbegrip kan worden weggenomen. We kunnen en mogen niet voorbij 

gaan aan andere religies en de vragen die zij oproepen. Temeer daar het leven vandaag de dag 

niet meer stopt bij de grenzen van een dorp, stad, provincie, land of continent. 15 

Ik richt mij in deze scriptie op het Boeddhistische kloosterleven van Thailand. In de 

Boeddhistische geschriften zijn lijsten met voorschriften opgenomen, waar kloosterlingen 

zich aan dienen te houden. Ik zal mij verdiepen in de manier waarop deze betrekking hebben 

op het leven van de Boeddhistische monnik. Ik heb Thailand als onderzoeksveld gekozen, 

omdat 95% van de Thai zichzelf Boeddhistisch noemt en ik heb mij op het kloosterleven 20 

gericht, omdat mijn onderzoek te breed zou worden, wanneer ik alle Boeddhistische Thai 

onder de loep zou willen nemen. Ik ben in staat geweest de situatie in Thailand zelf waar te 

gaan nemen in de maanden juli en augustus van 2007. Voor vergelijking met Thailand heb ik 

ook nog een bezoek aan Laos gebracht.  

Er zijn veel mensen die mij geholpen bij het voltooien van dit werk. Ik wil allereerst 25 

graag mijn begeleider dr. Freek Bakker bedanken voor het steeds maar weer kritisch 

doorlezen van de resultaten van mijn geploeter en voor het geven van bijsturing en advies. 

Daarnaast gaat mijn dank uit naar prof. dr. Paul van der Velde en drs. Miguel Houbon, die een 

enorme bijdrage hebben geleverd aan de voorbereiding van de reis. Verder wil ik mijn ouders 

en broer, mijn reisgenoot Anna van der Want, en vrienden en studiegenoten bedanken voor 30 

hun steun en luisterend oor. Zoals velen had ook ik moeite met het schrijven van een scriptie 

en ik ben dan ook dankbaar dat ik af en toe mijn zorgen en grieven kon uiten.  

 

Utrecht, April 2008 

 35 
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Inleiding 

 

I.1 Aanleiding 

 

Voor u ligt een boekwerk dat, zoals titelblad en voorwoord reeds vermelden, gaat 5 

over de voorschriften waar Boeddhistische monniken zich aan dienen te houden. Ik richt mij 

in dit werk op één van de ethische componenten van „het‟ Boeddhisme. Ik zeg „het‟, omdat er 

natuurlijk niet zoiets als hét Boeddhisme bestaat. Zoals iedere religieuze stroming kent ook 

het Boeddhisme vele variaties binnen zijn gelederen. Dit gezegd hebbende zal ik in het 

vervolg toch spreken van het Boeddhisme als overkoepelende term. 10 

Binnen het Boeddhisme vinden we lijsten met voorschriften en deze gaan in op de 

juiste manier van leven. Het Boeddhisme probeert het antwoord op de vraag naar het lijden te 

geven: waarom wordt er geleden en hoe kan er een einde aan dit lijden gemaakt worden? De 

manier om aan het lijden te ontkomen is het volgen van de stappen van het achtvoudige pad. 

Dit pad gaat in op een bepaalde levenshouding en een bepaald gedrag. Voorschriften en regels 15 

kunnen het eenvoudiger maken om op het juiste pad, in dit geval het achtvoudige, te blijven.  

 

I.2 Onderzoeksvraag 

 

Kort gezegd focus ik mij op de voorschriften die in het Boeddhistische Pali-canon, 20 

hét geschrift van het Theravada-Boeddhisme, naar voren komen. Omdat een scriptie echter 

niet langer mag zijn dan 25000 woorden, ben ik gedwongen geweest mijn onderzoek in te 

perken. Zoals gezegd richt ik mij op de Thaise monniken, omdat het Boeddhisme in Thailand 

een zeer grote rol speelt. De onderzoeksvraag, die ik in het onderstaande zal beantwoorden 

luidt als volgt:  25 

 

Op welke manier krijgen de Boeddhistische kloostervoorschriften binnen het 

Boeddhistische kloosterleven van het huidige Thailand vorm en wat is 

hiervan de betekenis?  

 30 

Vragen die hierin besloten liggen zijn: „wat voor land is Thailand?‟, „hoe heeft het 

Boeddhistische kloosterleven in Thailand vorm gekregen?‟, en „wat wordt er bedoeld met de 

voorschriften?‟. In het verdere verloop van deze scriptie zal ik mijn uiterste best doen om 

deze vragen van antwoorden te voorzien. In de conclusie vindt u uiteindelijk een 

samenvattend antwoord op de onderzoeksvraag. 35 
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I.3 Uiteenzetting onderzoek 

 

Na een uitgebreide literatuurstudie volgde in juli en augustus 2007 de studiereis naar 

Thailand en Laos. Mijn tijd in zuidoost-Azië heb ik op zeer verschillende manieren 

doorgebracht. Allereerst en bovenal heb ik mijn ogen goed de kost gegeven en de lokale 5 

Boeddhistische bevolking uitgebreid geobserveerd. Met name hun manier van omgaan met 

ethische kwesties en de Boeddhistische voorschriften was voor mij interessant. Hiernaast heb 

ik samen met mijn reisgenote een aantal dagen in verschillende kloosters doorgebracht. Hier 

heb ik geleerd wat het betekent om volledig mee te draaien in een klooster, en terwijl ik mij in 

deze kloosters bevond, heb ik met verschillende geestelijken gesproken om hun visie op 10 

ethische kwesties en met name de voorschriften helder te krijgen. Verder werd mij de 

gelegenheid geboden om een congres over Boeddhisme bij te wonen en met enkele 

deskundigen op het gebied van ethiek en Boeddhisme te praten. Het spreekt voor zich dat ik 

deze kans met beide handen aangegrepen heb.  

Mijn tijd op het Aziatische continent is ontzettend nuttig en leerzaam geweest. Ik ben 15 

daar veel in aanraking gekomen met de voorschriften die in de Boeddhistische leer en 

geschriften naar voren komen. Gedurende mijn tijd in het klooster werd mij gevraagd om mij 

aan acht voorschriften te houden. Dit zijn acht regels, die ingaan op met thema‟s als diefstal, 

seksualiteit en doodslag. De acht voorschriften zijn een meer ascetische vorm van de vijf 

voorschriften die iedere Boeddhist geacht wordt te houden. Bij mijn poging de acht 20 

voorschriften na te volgen, heb ik gemerkt hoe moeilijk het is om je aan voorgeschreven 

regels te houden: bij mijn weten heb ik ze bijna allemaal gebroken. Niettegenstaande dit heb 

ik ook geleerd dat het zeer waardevol kan zijn om het leven op een bepaalde wijze te 

reguleren en dit regulerende aspect van de voorschriften zal in mijn scriptie een grote plaats 

innemen. Mijn scriptie zal een samenspel van boekenkennis en eigen ervaringen vormen. 25 

De eerste twee hoofdstukken van mijn scriptie gaan in op het land van de Thai. Zowel 

de politieke als de religieuze situatie komen aan bod. Het derde hoofdstuk betreft de 

religieuze orde van de Boeddhisten, de Sangha. Met deze achtergrondinformatie op zak kijken 

we in de laatste drie hoofdstukken naar de voorschriften: naar de basisvoorschriften, naar de 

voorschriften voor de kloosterling en naar het conflict dat volgt wanneer de Thaise 30 

maatschappij en de voorschriften volgende monniken elkaar ontmoeten. In deze zes 

hoofdstukken werk ik langzaam toe naar het antwoord op mijn onderzoeksvraag, die ik in de 

conclusie zal beantwoorden. In de bijlagen vindt u extra informatie die ik zelf door middel 

van interviews, gesprekken en lezingen in Thailand verworven heb. Deze biedt ondersteuning 

aan de hoofdstukken en zet de informatie hierin in breder perspectief.   35 
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Hoofdstuk 1 

De geschiedenis van politiek Thailand 

 

1.1 Inleiding  

 5 

Op het moment dat je in het land van de Thai aankomt, krijg je de indruk dat Thailand 

een land is van pracht en praal, volledig gericht op het toerisme en met vriendelijke mensen, 

die met name de westerling als een prins(es) behandelen. Pas wanneer je bereid bent dieper te 

kijken, achter de vriendelijke glimlach van de Thai, dan zie je een totaal andere wereld. Het is 

prima vertoeven in de „glitter en glamour‟ van het toeristische Thailand, maar Thailand heeft 10 

zoveel méér te bieden. Het is een land met een rijke geschiedenis, dat ondanks de druk van 

het westen altijd zijn zelfstandigheid heeft weten te bewaren.  

Hoewel de zelfstandigheid van Thailand vandaag de dag niet meer bedreigd wordt, is 

dit vele eeuwen anders geweest. Van heel zuidoost-Azië is alleen Siam, zoals Thailand 

voorheen heette, nooit een kolonie geweest.
1
 Alle andere landen van zuidoost-Azië zijn allen 15 

onderworpen geweest aan westerse machten.  Dit heeft zijn stempel op het land gedrukt en het 

zijn karakter gevormd.  

 

1.2 Vier periodes  

 20 

Thailand kent een rijke geschiedenis, die op te delen valt in vier periodes: de 

Sukhothai periode (1253-1350), de Ayudhya periode (1350-1767), de Thonburi periode 

(1767-1782) en de Ratnakosin periode (1782-heden).
2
 In de tijd vóór de Sukhothai periode, 

waren het voornamelijk de Mon die Thailand bevolkten. Zij hadden hun cultureel centrum in 

Lopburi en meer ten zuiden, in Dvaravati, een gebied dat nu midden-Thailand genoemd 25 

wordt.
3
 De Thai hadden hun thuisland in de valleien tussen de Huang Ho en de Yangtze 

Kiang in Nan-Chao, zuid-China. Door de dreiging van de Mongolen zijn de Thai naar het 

zuiden gevlucht. Hun migratie duurde vele eeuwen lang. De huidige Thai zijn afstammelingen 

van deze Thai.
4
  

  30 

1.2.1 De Sukhothai periode (1253-1350) 

 

                                                 
1
 Pluvier, (1999), blz. 17. 

2
 Kabilsingh, (1991), blz. 1.  

3
 Bechert, Combrich, e.a., (1984), blz 190.  

4
 Bredie, (2004), blz. 3 
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Het vroegst gedateerde bewijsmateriaal van een sterk en verenigd Thais koninkrijk 

komt uit het jaar 1253. In deze tijd was Sukhothai de hoofdstad. Tegen het einde van de 13
e
 

eeuw slaagden de Thai erin de Khmer en de Mon te verdrijven en verkregen ze de vaste 

controle over een groot gebied in noordcentraal Thailand. Hiermee werd de start gemaakt met 

de ontwikkeling van een Thaise maatschappij, waarbij veel elementen van naburige culturen 5 

overgenomen werden. Daarnaast werden eigen gebruiken en tradities gecreëerd. De Sukhothai 

periode bereikte haar hoogtepunt tijdens de regeringsperiode van koning Ramkhamhaeng 

(regeerde van 1275 tot 1317), die het systeem van patriarchaal leiderschap
5
 versterkte, 

waarmee zijn vader en de stichter van deze periode, Koning Sri-Indraditya, begonnen was.
 6
 

 10 

1.2.2 De Ayudhya periode (1350-1767) 

 

In 1350 vestigde een Thaise prins uit het noordelijke koninkrijk van Chiang Mai een 

nieuwe hoofdstad in het zuidelijker gelegen Ayudhya. Deze prins, die als koning de naam 

Koning Ramathipati I droeg, vestigde een dynastie die vier eeuwen en 33 koningen lang zou 15 

duren.
7
 We praten hier over een periode van ingewikkelde politieke en sociale veranderingen, 

getekend door oorlogen met naburige koninkrijken – Chiang Mai en Sukhothai in het 

noorden, Khmer in het oosten en Burma in het westen.
8
  

Tijdens de regering van Ramesuan (1388-1985) werd de hoofdstad van de Khmer, 

Angkor Thom
9
, veroverd,

10
 en later, in 1431, werd het geplunderd door koning Paramaraja II. 20 

De Khmer werden verdreven en de meeste van hen hebben zich teruggetrokken in het 

hedendaagse Cambodja. Tijdens deze periode van verovering en uitbereiding absorbeerden de 

Thai veel elementen van de cultuur van de Khmer en voegden ze deze samen met de Thaise 

gebruiken.
11

 

 25 

1.2.3 De Thonburi periode (1767-1782) 

 

De Thonburi periode omvat de regering van slechts één koning, koning Tak (Sin), die 

oprecht beschouwd wordt als één van de grootste koninklijke figuren van de Thaise 

                                                 
5
 Een Thaise troonopvolging heeft veel weg van een pauselijk conclaaf: in tegenstelling tot wat men in 

het westen gewend is, is het tot het laatste moment onzeker wie de volgende koning zal worden. Het is 

gebruikelijk dat er een raad bijeengeroepen wordt van de meest vooraanstaande staatslieden, die hun 

mening geven over de mogelijke kandidaten voor het koningschap. 
6
 Kabilsingh, (1991), blz. 2. 

7
 Coedès, (1986), blz. 236.  

8
 Kabilsingh, (1991), blz. 3. 

9
 Angkor Thom was de laatste en meest langdurige hoofdstad van het Khmerrijk. Deze stad werd in 

1977 gesticht door Jayavarman VII. Angkor betekent in het Khmer „heilige stad‟.  
10

 Coedès, (1986), blz. 236.  
11

 Kabilsingh, (1991), blz. 4. 
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geschiedenis. Hoewel hij slechts 15 jaar geregeerd heeft, markeert zijn regeringsperiode de 

belangrijke overgang van de gewelddadige tijd van de Ayudhya periode naar het ontstaan van 

het moderne Thailand.  

Ayudhya werd in 1761 veroverd en platgebrand door de Burmezen. Daarmee werden 

ook de grootse Boeddhistische gebouwen, die gecentreerd waren in Ayudhya, verwoest. 5 

Ayudhya was lange tijd het politieke, culturele en religieuze centrum van het koninkrijk 

geweest. Haar verlies was een verschrikkelijke gebeuren.
12

  

De Thaise militairen dwaalden na de vernietiging en plundering van hun rijk door het 

land en vormden een aantal kleinere groepen. Eén van deze groepen, geleid door Sin, 

verkreeg langzaam maar zeker meer kracht, macht en leden. Sin leidde zijn troepen naar 10 

Ayudhya en zij waren in staat om de Burmese regering omver te werpen en de Thaise staat 

opnieuw te vestigen. Sin werd de nieuwe koning en stichtte een nieuwe hoofdstad in 

Thonburi.
 
Hij wist de politieke rust te herstellen.

13
 

 

1.2.4 De Ratnakosin periode (1782-heden) 15 

 

In 1782 werd koning Sin onttroond door Yod Fa, die de Chakri dynastie
14

 stichtte. De 

vroege jaren van zijn regeringsperiode werden gewijd aan het verkrijgen van politieke 

controle in rebellerende steden. Toen de rust eenmaal wedergekeerd was, verplaatste hij de 

hoofdstad naar Bangkok, Thonburi‟s zusterstad. Zijn regeringsperiode en die van zijn twee 20 

opvolgers stonden in het teken van de heropbouw van het verwoeste koninkrijk. Daarnaast 

deden zij een poging tradities en gebruiken, die verloren waren gegaan of vernietigd waren 

door de vijandige omwenteling aan het einde van de Ayudhya periode, te herstellen.
15

   

 De groeiende stroom van migranten heeft een belangrijke invloed uitgeoefend op de 

ontwikkeling van die tijd. Omdat de kuststreken van zuidoost-China te maken kregen met 25 

oorlogen en hongersnood, zochten tienduizenden Chinezen hun heil ergens anders en met 

name in Thailand. De florerende handel tussen Siam en China had een grote 

aantrekkingskracht op deze pioniers. Het grootste aantal vestigde zich als handelaren en 

ambachtslieden in en om Bangkok. Aangezien de meeste Siamezen bleven zwoegen en 

ploeteren op de rijstvelden of slechts functies in de bureaucratie ambieerden, werd deze 30 

stroom migranten al snel de dynamische kern van de economie. Van de kant van Siam zelf 

werden de Chinezen aangemoedigd om te komen, omdat ze zorgden voor een expansie van de 

                                                 
12

 Kabilsingh, (1991), blz. 7. 
13

 Kabilsingh, (1991), blz. 8. 
14

 De Chakri dynastie is de huidige dynastie van Thailand. Yod Fa sloot zich, na de val van de stad en 

daarmee het koninkrijk Ayudhya, aan bij het leger van Tak om te helpen de Burmezen te verdrijven. 

Hij kreeg hierdoor de titel „Chao Phraya Chakri‟ toebedeeld. Chakri is later de naam van de dynastie 

geworden.  
15

 Kabilsingh, (1991), blz. 8. 
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suikerriet-, indigo-, peper-, katoen- en tabaksplantages rond Bangkok. Ook de ijzerindustrie, 

exporthandel en scheepsbouw kwamen tot bloei. Tussen 1824 en 1851 konden daardoor 

tientallen nieuwe belastingen worden ingevoerd om de inmiddels bijna lege schatkist te 

vullen. Cultureel gezien kregen de Chinezen tot in de hoogste kringen invloed en werden ze 

een factor waar rekening mee gehouden moest worden.
16

  5 

In het midden van de 19
e
 eeuw viel het oog van de Britten op de economie van Siam, 

omdat die in die tijd voor buitenlanders nog steeds niet opengesteld was. De Britten zagen 

financieel voordeel in een Thaise openmarkteconomie en vanaf dat moment zijn zij begonnen 

met druk op de Thai uit te oefenen om hun economie open te stellen. Met het verdrag van 

Bowring werd hier in 1855 aan voldaan. De koning van die tijd, Koning Mongkut (Rama IV, 10 

1854-1868), zag in dat invoering van de vrijhandel onvermijdelijk was, als hij de 

onafhankelijkheid van Siam wilde waarborgen. Al snel werd Siam overspoeld met goedkope 

westerse industrieproducten en de rijkgeschakeerde lokale economie kwijnde hierdoor weg. 

Wat overbleef was de export van rijst, tin en teak
17

. De rest van de regio werd ondertussen 

stap voor stap door de Britten, Fransen en Nederlanders veroverd.
18

  15 

Mongkuts zoon en opvolger Chulalongkorn (Rama V), die regeerde van 1868 tot en 

met 1910, begreep dat de verdragen met de westerse mogendheden nog niet garandeerden dat 

zij zouden afzien van kolonisatie. Vaak gebruikten de Europeanen de „achterlijkheid‟ van een 

land of de onduidelijke grenzen als excuus voor militaire interventie. Chulalongkorn deed er 

daarom alles aan Siam te moderniseren en de grenzen van de staat ondubbelzinnig vast te 20 

leggen. Hij nam talloze westerse adviseurs in dienst. Met al de hervormingen die 

Chulalongkorn invoerde, legde hij de basis voor het moderne Thailand. Siam moest een 

aanzienlijk deel van haar territorium afstaan om onafhankelijk te blijven, maar uiteindelijk 

waren zowel de Fransen als Britten gelukkig met het bestaan van een neutrale bufferstaat 

tussen hun koloniale rijken in Indochina
19

 enerzijds en Birma en Malakka
20

 anderzijds. 25 

In de daaropvolgende jaren voerden verschillende heersers moderniseringen door en 

werd de vaderlandsliefde op grote schaal bevorderd.
21

 De absolute monarchie werd in 1932 

beëindigd. Een revolutie, die geleid werd door een kleine hoeveelheid elitaire burgers, 

bureaucraten en militairen, bracht een radicale verandering in de machtsstructuur van 

Thailand, door de monarchie onder een grondwet te plaatsen. Beïnvloed door westerse ideeën 30 

                                                 
16

 Hauser, (2000), blz. 9. 
17

 Een houtsoort.  
18 

Hauser, (2000), blz. 10. 
19 

De Unie van Indo-China, ook wel Frans Indo-China, werd gevormd op 17 oktober 1887. Deze unie 

bestond uit de Franse koloniën en protectoraten Tonkin, Annam, Cochin China, Cambodja en vanaf 

1893 ook Laos. 
20

 Malakka (of Malacca) is een historische kuststad in Maleisië en hoofdstad van de gelijknamige 

deelstaat Malakka. 
21 

Hauser, (2000), blz. 10. 
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over democratie introduceerden het land een nieuw politiek systeem. Sindsdien 

experimenteert Thailand al meer dan 65 jaar met democratie en wordt het land overwegend 

gedomineerd door het leger, met 17 coups d‟etat of pogingen tot coups en 16 herzieningen 

van de grondwet.
22

  

In 1946 is Koning Bhumibol (Rama IX) aan de macht gekomen en hij regeert het land 5 

nog steeds, hoewel hij kwakkelt met zijn gezondheid. Tijdens zijn regeerperiode is Thailand 

hevig beïnvloed door de Amerikaanse cultuur van Coca Cola, popsongs en jeans.
23

 Koning 

Bhumibol heeft met name veel voor het armere gedeelte van de bevolking geprobeerd te doen 

en wordt dan ook door zijn onderdanen op handen gedragen: op iedere hoek van de straat 

hangt zijn foto en de Thaise bevolking is vol lof over hem.  10 

 

1.3 Conclusie  

 

De geschiedenis van het voormalige Siam valt op de delen in vier periodes of 

koninkrijken, van de Sukhothai periode tot de Ratnakosin periode, van 1253 tot nu. Voor deze 15 

tijd werd het gebied, dat we nu Thailand noemen door de Mon en de Khmer bevolkt.  

De Thai hebben de afgelopen paar eeuwen, steeds met moeite, de touwtjes van hun 

regering in eigen hand weten te houden, terwijl de rest van zuidoost-Azië, land voor land, 

veroverd werd door westerse machten. Thailand is hierdoor gedwongen geweest iets van haar 

eigenheid in te leveren, daar het bewaren van de zelfstandigheid vaak gepaard ging door 20 

tegemoet te komen aan de eisen van de westerse mogendheden. Het feit dat de omringende 

landen wél gekolonialiseerd zijn geweest door westerse landen heeft evenzeer zijn stempel op 

Thailand gedrukt, evenals de stroom migranten die zich in Thailand gevestigd heeft.   

 

                                                 
22

 Puntarigvivat, (1998).   
23

 Hauser, (2000), blz. 12. 
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Hoofdstuk 2 

De geschiedenis van religieus Thailand 

 

2.1 Inleiding  

 5 

Het Hindoeïsme is lange tijd religie nummer één geweest in zuidoost-Azië. Vanaf 

omstreeks 600 v. Chr. strekte het hindoeïsme zich uit van India naar Sri Lanka, Cambodja, 

Maleisië, Indonesië en de Filippijnen. Pas veel later werd het in het grootste gedeelte van 

oost-Azië overschaduwd door het Boeddhisme en de islam.
24

  

Het Boeddhisme van Thailand stamt af van een vorm die zich in India tijdens de 10 

regering van heerser Asoka ontwikkelde.
25

 Asoka wordt, met name in het Theravada-

Boeddhisme, gezien als één van grootste promotors en beschermers van het Boeddhisme. 

Koning Asoka kwam rond 250 v.C. op de troon. Om hierin te slagen moest hij veel strijd 

leveren en dit geweld was, zo verhalen de legendes, de reden voor zijn bekering. Hij had zo‟n 

spijt van het bloed dat gevloeid had, dat hij besloot om in de toekomst geen geweld meer te 15 

gebruiken. De geweldloze leer van het Boeddhisme sloot hier prima bij aan. We weten niet of 

hij overtuigd Boeddhist was. Wat we wél weten is dat hij de leer van de Boeddha26 

promootte.
27

 Het Hindoeïsme, de oorspronkelijk overheersende religie van India, was 

voornamelijk een aristocratische religie, die weinig aansluiting vond bij het gewone volk. Dit 

verklaart het gemak en de snelheid waarmee de massa de nieuwe religie accepteerde.
28

 20 

Overigens wordt deze vorm van Hindoeisme dikwijls ook Brahmanisme genoemd.  

Zoals gezegd waren de oorspronkelijke inwoners van Thailand de Mon. 

Archeologische vondsten laten invloeden van het Indische Brahmanisme en Boeddhisme zien. 

Laatstgenoemde was het meest populair, hoewel er ook afbeeldingen te vinden zijn van de 

hindoeïstische goden Brahma, Indra, Ganesa en Vishnu. Dit laatste doet vermoeden dat er in 25 

het Dvaravati-Boeddhisme
29

 ook vormen van de Visnu en de Shiva-cultus geaccepteerd 

werden. Vondsten uit de tijd dat centraal-Siam onder beheer van de Khmer stond, laten zien 

                                                 
24

 Coedès, (1968), blz. 33 
25

 Suksamran, (1977), blz. x.  
26

 Het woord „boeddha‟ betekent „de ontwaakte‟, een titel, die, strikt gezien, toegepast kan worden op 

een ieder die ontwaakt is uit de „droom‟ of samsara (de cyclus van wedergeboortes). Daarom kunnen 

Boeddhisten over meerdere Boeddha‟s spreken. Verwijzingen naar dé Boeddha duiden op een specifiek 

persoon: Siddhattha Gotama, de historische figuur, waarvan gezegd wordt dat hij de Boeddhistische 

religie gevestigd heeft.  
27

 Bredie, (2004), blz. 3-4.  
28

 Coedès, (1968), blz. 33 
29

 Het Dvaravati koninkrijk was een koninkrijk van het Mon volk dat bestond van de 6
e
 eeuw tot de 11

e
 

eeuw. Het lag in het gebied van centraal Thailand. 
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dat het Boeddhisme hier sterk beïnvloed is geweest door het Mahayana-Boeddhisme en door 

het Hindoeïsme.
30

  

Naast al deze invloeden, kwamen de Thai, tijdens hun vlucht naar het zuiden als 

reactie op de dreigende houding van de Mongolen, in contact met de Khmer en met het 

Mahayana-Boeddhisme en Brahmanisme van Cambodja. Op deze manier adopteerden de 5 

Thai veel invloeden van de culturele en religieuze riten die in die tijd binnen het 

Brahmanisme gepraktiseerd werden.
31

  

Al deze contacten hebben hun stempel gedrukt op het Boeddhisme van Thailand. 

Hoewel het Boeddhisme van de Thai aangeduid wordt als „Theravadisch‟, heeft het vele 

kenmerken van andere religieuze stromingen geadopteerd. De geschiedenis van het 10 

Boeddhisme in Thailand en de geschiedenis van Thailand als natie zijn sterk met elkaar 

verbonden en verweven.
32

  

 

2.2 Vier periodes  

 15 

2.2.1 De Sukhothai periode (1253-1350) 

 

Tijdens de regeringsperiode van koning Ramkhamhaeng van de Sukhothai periode 

werd het Boeddhisme materieel en spiritueel door zowel het koninklijk huis als door de 

gewone man ondersteund.
33

 Ramkhamhaeng verhoogde het Theravada-Boeddhisme in zijn 20 

koninkrijk tot staatsreligie.
34

 Desondanks bleef het inheemse animisme zeer populair.
35

  

De Boeddhistische monastieke gemeenschap was verdeeld in Gamavasi, zij die in 

steden leefden, en Aranyavasi, zij die in het bos verbleven. Er is niets bekend over 

Boeddhistische nonnen uit deze periode, zodat er aangenomen wordt dat er geen orde van 

vrouwen geweest is. Er waren wel veel lekenvrouwen, die de Boeddhistische leer 25 

praktiseerden en dit gebeurde op dezelfde manier als de mannen dit deden: door het houden 

van de voorschriften en door te offeren aan de Sangha, de orde van monniken.  

Ramkhamhaengs kleinzoon, Li Tahi, besteeg de troon in 1346 en versterkte het 

Boeddhisme in zijn land. Hij regeerde het land volgens de „Tien Koninklijke Waarden‟ die 

                                                 
30

 Bechert, Combrich, e.a., (1984), blz 190. 
31

 Bredie, (2004), blz. 3-4.  
32

 Coedès, (1968), blz. 33 
33

 Kabilsingh, (1991), blz. 2. 
34

 Bechert, Combrich, e.a., (1984), blz 191. 
35

 Het animisme is een natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering het belangrijkst zijn. 

Een animist gelooft in het bestaan van goede en kwade geesten, die kunnen huizen in onder meer 

bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen. 
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beschreven worden in de Dharmashastra
36

, en maakte duidelijk dat hij graag een boddhisattva 

zou worden in de toekomst om „zijn mensen te helpen de zee van reïncarnaties over te 

steken‟. Deze opmerking is zeer opmerkelijk in het licht van de gebruikelijke doelen van het 

Theravada-Boeddhisme.
37

 Het was vreemd om het leven van een boddhisattva te willen 

leiden, aangezien dit meer in het denkkader van de Mahayana-traditie past. Overigens is het 5 

wel te verklaren, daar deze Boeddhistische stroming gedurende de Sukhothai periode populair 

moet zijn geweest in Thailand. 

De Sukhothai periode wordt vaak „de Gouden Eeuw voor het Boeddhisme van 

Thailand‟ genoemd. Het fundament van het Boeddhisme, dat in dit tijdperk gelegd werd, heeft 

een stabiele basis voor haar groei en ontwikkeling tijdens de latere Thaise geschiedenis 10 

geboden.
38

  

 

2.2.2 De Ayudhya periode  (1350-1767) 

 

De invloed van Brahmanisme speelde een belangrijke en strategische rol in het 15 

nieuwe koninkrijk, waarvan Ayudhya het centrum vormde. Deze schreef absolute politieke en 

religieuze macht toe aan de monarch. De koningen kwamen tijdens deze periode niet aan de 

macht door erfelijke opvolging. Er waren een groot aantal sluipmoorden op koninklijke lieden 

en zij, die de troon bestegen, deden dit op basis van macht. Het Brahmanisme was daarom, 

doordat het absolute autoriteit in de persoon van de koning plaatste, een goed politiek middel 20 

en werd dan ook vrijwel meteen geadopteerd in de nieuwe dynastie. De invloed van het 

Brahmanisme werd al tijdens de Sukhothai periode gevoeld, maar werd pas echt hét 

dominante model tijdens de Ayudhya dynastie. Er ontstond een synthese van Brahmanisme en 

Boeddhisme. Het Brahmanisme was sinds de Sukhothai periode deel geweest van het Thaise 

sociale en politieke leven, maar haar invloed werd tijdens de Ayudhya periode des te 25 

belangrijker door nauw contact met de Khmer.
39

 Door invloeden vanuit het 

Khmerbrahmanisme begon men de koning te zien als goddelijke incarnatie. Hofprotocol, 

ceremonies en administratieve systemen werden gebaseerd op het Brahmaanse model. Toch 

behield het Boeddhisme in het religieuze leven de hogere status.
40

  

De Ayudhya periode was een tumultueuze periode, met constante strijd om de macht, 30 

zowel binnenin het rijk als met buurlanden. In dit tijdperk van politiek conflict en strijd was er 

                                                 
36

 Dharmashastra‟s zijn op de eerste plaats min of meer systematisch, in metrische vorm gezette 

verzamelingen rechtsteksten, geschreven door grote geleerden  
37

 Kabilsingh, (1991), blz. 2. 
38

 Kabilsingh, (1991), blz. 3. 
39

 Kabilsingh, (1991), blz. 4. 
40

 Kabilsingh, (1991), blz. 6. 
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weinig ruimte voor culturele ontwikkeling op het gebied van kunst, literatuur of religie.
41

 De 

Ayudhya-koningen waren vooral druk met het behouden en vergroten van hun rijk en hielden 

zich meer bezig met oorlogen tegen naburige landen, dan met het ontwikkelen en versterken 

van de Boeddhistische instellingen.
42

 Hun betrokkenheid op en steun aan het Boeddhisme was 

vaak niet meer dan het sponsoren van religieuze festiviteiten en het opdracht geven voor 5 

kunstwerken.
43

   

Het Boeddhisme genoot in deze periode geen solide koninklijke steun, zoals in de 

Sukhothai periode het geval was geweest.
44

 Hoewel het Boeddhisme nog steeds de 

staatsreligie was, werd de Ayudhya monarchie zeer beïnvloed door de autoritaire Brahmaanse 

traditie, die de status en macht van de koning versterkte. Zelfs het institutionele Boeddhisme 10 

werd door de koning gebruikt om zijn recht tot regeren te versterken en bestendigen. Door 

manipulatie van de regerende koningen was de Boeddhistische orde niet echt in staat om 

enige invloed uit te oefenen op zaken die in de seculiere wereld speelden. Sinds deze tijd 

heeft de Boeddhistische orde nooit meer echt haar bevoegdheid teruggekregen om haar 

zorgen omtrent het politieke en sociale welzijn van het land naar voren te brengen.  15 

Maar hoewel ze misschien directe politieke macht miste, was de Sangha nauw 

verbonden met de staat. Zo sloten de meeste seculiere leiders zich voor een korte periode bij 

een/de orde aan. Aangezien er geen straf stond op het verlaten van de Sangha, kon intreden 

voor een korte periode gebruikt worden als vlucht van politiek of militair gevaar. De Sangha 

was ook de voornaamste bron van educatie voor veel jonge mannen.
45

 Daarnaast dienden veel 20 

monniken als leraar en adviseur van de koning en hun advies was soms bepalend voor de 

politiek. 

De krijgsgeest van de Ayudhya periode heeft de rol van de Sangha in de Thaise 

maatschappij op een bijzonder manier beïnvloed. Jonge mannen, die zich voorbereidden op de 

militaire dienst, zochten naar magische krachten als aanvulling op hun militaire training. 25 

Natuurlijk keken ze voor leiding en steun allereerst naar hun leraren, de Boeddhistische 

monniken. Deze zochten naar mantra‟s, magische formules, om de vijand te verslaan en 

maakten beschermende talismannen voor de soldaten om te dragen tijdens de strijd. Deze 

activiteiten waren verre van wat de Boeddha geleerd had, maar hieraan was de behoefte in de 

Ayudhya periode het grootst.  30 

De Thai accepteerden ook de sociale en religieuze waarden van de Brahmanen, die 

met het onderdrukken van vrouwen te maken hebben. De Boeddha had geprobeerd het 

spirituele pad te bevrijden van de restrictieve en negatieve sociale waarden van het India van 

                                                 
41

 Kabilsingh, (1991), blz. 5. 
42

 Kabilsingh, (1991), blz. 4. 
43

 Kabilsingh, (1991), blz. 5. 
44

 Swearer, (1995), blz. 88.  
45

 Kabilsingh, (1991), blz. 5. 
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de 6
e
 eeuw v. C. Maar eeuwen later werden in Thailand de sociale waarden van de 

Boeddhisten verdrongen door de ethische code van de Brahmanen, die het kloosterleven voor 

vrouwen beperkten, hen toegang ontzegden tot het onderwijs en hen onderwierpen aan de 

mannelijke autoriteit en macht.  

 5 

2.2.3 De Thonburi periode (1767-1782) 

 

Sin had zijn voornaamste onderwijs ontvangen van een geleerde monnik en hij bracht 

dan ook een goed begrip van het Boeddhisme mee naar de troon. Nadat de politieke rust was 

wedergekeerd, richtte hij zich op het zuiveren, vernieuwen en versterken van de Sangha. De 10 

politieke onrust van de laatste tijd had een uitgeputte en gefragmenteerde samenleving 

achtergelaten. De ethische standaard binnen de Sangha was ontaard.  

Tijdens zijn korte regeringsperiode bewees Sin een groot monarch en een goede 

beschermheer van Boeddhisme te zijn. Zijn poging om de Sangha te zuiveren en Boeddhisme 

te doen herleven hielp het te bevrijden van invloeden uit het Brahmanisme.  15 

 

2.2.4 De Ratnakosin periode (1782-heden) 

 

De zuivering en bekrachtiging van de Sangha, die begonnen was tijdens de 

regeringsperiode van Sin, werd tijdens de Ratnakosin periode voortgezet. Prominente 20 

monniken, die zich niet hielden aan de opgelegde norm, werden verwijderd uit de Sangha. 

Prins Mongkut, zoon van koning Rama III (1824-1851), was een toegewijd Boeddhist, en liet 

zich wijden in de Sangha. Mongkut stoorde zich aan het ongepaste gedrag van veel monniken 

en na een jarenlange studie van de Pali-canon, vormde hij een nieuwe sekte, de 

Thammayutika, „betrokkenheid op de leer‟. Deze onderscheidde zich van de bestaande 25 

Sangha, die bekend werd als de Mahanikaya, „Majority sect‟. Mongkut‟s sekte was in de ogen 

van velen verkeerd, omdat het een buitenlands model, het model van Sri Lanka, volgde. 

Thammayutika-monniken stonden bekend om hun goede morele gedrag en hun trouw aan de 

Vinaya
46

. Hoewel conservatiever op dit gebied, was de sekte liberaler in haar interpretatie van 

Dhamma, de leer van de Boeddha. Religieuze diensten werden gehouden in de landstaal om 30 

de mensen in staat te stellen deze te volgen en te begrijpen.
47

  

De zuivering van de Sangha in het vroege stadium van de Ratnakosin periode 

vernietigde veel van de overgebleven invloed van het Brahmanisme. Hiermee verbeterde de 

status en positie van vrouwen in de Thaise maatschappij; zo werd de toegang voor vrouwen 

tot onderwijs verbeterd.    35 

                                                 
46

 Het totaal aan gedragsregels en discipline.  
47

 Kabilsingh, (1991), blz. 9. 
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Het ritueel van koninklijke wijding, wat in de Sukhothai periode voor het eerst 

gepraktiseerd werd, werd herbevestigd in de Ratnakosin periode. Vele koningen en 

kroonprinsen lieten zich wijden en draaiden gedurende een korte periode mee in een 

Sangha.
48

 Langzaam maar zeker is er weer een gelijkwaardige relatie van wederzijdse steun 

tussen de koning en de Sangha gegroeid.  5 

Het Boeddhisme van Thailand heeft veel stadia van ontwikkeling ondergaan en is 

gevormd door een variëteit aan invloeden. Het meest cruciale probleem van het Thaise 

Boeddhisme heeft heden ten dagen niets te maken met gebrek aan politieke steun, maar meer 

met achteloosheid van hen, die in de traditie zelf staan. Het onderwijssysteem faalt vaak om 

een fundamentele kennis van Boeddhisme aan het Thaise volk mee te geven. Met de komst 10 

van de moderne technologie en de westerse manieren lijkt de leer van het Boeddhisme voor 

veel Boeddhisten irrelevant en betekenisloos te zijn geworden. Zij voelen de behoefte niet 

meer om zich spiritueel te ontwikkelen of zoeken niet meer naar het ultieme doel van het 

Boeddhisme, de verlichting. Zij zijn tevreden met hun materiele doeleinden en concentreren 

zich daarop.
49

 Religie lijkt vaak alleen nog gebruikt te worden om de positie op de 15 

economische markt te verbeteren en om meer materiele rijkdom te vergaren.
50

  

 

2.3 Het Theravada-Boeddhisme 

 

Zoals andere religieuze tradities heeft ook het Boeddhisme zich in de loop van de 20 

geschiedenis opgesplitst in verschillende stromingen. De Boeddhistische heilige geschriften 

weerspiegelen deze diversiteit.
51

 Het Theravada-Boeddhisme
52

, de dominante religieuze 

stroming van Thailand, is die vorm van het Boeddhisme, die een grote hoeveelheid Pali-

literatuur als canoniek beschouwt. Het is een van de hoofdstromingen van het Boeddhisme, 

die nog steeds actief en invloedrijk is. De canonieke teksten zijn geschreven in het Pali en 25 

bestaan uit een groot en heterogeen lichaam aan literatuur, waarvan de vroegste stukken 

dateren van om en nabij het begin van het christelijke tijdperk. Er is weinig twijfel over dat 

sommige van deze geschreven teksten gebaseerd zijn op een orale tradities, die zich in een 

zeer vroege periode gevormd heeft.
53

 De grens tussen canonieke en niet-canonieke teksten is 

niet altijd even duidelijk, maar bij de meeste versies valt onder kern en deuterocanoniek 30 
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 Kabilsingh, (1991), blz. 10. 
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 Kabilsingh, (1991), blz. 11. 
50

 Bredie, (2004), blz. 5.  
51

 Erricker, (1995), blz. 59. 
52
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hetzelfde materiaal.
54

 De Pali-canon is door drie monniksconcilies samengesteld en 

geredigeerd.
55

  

De Theravadins hebben hun leer door de eeuwen heen in een vrijwel ongewijzigde 

vorm trouw bewaard.
56

 De hoogste aspiratie binnen het Theravada-Boeddhisme is een 

arahant te worden, of anders gezegd, „hij die voorbij de kluisters van samsara-bestaan is 5 

gegaan‟.
57

 De arahant vormt het ideaal van de Theravadin-school. Het woord verwijst naar de 

heiligen of wijzen die, nadat ze de leer van de Boeddha gevolgd hebben, na hun dood zullen 

binnentreden in het nibbana. Ze zijn volledig bevrijd.
58

  

 

2.4 Conclusie 10 

 

Het Theravada-Boeddhisme is de belangrijkste religieuze stroming van Thailand. 

Oorspronkelijk was het gebied, dat nu Thailand heet, voor het overgrote gedeelte 

Hindoeïstisch en dit heeft zijn sporen nagelaten op het Thaise Boeddhisme. Ook het 

Brahmanisme (van met name de Khmer) heeft zijn stempel gedrukt op het Boeddhisme van 15 

Thailand.   

De organisatie van de Sangha in Thailand is bijzonder te noemen, omdat deze altijd 

een door de staat gecontroleerde inrichting heeft gehad.
59

 Staat en Sangha zijn gedurende de 

geschiedenis altijd nauw met elkaar verbonden geweest.  

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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Hoofdstuk 3 

De Sangha 
 
3.1 Het belang van de Sangha  

 5 

 De Sangha is één van drie juwelen. De andere twee juwelen worden gevormd door de 

dhamma en de Boeddha en deze juwelen nemen een zeer belangrijke plaats in binnen de 

Boeddhisme leer. Ze staan hoger dan wat ook in het leven en er wordt van een Boeddhist 

verwacht dat hij of zij er een verbintenis mee aangaat.
60

 De drie juwelen staan ook wel bekend 

als de drie toevluchten. „Toevlucht‟ staat hier niet voor „schuilplaats‟, maar eerder voor 10 

datgene, wat veiligheid en mogelijkheid tot groei biedt, datgene waar je vertrouwen in kunt 

stellen.
61

 

Het monastieke leven is op een dusdanige manier ontwikkeld, dat het weinig afleiding 

toelaat voor de mensen die zich aan dit leven wijden. Op deze manier hebben kloosterlingen 

minder mogelijkheden om hebzucht, haat en bedrog toe te laten in hun leven. Het is voor hen 15 

eenvoudiger dan voor een leek om zich aan deze zaken te ontrekken en anderen hierin te 

sturen. Het doel van het monastieke leven is ervoor te zorgen dat men minder hecht aan het 

zelf, aan de eigen ik, en daarmee aan verlangens en aversies.
 62

 

 

3.2 De oorsprong  20 

 

     Op negenentwintigjarige leeftijd verlaat Siddhattha Gotama, de Boeddha, familie en 

vrienden, huis en vaderstad, om zich aan een religieuze zoektocht te wijden
63

. Dit, omdat hij 

het gevoel heeft dat het leven van gezinshoofd voor hem spiritueel beperkend werkt.
64

  

De moderne wetenschap plaatst het lange leven van de Boeddha in de zesde eeuw 25 

voor C. Dit was een periode van koortsachtige verandering
65

 – op zowel politiek en sociaal, 

als op religieus en filosofisch gebied – in noordoost-India.
66

 De snelle ontwikkeling naar het 

stedelijke bestaan, door de ongekende economische groei
67

 van die tijd, beïnvloedde een 

belangrijk deel van de bevolking, met name de hogere klassen. De psychologische problemen 

die voortkwamen uit het loslaten van de traditionele patronen en de confrontatie met een 30 

onbekende nieuwe orde, wordt uitgebreid beschreven in Boeddhistische en niet-
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Boeddhistische literatuur van deze periode. Het betreft een gevoel van malaise, van op 

zichzelf teruggeworpen zijn, een gevoel van zinloosheid binnen de nieuwe welvaartssituatie. 

We spreken over een tijd waarin de gevestigde religieuze vormen te zeer verbonden leken te 

zijn met de oude samenleving. Zij konden geen aansluiting vinden bij het groeiende 

individualisme in de steden. Niet alleen individuele personen, maar ook hun religieuze en 5 

politieke leiders zochten naar een nieuwe ideologie en leefwijze die beter zouden aansluiten 

bij de veranderde omstandigheden en die het gevoel van zinloosheid op zouden kunnen 

heffen. 

In deze tijd gaat Siddhattha op pad en zoekt, compleet in lijn met het individualisme 

van zijn tijd, zijn eigen religieuze weg. In de vijfde eeuw v. C. bereikt hij de verlichting, een 10 

gebeurtenis met twee lagen. Intellectueel gezien was het een verkrijgen van inzicht in de 

kosmische kringloop van worden en vergaan, waarin overgenomen gedachtegoed en eigen 

overtuiging zich tot harmonisch geheel vormden. Psychologisch gezien was het een ervaring 

vol geluk.
68

  

De Boeddha doorgrond de oorzaak van het lijden en vernietigt het daarmee eigenlijk 15 

direct. Hij komt met een oplossing voor het lijden. Het antwoord van de Boeddha op het 

probleem van het lijden, is niet zozeer mystiek, maar meer pragmatisch.
69

 Hij ontvouwt dit in 

zijn eerste preek of sutta in een serie uitspraken, die bekend staan als de vier edele 

waarheden: 1. lijden is onlosmakelijk verbonden met het leven, 2. lijden wordt veroorzaakt 

door hechting,
70

 3. hechting, en dus ook lijden, kunnen opgeheven worden. 4. het heilige 20 

achtvoudige pad
71

 leidt hiertoe.
72

 Wanneer een persoon zichzelf bevrijd heeft van het lijden, 

dan heeft hij of zij het nibbana bereikt en zal deze persoon na de dood niet meer herboren 

worden op deze wereld vol lijden.  

Volgens de legendes gaat de Boeddha, nadat hij de verlichting bereikt heeft, naar 

Benares. Daar ontmoet hij vijf van zijn vroegere vrienden. Hij had hen achter gelaten, omdat 25 

hij tot de conclusie was gekomen dat de vorm van extreme ascese, die zij toepasten, niet de 

oplossing was waar hij naar zocht. Hij laat hen delen in zijn ontdekkingen. Hun bekering 

wordt gezien als het begin van het Boeddhistische gemeenschapsleven, de Sangha. Het aantal 

monniken groeit gestaag en de Boeddha beveelt zijn volgelingen de leer te verspreiden en 

geeft hen het recht nieuwe monniken aan te stellen. Op deze manier wordt de Sangha in staat 30 

gesteld te groeien en op zichzelf te functioneren.
 73
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Voor de Boeddha was het duidelijk dat het voor een leek erg moeilijk is om een 

perfect „heilig leven‟ te leiden. Het monastieke leven brengt minder hechting en beperkende 

zaken met zich mee en biedt als zodanig meer mogelijkheid voor spirituele ontwikkeling. 

Maar hoewel de levensomstandigheden van een leek beperkend kunnen werken, kunnen zij, 

die het echt proberen, spiritueel tot ongekende hoogte komen. Desondanks zien de meeste 5 

Boeddhistische scholen het monastieke leven als de superieure manier van leven.
74

  

 

 

3.3 De rol van de Sangha in de tijd van de Boeddha 

 10 

In de tijd van de Boeddha was het niet ongewoon voor mannen (en misschien ook wel 

niet voor vrouwen) om de maatschappij te verlaten en buiten de normale grenzen om naar 

„redding‟ te zoeken. Sommige van de mannen werden zwijgende wijzen, andere predikten of 

luisterden naar anderen. Vaak verzamelden de volgelingen van vooraanstaande leraren zich 

om de leer van hun meester om deze te praktiseren en te beschermen. Dus toen de leer van de 15 

Boeddha aansloeg bij te mensen en hij volgelingen vergaarde, werd hier niet vreemd tegenaan 

gekeken, omdat dit in lijn was met de gebruiken van die tijd. Zo‟n georganiseerde groep 

volgelingen als die van de Boeddha begon eenvoudigweg met een aantal mannen, die het pad 

probeerden te volgen dat hun leraar voor hen had uitgezet. De Boeddhistische orde was in 

eerste instantie slechts zo‟n groep en geen ongewoon verschijnsel binnen de Indiase 20 

maatschappij.
75

 Het Boeddhisme is dus eigenlijk simpelweg begonnen als een groep 

religieuze mannen, die zich op de leer van de Boeddha wilden richtten en op deze wijze is de 

monastieke orde van de Boeddha, de Sangha, ontstaan.  

Intreden in de Sangha betekende in de tijd van de Boeddha uittreden uit de wereld, 

waarmee alle sociale verplichtingen, die met maatschappelijke posities samenhingen, 25 

afgelegd werden.
76

 Om deze reden noemde de Boeddha de monastieke orde „bovennationaal‟ 

en „de Sangha van de vier windrichtingen‟. Hij wilde hiermee zowel de eenheid binnen de 

gemeenschap van mensen van verschillende standen en naties garanderen, als enige 

verbinding met of afhankelijkheid van vorstelijke protectie voorkomen. Toch bleek als snel, al 

tijdens het leven van de Boeddha, dat deze houding van ongebondenheid moeilijk vol te 30 

houden was, juist omdat de kloosterlingen voor hun levensonderhoud moesten kunnen 

vertrouwen op de donaties van leken. Daarnaast werden land en materiele zaken als 

gebouwen vaak geschonken door vorsten, waarmee de afhankelijkheid van de bescherming 

van deze vorsten, en van diens grillen, een feit werd. Dit heeft de ontwikkeling van 

Boeddhistische instituten gedurende de hele geschiedenis sterk bepaald.  35 
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Omdat leken zich gebonden voelden aan hun maatschappelijke verplichtingen en niet 

de behoefte voelden om zich daaraan te onttrekken door middel van intrede in de Sangha, 

werden zij niet in staat geacht zich volledig toe te leggen op de praktijk van de weg tot 

inzicht. Wel zouden zij, door ethisch goed te leven en door goede werken te verrichten, een 

betere wedergeboorte kunnen bewerkstelligen, bij uitstek door het onderhouden van de 5 

kloosterlingen. Naast gehoor geven aan de bede van rondtrekkende bedelmonniken door 

middel van een voedselgift, kon men een groep monniken thuis uitnodigen voor een donatie 

van voedsel. Na afloop van de maaltijd werden de leken dan vaak door de monniken 

onderricht. Zo ontstond er een wederzijdse relatie van geven en nemen.  

Uit de canonieke teksten is bekend dat de Boeddha verschillende keren op 10 

uitnodigingen van de leek in is gegaan.
77

 Hij gedroeg zich schappelijk ten opzichte van de 

leek en benaderde hen en hun vragen met geduld. Zijn houding jegens de monniken en 

nonnen was veel afstandelijker en hij onderwierp hen aan een strenge discipline en aan 

regelmatige leringen en vermaningen. Hij riep hen regelmatig bijeen en hoewel discussies bij 

dit soort gelegenheden niet zeldzaam waren, stelde de Boeddha zich ten opzichte van 15 

religieuzen met leiderschap op.
78

 

 

3.4 Belangrijke zaken met betrekking tot de Sangha van hedendaags Thailand 

 

3.4.1 Patronen van wijding  20 

 

Intreden in de Sangha gebeurt doorgaans in twee stadia. Vanaf de leeftijd van een jaar 

of 7/8 kan een kind „lagere wijding‟ ontvangen, wat betekent dat hij of zij novice wordt.
79

 

Wanneer een kind besluit om novice te worden of wanneer de ouders dit voor hem of haar 

besluiten, dan wordt hij of zij ingewijd in de leer van de Boeddha.
80

 Novices houden zich aan 25 

de tien voorschriften
81

. Wanneer de leeftijd van 20 jaar bereikt wordt, kan de hogere wijding 

tot bhikkhu (monnik) of bhikkhuni (non)
82

 aangevraagd en ondergaan worden.
83

 Op het 

moment dat een persoon gewijd wordt, in welke wijding dan ook, wordt zijn of haar hoofd 

kaalgeschoren. Daarnaast worden er monastieke mantels gedragen. Een ander uiterlijk 

kenmerk van de monnik, non of novice is de bedelnap, de schaal waarin de aalmoezen 30 

ontvangen worden. Ook nemen monniken en nonnen over het algemeen religieuze namen aan. 
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 Een nieuwe novice of monnik treedt gewoonlijk op als bediende van een oudere 

monnik, waarbij de oudere monnik de leraar en het gezelschap van de novice vormt. De 

relatie tussen novice en geestelijk leider is gebaseerd op de relatie van een vader en zijn zoon. 

Met name in zuidoost-Azie zijn kortstondige noviciaten, die slechts een aantal dagen of 

weken duren, heel gebruikelijk.   5 

Kandidaten voor hogere wijding moeten vrij zijn van zaken die een beperking kunnen 

vormen, zoals besmettelijke ziektes, verslavingen, recent gepleegde misdaden, enzovoorts. 

Daarnaast moeten ze toestemming hebben van de ouders en/of partner.
84

 De kandidaten 

moeten ook in staat zijn om te kunnen lezen, schrijven en ze moeten een beperkt aantal 

simpele teksten kunnen chanten.
85

 Om een monnik te kunnen wijden zijn vijf gewijde 10 

monniken nodig, wiens autoriteit om te wijden voortvloeit uit de ononderbroken monastieke 

traditie, die eenmaal in gang is gezet door de Boeddha. Tijdens de wijding verkrijgt de 

kandidaat ook de lagere wijding, als hij of zij die nog niet verkregen heeft, en bindt zichzelf 

hiermee aan de meer dan 200 trainingsregels.  

De Boeddha ontmoedigde monniken het ambtsgewaad af te leggen en oorspronkelijk 15 

werd de wijding ondergaan met de intentie dat deze voor het leven zou zijn. De monastieke 

status is echter nooit onherroepelijk geweest en hoewel er in de meeste Boeddhistische landen 

van een persoon verwacht wordt, dat hij of zij monnik of non voor het leven is, heeft zich 

langzaam maar zeker een systeem van tijdelijke wijding ontwikkeld in het Theravada- 

Boeddhisme van zuidoost-Azië. Hier is het traditie dat iedere mannelijke Boeddhist zich 20 

gedurende korte tijd bij de Sangha aansluit. Tijdelijke wijding wordt vaak gezien als een 

periode van rijping voor een jonge man, die zich vlak voor het huwelijk bevindt en als een 

manier voor ouderen om zich voor te bereiden op het volgende leven. In Thailand vormt het 

monastieke leven een goede manier om onderwijs te ontvangen, zowel op religieus als op 

seculier gebied. Wanneer de monnik dan zijn ambt aflegt is zijn positie in de maatschappij 25 

hoger en beter dan voorheen en verdient hij het respect dat een ex-monnik toebehoort.  

 

3.4.2 Nonnen  

 

De vrouwenwijding was uiteindelijk een familie-uitvinding van de Boeddha.
86

 Het 30 

duurde ongeveer vijf jaar voordat vrouwen dezelfde mogelijkheden tot wijding kregen als 

mannen.
87

 De Boeddha stond zeer gereserveerd tegenover vrouwenwijding, waarschijnlijk als 

gevolg van de maatschappelijke weerzin tegen het plaatsen van vrouwen in een 
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gerespecteerde positie, de kwetsbaarheid van zwervende vrouwen en de mogelijkheid van 

beschuldigingen van seksueel contact tussen monniken en nonnen. Hij zwichtte uiteindelijk 

voor het pleit van zijn pleegmoeder, die graag gewijd wilde worden. Toen zijn trouwe 

volgeling, de monnik Ananda, op hem inpraatte en hem vroeg of vrouwen in staat waren een 

bepaalde staat van verlichting te bereiken stichtte hij, met de bevestiging dat zij hier 5 

inderdaad toe in staat waren, de bhikkhuni
88

 gemeenschap. Dit, op voorwaarde dat de nonnen 

acht speciale regels extra in acht zouden nemen, de garudhammas. Een aantal van deze regels 

maakt de nonnen voor veel van hun ceremonies afhankelijk van monniken.  

Vandaag de dag zijn er alleen nog nonnengemeenschappen te vinden in het oosten, 

waar haar succes voornamelijk voortvloeit uit de lage status van de vrouw in de maatschappij. 10 

Hieraan kunnen vrouwen ontkomen door zich aan te sluiten bij een nonnengemeenschap. In 

het zuidelijke Boeddhisme is de bhikkhuni-lijn uitgestorven. Een Theravada „non‟ is nu een 

vrouw die zich permanent aan de acht of tien voorschriften houdt.
89

 Net als bij de monnik 

wordt het hoofd kaalgeschoren, een Pali-naam aangenomen en een mantel gedragen. Wijding 

is gewoonlijk voor het leven.    15 

Sommige nonnen hopen dat de bhikkhuni-gemeenschap van de Theravada stroming 

opnieuw gevestigd zal worden.
90

 Voor een bhikkhuni-wijding is echter een groep van correct 

gewijde bhikkhuni‟s nodig, evenals een groep monniken en deze zijn moeilijk bij elkaar te 

krijgen. Daarnaast is, om de bhikkhuni-gemeenschap weer formeel op haar poten te krijgen, 

de toestemming van de seniorenmonniken vanuit alle Theravada-landen vereist en ook deze is 20 

moeilijk te verkrijgen.
 91

  

 

3.4.3 De monastieke code van discipline  

 

Het leven in de Sangha wordt gereguleerd door de Vinaya – „dat waardoor men 25 

uitgeleid wordt (uit het lijden)‟. De belangrijkste onderdelen van dit geschrift, zijn de 

gedrags- of trainingsregels. Er is een lijst voor bhikkhu‟s, een lijst voor bhikkhuni‟s en er zijn 

ordinanties voor een soepel verloop van het gemeenschapsleven en ceremonies. De lijsten met 

voorschriften voor de kloosterlingen staan bekend als patimokkha‟s. 

De patimokkha heeft zich tijdens het leven van de Boeddha, en waarschijnlijk nog 30 

tijdens de eeuw erna, ontwikkeld. Het legt de nadruk op een kalme, door regels 

gecontroleerde manier van leven voor de monniken en nonnen. Het leven van de monnik of 

non kan op deze manier als een voorbeeld dienen voor anderen en zo het vertrouwen van de 
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leek wekken en hem of haar inspireren. De regels zijn niet zo zeer ge- of verboden, maar meer 

hulpmiddelen voor spirituele training die vereisen dat zij, die ze houden, zeer indachtig zijn.
92

  

De patimokkha wordt tijdens speciale vieringen en volle en nieuwe maan gechant. 

Hierbij wordt de code, vaak een verkorte versie, door een leidende monnik gechant. Het 

zwijgen van de rest van de monniken wijst erop dat het gedrag van de rest van de monniken 5 

puur is (geweest). Op deze manier dient de ceremonie als liturgische uitdrukking van de 

zuiverheid van de gemeenschap.
93

 

 

3.5 Conclusie  

 10 

 De Sangha is een belangrijk element binnen de Boeddhistische religie. Ze is ontstaan 

als antwoord op de leer van de Siddhattha Gotama. De Sangha bestaat uit volgelingen van de 

Boeddha, doorgaans mannelijke volgelingen, die zich uit het maatschappelijke leven 

teruggetrokken hebben en die zich volledig richten op het beëindigen van het lijden en het 

bereiken van de verlichting.  15 

 Een aantal belangrijke kenmerken van de Sangha van vandaag de dag, zijn de 

patronen van wijding, het feit dat het voor vrouwen lastig is om een gewijd leven te leiden en 

de disciplinecode die de kloosterlingen na dienen te leven. De volgende drie hoofdstukken 

zullen zich met name op dit laatste onderdeel richten.   

 20 
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Hoofdstuk 4 

De basisvoorschriften 
 

4.1 Waarom ethisch juist handelen?  

  5 

Het overwinnen van het lijden
94

 (dukkha) is de belangrijkste bezigheid binnen het 

Boeddhisme. Op de juiste manier handelen is een stap in de richting van deze overwinning. In 

feite vormt het de grond waarop het spirituele pad95 rust. Het voorkomt schuldgevoelens en 

leidt uiteindelijk tot meditatieve kalmte, inzicht en tot een gevoel van bevrijding. Ethisch juist 

gedrag kan leiden tot voorspoed, vriendschappelijke relaties of een goede reputatie, 10 

zelfvertrouwen of kalmte en blijdschap, een goede incarnatie of een stap in de richting van het 

nibbana. Onethisch gedrag mondt echter altijd uit in lijden, zowel in dit leven, als in latere 

levens.  

Een moreel leven is geen drukkende last of een serie van verplichtingen, maar een 

verheffende bron van geluk.
 96

 Het vermindert lijden en vergroot geluk, zowel voor de eigen 15 

persoon, als voor degene waarmee men in relatie staat.
97

 Op het moment dat een Boeddhist de 

ernst van het lijden in zijn eigen leven gaat bevatten, krijgt hij, als natuurlijk gevolg, ook oog 

voor het lijden van anderen. Hierop ontwikkelt hij een diepgaande compassie. Een belangrijke 

gedachte bij ethische handelingen is het besef dat het ongepast is iets op anderen toe te 

passen, wat je zelf onplezierig vindt. Bovendien zijn de voordelen van jezelf en die van 20 

anderen met elkaar verweven, zodat het verminderen van het eigen lijden hand in hand gaat 

met het verminderen van het lijden van anderen en vice versa. Anderen helpen, helpt jezelf, 

en jezelf helpen, zorgt ervoor dat je anderen beter kunt helpen.  

Wat eveneens de compassie aanwakkert, is de gedachte binnen het Boeddhisme, dat 

men al het lijden, waar men nu getuige van is, ooit zelf heeft ondergaan in een vroeger leven. 25 

Dit idee stimuleert een positieve houding jegens anderen, ongeacht hun gedrag, karakter of 

aard. Zelfs ten opzichte van iemand die zo slecht is, dat het lijkt of hij of zij totaal geen goede 

eigenschappen heeft.
 98 

 

 30 
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4.2 Wat is ethisch juist gedrag?  

 

4.2.1 Dana 

 

Maar wat is nu ethisch juist gedrag? Er bestaat binnen het Boeddhisme geen serie van 5 

universele plichten. Er is echter wel een bepaalde vorm van hiërarchie, waarin een ieder 

handelt naar de binding, die hij of zij met de leer van de Boeddha is aangegaan. Zo leiden 

monniken en nonnen een leven, waarin bepaalde handelingen, zoals seksuele gemeenschap, 

taboe zijn, terwijl leken deze handeling wel mogen verrichten.
99

   

De belangrijkste ethische handeling binnen het Boeddhisme is geven (dana). Deze 10 

handeling vormt de basis voor verdere morele en spirituele ontwikkeling. Het belangrijkste 

object van dit geven is de Sangha, die van de leek afhankelijk is voor dingen als aalmoezen, 

mantels, medicijnen en accommodatie. De monniken en nonnen geven er, door te 

onderwijzen en door een voorbeeld te zijn voor anderen, een nog groter geschenk voor terug, 

want de gift van de leer van de Boeddha wordt gezien als het groots mogelijke geschenk. Dit 15 

wederzijdse geven vormt een belangrijk aspect van de relatie tussen kloosterling en leek.  

 

4.2.2 Sila  

 

Op basis van dana, baseert de Boeddhist zijn of haar ethisch gedrag, sila
100

.
101

 Sila is 20 

de Boeddhistische term voor ethisch of moreel gedrag, dat opgesomd wordt in de drie 

onderling met elkaar verbonden ethische stappen van het achtvoudige pad
102

 (juist spreken, 

juist handelen en juist leven). Zowel de Boeddhistische leer als de praktijk zijn doordrongen 

van deze nadruk op het leiden van een goed leven.
103

 Sila is het enige tegengif tegen het lijden 

en leidt, tezamen met de andere twee aspecten van het achtvoudige pad, tot de uiteindelijke 25 

bevrijding.
104

 Sila komt op een duidelijke manier tot uitdrukking in de voorschriften, die een 

in een eenvoudige vorm gegoten leidraad bieden voor het dagelijks leven.
105

 Het houden van 

deze voorschriften wordt op zichzelf gezien als een manier van geven – het beste soort. Men 

voelt zich onbedreigd door een persoon die zich aan de voorschriften houdt. Er wordt gezegd 
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dat submenselijke geboortes vermeden kunnen worden door dana en sila te praktiseren. 

Morele terughoudendheid en zelfbeheersing worden gezien als middelen om anderen te 

beschermen en het eigen karakter te zuiveren.
106

 Door onthouding van ongezonde handelingen 

heeft de natuurlijke puurheid van de diepten van de geest meer kans heeft om naar voren te 

komen.  5 

De meest gangbare voorschriften voor de leek zijn de „vijf voorschriften‟. Na zijn 

verlichting, zo vertellen de oudst overgeleverde geschriften van het Boeddhisme ons, sprak de 

Boeddha tot zijn lekenaanhangers over de voordelen van zelfbeheersing. Hij begaf zich met 

zijn vaste begeleider en volgeling Ananda en een aantal andere monniken naar Pataligama en 

hij sprak zijn lekenaanhangers toe met de volgende woorden:  10 

 

Er zijn vijf gevaren als men zich niet aan de regels van zelfbeheersing (sila) 

houdt: het bezit vermindert, men komt in een kwade reuk te staan, in 

vergaderingen van krijgers, brahmanen en burgers of asceten is men 

bevangen, men sterft met een verwarde geest en na de dood komt men in de 15 

hel. Daarentegen zijn er vijf zegeningen als men zelfbeheersing bezit: men 

wordt welvarend, krijgt een goede naam, is in genoemde vergaderingen niet 

bevangen, sterft met een heldere geest en komt na de dood in de hemel.107 

 

De vijf voorschriften naleven heeft dus een aantal zeer positieve bijeffecten. Aan de andere 20 

kant zorgt het breken met de voorschriften voor ellende in deze wereld en voor een slechte 

wedergeboorte. De vijf voorschriften zijn:  

 

1. Onthouding van het schaden van levende wezens. 

2. Onthouding van het nemen van zaken die niet uit vrije wil worden gegeven. 25 

3. Onthouding van seksueel wangedrag. 

4. Onthouding van valse spraak. 

5. Onthouding van giftige dranken en verdovende middelen die achteloosheid kunnen 

veroorzaken.
108

 

 30 

Vaak wordt de nadruk bij het houden van de voorschriften op de middenweg gelegd, 

waarbij extremen van laksheid en rigiditeit vermeden moeten worden.
109

 Het Boeddhisme 
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wijst de ontwikkeling van sterke schuldgevoelens, als gevolg van een gebroken voorschrift, 

af.
 110

 Het betreuren van verkeerde handelingen is gezond, maar het Boeddhisme benadrukt 

een toekomstgerichte moraliteit, waarin men altijd kijkt naar hoe men het in de toekomst beter 

kan doen en waarbij de voorschriften gezien worden als idealen waarnaar men wil leven.
111

 

Het doel van de voorschriften is een soort praktisch geraamte voor alledag te bieden, een 5 

leidraad voor dagelijkse activiteiten,
112

 zodat we het juiste pad blijven bewandelen.
113

  

Een handeling is alleen in tegenspraak met een voorschrift wanneer deze met een 

bepaalde intentie verricht wordt en kan alleen op die manier een slechte aantekening 

veroorzaken. Dit is niet het geval wanneer iemand bijvoorbeeld per ongeluk op een insect 

stapt. Een handeling wordt pas als „slecht‟ bestempeld, met alle gevolgen van dien, wanneer 10 

de wilskracht achter de daad toeneemt. Dit laat een karmisch spoor na. Een staat van 

verminderde toerekeningsvatbaarheid, als gevolg van razernij of opgewonden passie, verlaagt 

echter de ernst van een ongezonde handeling. Daarnaast is het erger wanneer een handeling 

met voorbedachte rade verricht wordt. Ook is de daad erger wanneer deze niet als slecht 

gezien wordt door de handelende persoon, want dan verricht hij of zij deze in een misleide 15 

staat, zonder beperkingen of aarzelingen. 

Het leven moet op dusdanige manier ingericht worden, dat men niet in de gewoonte 

vervalt met de voorschriften te breken, want hiermee kunnen anderen geschaad worden. Het 

leven op zich moet als voorbeeld dienen voor anderen en helpen om de eigen gaven en 

mogelijkheden te ontwikkelen.
114

 20 

 

4.3 De lekenvoorschriften   

 

4.3.1 Het eerste voorschrift 

 25 

Het eerste voorschrift neemt een belangrijke plaats in binnen het Boeddhisme en 

wordt over het algemeen beschouwd als de meest belangrijke. Het houden van het eerste 

voorschrift sluit het opzettelijk doden van levende wezens uit. Verwonden in plaats van doden 

wordt ook gezien als in strijd met de geest van dit voorschrift, hoewel het hem niet volledig 

breekt.  30 

Het voorschrift geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren, aangezien alle 

levende wezens deel hebben aan dezelfde cirkel van wedergeboortes. Het is echter wel erger 
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om een mens te doden of te verwonden, dan een dier. Daarnaast is het erger om een groter en 

meer ontwikkeld dier te doden. Je breek zelfs met dit voorschrift, wanneer je iemand anders 

opdracht geeft een wezen te doden. In dat geval breken beide deelnemers het voorschrift, 

tenzij de uitvoerder per ongeluk een ander wezen dan de bedoeling was doodt. Dan is alleen 

hij of zij, die het dier doodde of verwondde, verantwoordelijk.  5 

Hoewel dit niet betekent dat de meeste Boeddhisten pacifisten zijn, is pacifisme wel 

het ideaal. Van een professionele soldaat, die sterft tijdens de strijd, wordt gezegd dat hij 

herboren wordt in de hel. Er wordt in het Boeddhisme benadrukt dat oorlog dom en vooral 

nutteloos is. Dit wil echter niet zeggen dat de geschiedenis van Boeddhistische landen vrij is 

van oorlogen.
115

   10 

Verder houdt het voorschrift ook niet in dat alle Boeddhisten vegetarisch zijn. Het 

lijkt er zelfs op dat de Boeddha zelf vlees accepteerde in zijn aalmoezenkom. Hij benadrukte 

het vermijden van opzettelijk doden, maar omdat monniken van aalmoezen leefden, hoorden 

ze het eten te accepteren en geen selectie te maken. Hoewel in het zuidelijke Boeddhisme 

maar weinig Boeddhisten vegetarisch zijn, wordt dit wel universeel bewonderd en de meeste 15 

Boeddhisten hebben er een slecht gevoel bij wanneer ze denken aan het eten van vlees. Een 

aantal monniken is vegetarisch en zo nu en dan organiseren monniken boycots van slagers in 

afgelegen dorpen. Over het algemeen is het erger om te eten van een dier uit een hoger 

bestaansniveau.
116

 

Hoewel het Boeddhisme niet echt bezwaar maakt tegen voorbehoedsmiddelen, wordt 20 

abortus gezien als in breuk met het eerste voorschrift, omdat het een „waardevolle menselijke 

incarnatie‟ voorkomt, die begint bij de verwekking van het kind.
117

 Het slechte kamma, dat 

ontstaat door het laten weghalen van de vrucht, wisselt aan de hand van de grote van de 

foetus. De meeste Boeddhisten accepteren abortus alleen wanneer dit het leven van de moeder 

kan redden. Zelfmoord vernietigt ook een „waardevolle menselijke incarnatie‟, en men gelooft 25 

dat het lijden dat ertoe aanzet onverminderd en versterkt voortgezet wordt in het volgende 

leven. Een situatie waarin een persoon zijn leven echter medelevend „geeft‟, om een ander te 

helpen, is anders.
 118

 

 

4.3.2 Het tweede voorschrift  30 

 

Het tweede voorschift bant iedere handeling tot diefstal uit. Voorwerpen worden 

gezien als „bezit‟ van iemand anders en dus als onneembaar. De aard van de ernst van het 

vergrijp wordt berekend naar de waarde van wat gesloten is en de waarde van de persoon 

                                                 
115

 Zie hoofdstuk 1 en 2.  
116

 Harvey, (2000), blz. 69.  
117

 Bijlage 2, blz. 62, regel 21.  
118

 Harvey, (2000), blz. 69.  



 33 

waarvan het gestolen is. Dit voorschrift omvat ook fraude, bedrog en valsheid in geschrifte. 

Gokken wordt in Thailand over het algemeen ook onder dit voorschrift geschaard. Gierigheid 

en te veel geld uitgeven zijn bij dit voorschrift de twee extremen die vermeden moeten 

worden.
 119

   

 5 

4.3.3 Het derde voorschrift  

 

Een onderdeel van het monastieke ideaal van het Boeddhisme is een celibatair leven, 

hoewel tegelijkertijd wordt erkend dat niet iedereen hiertoe in staat is of gewillig is dit ideaal 

na te volgen. Het derde voorschrift is er voornamelijk op gericht lijden door seksueel gedrag 10 

te vermijden. Vreemdgaan is de meest rechtstreekse breuk met dit voorschrift. Wat onder 

vreemdgaan valt, is afhankelijk van de trouwpatronen van verschillende maatschappijen, 

aangezien het Boeddhisme zich altijd zeer flexibel hieraan heeft aangepast.
120

  

Overspel met een vrouw, zonder dat haar man hiervan weet, breekt echter altijd het 

voorschrift door de kwaadaardige aard van de handeling. Verder breekt een man het 15 

voorschrift wanneer hij gemeenschap heeft met een verloofde vrouw of met een vrouw die 

nog steeds beschermd wordt door haar familie. Verkrachting en incest zorgen natuurlijk ook 

voor een breuk met dit voorschrift. De breuk is erger wanneer de waarde van de vrouw hoger 

ligt en dit wordt afgeleid aan de manier waarop zij zich aan de voorschriften houdt.  

Sociaal veroordeelde vormen van seksualiteit, zoals homoseksualiteit, worden gezien 20 

als in tegenspraak met dit voorschrift. Dit is ongetwijfeld het geval, omdat de seksuele 

handeling in deze gevallen vaak schuldgevoelens oproept. Obsessieve seksuele activiteiten 

vallen ook onder dit voorschrift.
121

  

 

4.3.4 Het vierde voorschrift  25 

 

De eerste drie voorschriften hebben te maken met fysieke handelingen en met de 

„juist handelen‟ factor van het achtvoudige pad. Het navolgen van het vierde voorschrift staat 

gelijk aan de padfactor „juiste spraak‟. Hoewel het voorschrift specifiek verwijst naar het 

vermijden van valse uitspraken, vallen alle vormen van valse getuigenis, die kunnen zorgen 30 

voor mentale verwarring of andere vormen van lijden, onder dit voorschrift.  

Het vierde voorschrift wordt over het algemeen gezien als de op één na belangrijkste. 

Er wordt gezegd dat een persoon, die zich niet schaamt voor een opzettelijke leugen, in staat 
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is tot iedere boosaardige handeling.
122

 Iedere vorm van liegen, bedriegen en overdrijven, dan 

wel voor eigen voordeel, dan wel voor dat van iemand anders, wordt gezien als in tegenspraak 

met dit voorschrift. Zelfs non-verbaal bedrog, door middel van gebaren of andere 

verwijzingen of mislijdende bewegingen, telt mee. Een kleine leugen is minder erg dan 

bijvoorbeeld liegen onder ede.  5 

Liegen moet niet alleen vermeden worden omdat het vaak anderen schaadt, maar ook 

omdat het ingaat tegen de Boeddhistische gedachte van zoeken naar de waarheid en de dingen 

zien zoals ze echt zijn. Hoe meer een persoon anderen bedriegt, hoe meer hij geneigd is 

zichzelf te bedriegen, waarmee bedrog en spirituele onwetendheid toenemen.  

Maar ook de waarheid kan schadelijk zijn wanneer zij op het verkeerde moment 10 

gesproken wordt. Zij kan beter achter gehouden worden als zij anders niets dan alleen schade 

aanricht. Ook de waarheid heeft haar eigen tijd.
123

   

 

4.3.5 Het vijfde voorschrift  

 15 

Dit voorschrift valt niet onder één van de padfactoren, maar kan gezien worden als 

hulpmiddel om het „juist begrip‟ te verkrijgen. Wanneer iemand bedwelmd is, wordt er een 

poging gedaan om het lijden van het leven te maskeren. Er is geen geestelijke helderheid of 

kalmte en men is meer geneigd te breken met één van de andere voorschriften.
124

 

Met name over drankmisbruik lopen de meningen uiteen.
125

  Over het algemeen wordt 20 

alcoholgebruik alleen gedoogd wanneer het als medicijn toegediend wordt.
126

 Grote 

hoeveelheden alcohol worden sowieso afgekeurd. Roken valt niet onder dit voorschrift.
127

 

Hoewel op roken in veel kloostergemeenschappen wel een gebod staat.
128

  

 

4.4 Extra voorschriften 25 

 

In zuidelijk Boeddhistische landen houden vrome leken zich op feestdagen aan een 

serie van acht voorschriften. Door zich aan extra voorschriften te houden, nemen ze een 

discipline op zich, die stimulerende prikkelingen, die kalmte en concentratie kunnen 

verstoren, reduceert. Voor een korte periode lijkt het gedrag op deze manier op dat van een 30 

monnik.  
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Het verschil tussen de acht en de vijf voorschriften is allereerst dat het derde 

voorschrift vervangen wordt door „onthouding van onkuis gedrag‟. Hier vallen alle seksuele 

handelingen onder. Na het vijfde voorschrift, volgen er nog drie, te weten, onthouding van 6. 

eten op ongepaste tijden, 7. dansen, zingen, muziek en het bezoeken van shows, het dragen 

van bloemenslingers, parfum, zalfjes, opschik en versiering, 8. hoge of luxueuze bedden.
129

 5 

Daarnaast zijn er nog de reeds genoemde tien voorschriften, die nagevolgd worden door 

novicen, datasama-nonnen en zij, die dat wensen. Vaak wordt er aan gasten in het klooster 

gevraagd of ze zich aan de tien voorschriften willen houden.
130

   

 
4.5 Te zwaar?  10 

 

Wanneer de voorschriften duidelijk uitgelegd worden, wordt duidelijk dat ze 

uitmonden in hoge idealen, die moeilijk te houden zijn. In de praktijk komt het veel voor dat 

mensen zeggen dat het voor hen niet haalbaar is om zich aan de voorschriften te houden, 

gegeven de omstandigheden waarin ze leven en de aard van hun wezen. Toch blijven de 15 

voorschriften gerespecteerde idealen waarnaar gestreefd wordt.  

In zuidelijk Boeddhistische landen, waar het Boeddhisme de dominante religie is, zijn 

de vijf voorschriften de norm en wordt er van de mensen verwacht dat ze hiernaar proberen te 

leven. Iedere praktiserende Boeddhist doet hier een poging toe.
131

 Toch vinden we in deze 

landen veel Boeddhisten, die zichzelf wel Boeddhist noemen, maar die de voorschriften, die 20 

bij het Boeddhist-zijn horen, aan de kant schuiven.
132

 De voorschriften lijken voor veel 

mensen te hoog gegrepen.  

 

4.6 Conclusie 

 25 

 De basisvoorschriften vormen een soortement van basis van ethisch gedrag. Wanneer 

je deze aanhoudt, lijd je een goed leven. De voorschriften kunnen veel positieve bijeffecten 

hebben, ermee breken veroorzaakt echter lijden en een slecht kamma. Het is de bedoeling dat 

lekenboeddhisten zich aan de vijf basisvoorschriften houden.  

  30 
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Hoofdstuk 5 

De voorschriften voor kloosterlingen 
 

5.1 De reden van de voorschriften  

 5 

Uit overlevering weten we dat de voorschriften, waar kloosterlingen zich aan dienen 

te  houden
133

, opgesteld zijn door de Boeddha zelf. Na zijn verlichting onderrichtte hij 

allereerst zijn oude vrienden in zijn nieuw ondervonden leer en spoedig daarna keerde hij 

terug naar zijn ouderlijk huis om ook zijn familieleden te onderwijzen. Vanaf zijn verlichting 

heeft de Boeddha het leven van een rondtrekkend prediker geleid.
134

 Volgens de traditie koos 10 

hij bewust voor het leraarschap.
135

 Hij onderrichtte zijn volgelingen meer dan veertig jaar. 

Zijn optreden als leraar en zijn wijze van communicatie met de mensen in zijn omgeving 

hebben een bijzondere stempel op het Boeddhisme en op Boeddhistische opvattingen 

gedrukt.
136

  

De Boeddha heeft de voorschriften gevormd als antwoord op specifieke 15 

gebeurtenissen, die binnen de kloostergemeenschap of door interactie met leken 

plaatsvonden.
137

 Voor zichzelf had de Boeddha geen regels nodig. En ook zijn eerste 

volgelingen waren voor het grootste gedeelte zeer ontwikkelde mannen.
138

 Doordat hun leven,  

als asceet of brahmaan, veel overeenkomsten had vertoond met dat van de Boeddha
139

, 

begrepen zij al snel wat de Boeddha hen met zijn leer wilde zeggen. Ze werden na een korte 20 

tijd gewijd en kwamen niet lang daarna tot verlichting. Dus ook voor hen waren voorschriften 

of regels niet direct nodig. Zij waren bekend met een leven van onthouding. Op vragen 

waarom hij geen regels opstelde voor de kloosterlingen antwoordde de Boeddha: “ik wacht op 

de juiste tijd”. Uiteindelijk kreeg de Boeddha steeds meer volgelingen en dwongen bepaalde 

incidenten hem ertoe om regels op te stellen. Iedere keer wanneer zich een probleem 25 

voordeed, kwamen er regels bij. Elk voorschrift is opgesteld naar aanleiding van een incident. 

Meestal doordat een leek klaagde: “ik zag dat een monnik dit en dat deed; kan dat wel?”. Alle 

regels zijn het resultaat van onbegrip; achter iedere regel zit een verhaal.
140
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De Boeddha noemde zijn regels de Vinaya en toen hij stierf heeft hij deze als gids 

voor de mensheid nagelaten.
141

 Volgens overlevering heeft de Boeddha, na zijn verlichting, 

zijn monnikvolgelingen in Vesali toegesproken met de volgende woorden:  

 

Een monnik moet zijn aandacht op zijn lichaam richten, op zijn gevoelens, op 5 

de toestand van zijn geest en op de dhamma‟s (die van invloed op zijn geest 

kunnen zijn). Een monnik moet zich ook zoveel mogelijk van alles bewust zijn 

wat hij doet, of hij komt of gaat, naar iets kijkt of zijn blik rond laat gaat, zijn 

ledematen buigt of strekt, enzovoorts142
.  

 10 

De Vinaya is bedoeld om de monnik te helpen om zijn handelingen en uitspraken te 

verhelderen en hem de betekenis ervan te laten zien. Het maakt hem bewust van de manier 

waarop hij in de wereld staat en hoe hij invloed uitoefent op anderen; met welke intentie hij 

de dingen doet die hij doet.
143

 

 15 

5.2 De Vinaya 

 

5.2.1 Haar oorsprong 

 

 Van verscheidene Boeddhistische scholen zijn tekstverzamelingen over de discipline 20 

van de orde, de Vinaya, overgeleverd.
144

 Zij is deel van de Pali-canon, die ook wel de Tipitaka 

genoemd wordt.
145

 De letterlijke betekenis van Tipitaka is „drie manden‟, wat verwijst naar de 

drievoudige verdeling van de heilige geschriften.
146

 Volgens de overlevering waren de eerste 

Boeddhistische geschriften het werk van Theravada monniken, opgesteld tijdens het vierde 

concilie
147

 in Sri Lanka in de 1
e
 eeuw v. C.

148
 Het grootste gedeelte van de Vinaya Pitaka 25 

wordt beschouwd als legaat van de Boeddha. Het lijkt de bedoeling van zijn volgelingen 

geweest te zijn om zijn werkelijke woorden in hun historische setting weer te geven.
149
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De Vinaya bestaat uit enkele duizenden regels en reguleringen.
 150

 Daarnaast omvat 

het ook belangrijk historisch materiaal over de Boeddha en het ontstaan van de Sangha.
151

 De 

twee patimokkha‟s
152

, de bhikkhu-patimokkha en de bhikkuni-patimokkha, vormen de kern 

van de Vinaya. De patimokkha‟s hebben tijdens het leven van de Boeddha en in de eeuw erna 

geleidelijk aan vorm gekregen. Volgens één bepaalde etymologie betekent het woord 5 

patimokkha „band‟: iets dat tégen de „verstrooiing‟ van spirituele stadia is en vóór het 

zuiveren van de Sangha. Als een verfijnde uitwerking van de tien voorschriften beperkt het de 

bevrediging van de verlangens op een drastische manier.
153

 

De vroege monastieke broederschappen hebben verschillende versies van de originele 

patimokkha van om en nabij 150 regels ontwikkeld. Deze gedragscodes kwamen wat betreft 10 

hoofdzaken voor het grootste gedeelte met elkaar overeen. En ook de meeste details 

vertoonden zeer veel overeenkomsten. Uiteindelijk mondde dit in de Theravada-stroming uit 

in gedragscodes van niet minder dan 227 regels voor monniken en 311 regels voor nonnen.
154

    

 

5.2.2 Haar inhoud 15 

 

De Vinaya bestaat dus uit een groot aantal regels, voorschriften en reguleringen die 

het leven in de Sangha in goede banen moeten leiden.
155

 Zaken als toetreding tot de orde, het 

regelmatig houden van bijeenkomsten en het doorbrengen van de regentijd behandeld. Alle 

voorschriften staan in het kader van verhalen die aantonen – of pretenderen aan te tonen – hoe 20 

het tot regelgeving kwam, waarom een regel veranderd of verscherpt moest worden, 

enzovoorts.
156

 

De twee patimokkha‟s geven een gedetailleerde beschrijving van wat de monniken en 

nonnen wel en niet toegestaan is.
157

 De regels van de patimokkha‟s zijn opgedeeld in 

verschillende categorieën, al naar gelang gewichtigheid. De eerste categorie heeft te maken 25 

met parajika, uitsluitingshandelingen, die een degradatie in het monastieke leven en 

definitieve wegzending tot gevolg hebben. Voor monniken valt hier het breken met vier van 

de tien voorschriften onder: het hebben van seksuele gemeenschap (op welke manier dan 

ook); het stelen van een waardevol object; het om het leven brengen van een mens; het 

afleggen van valse getuigenissen tegen een leek over de bereikte staat van verlichting om 30 

meer aalmoezen te vergaren. Deze daden hebben serieuze gevolgen voor het kamma van een 
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monnik en daarom is het beter wanneer de monnik weer terugkeert tot de status van leek. 

Wanneer een monnik met de voorschriften of regels breekt, wordt dit een „overtreding‟ 

genoemd (apatti). Zulke overtredingen worden begaan door woord of daad, hoewel de 

intentie over het algemeen de beslissende factor vormt.
158

 

De tweede categorie regels omvat die regels die, wanneer er met deze gebroken 5 

wordt, een formele bijeenkomst van de Sangha vereisen. De desbetreffende monnik krijgt een 

proeftijd en wordt gedurende een bepaalde periode behandeld zoals de jongste monnik 

behandelt wordt en uitgesloten van officiële bijeenkomsten en gebeurtenissen binnen de 

kloostergemeenschap. Er zijn dertien regels die binnen deze categorie vallen. Vijf hebben te 

maken met seksualiteit; twee gaan in op de monastieke verblijfplaats; twee hebben betrekking 10 

op valse beschuldigingen; twee gaan in op het veroorzaken of ondersteunen van een schisma 

binnen de Sangha; één heeft te maken met monniken, die herhaaldelijk gewaarschuwd zijn 

voor hun misstappen en de laatste behandelt monniken, die families bedriegen door hen kleine 

giften te geven, in de hoop meer aalmoezen te ontvangen.  

Op het breken van regels uit de andere zes categorieën volgen minder strenge 15 

straffen.
159

 Dit is ook iets wat zeer duidelijk naar voren komt in het Boeddhistische 

kloosterleven: alle voorschriften zijn belangrijk, maar het ene voorschrift draagt meer gewicht 

dan het andere.
160

 Het grootste aantal van de 227 regels hebben te maken met dingen als 

eetgewoontes, de manier van lopen, de manier van kleden enzovoorts. Het breken met deze 

voorschriften heeft geen ernstige gevolgen.
161

  20 

 

5.3 De waarde van de voorschriften  

 

De voorschriften zijn gegeven als een richtlijn voor het leven.
162

 De vijf voorschriften 

dienen als ethische standaard en gaan in op fundamentele vragen als „wat moet ik doen, wat 25 

kan ik zeggen?‟. Deze standaard wordt verfijnd door de acht voorschriften, die de leek helpen 

een leven te leiden, dat dichter bij dat van de monnik staat – ook al is dit wellicht tijdelijk. Dit 

kan uitmonden in de tien voorschriften van een novice of dasasila mata non, Een gewijde 

Boeddhistisch non, die een heilig leven van celibaat en strikte kuisheid leidt, gebaseerd op de 

tien voorschriften..  30 
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De 227 regels van de patimokkha zijn slechts bedoeld voor monniken
163,

 De 

patimokkha helpt de monnik te kijken naar zijn handelingen en uitspraken en wat deze 

betekenen. Het maakt hem bewust van de manier waarop hij in de wereld staat en op welke 

wijze dit effect heeft op anderen.
164

 Het houden van de voorschriften van de patimokkha 

draagt er aan bij om gevoelens van hebzucht, haat en bedrog te verdrijven. Het helpt hen, die 5 

het doel van de verlichting nog niet bereikt hebben en dit wel nastreven, om deze gevoelens in 

toom te houden. De voorschriften bieden een richtsnoer, die de monnik kan helpen zich meer 

bewust te worden van zijn woorden en daden, zodat hij niet van de middenweg
165

 van de 

Boeddha afraakt.
166

  

De levensstijl, die door de voorschriften gevormd wordt, helpt de monnik om de 10 

zorgen en verwikkelingen van het lekenleven achter zich te laten. Zo kan hij nagenoeg al zijn 

tijd en energie richten op het doel van bevrijding.
167

 De voorschriften van de patimokkha zijn, 

zo vertelde men mij in Wat Pah Nanachat, op deze wijze deel van het proces dat leidt tot het 

nibbana. Natuurlijk is het mogelijk de verlichting te bereiken zonder je aan de 227 

voorschriften te houden. Door meditatiepraktijken en door de juiste handelingen kunnen 15 

mensen, zonder dat ze kloosterling zijn, toch de verlichting bereiken. Er zijn verslagen van 

lekenmannen en -vrouwen bekend, die de staat van verlichting wisten te bereiken, terwijl zij 

slechts de vijf of acht voorschriften volgden. De voorschriften van de patimokkha hebben 

niets te maken met goed of slecht, maar met een manier van leven. Uiteindelijk gaat het ten 

diepste om het inwendige proces van de mediterende persoon.
168

 De Boeddha formuleerde het 20 

als volgt:  

 

In dat geval, bhikkhu‟s, zal ik een leerregel formuleren voor de bhikkhu‟s met 

daarbij tien doelen in gedachten: het uitblinken van de Gemeenschap, de rust 

van de gemeenschap, het inperken van de schaamtelozen, het welzijn van de 25 

getrouwe bhikkhu‟s, het voorkomen van (vervuilingen) in het huidige leven, 

het voorkomen van (vervuilingen) in het volgende leven, het opwekken van 
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geloof in ongelovigen, het versterken van geloof in gelovigen, het vestigen 

van ware Dhamma, en het bevorderen van discipline.
169

  

 

5.4 In de praktijk 

 5 
5.4.1 Theorie en praktijk 

 

Het blijft belangrijk te bedenken dat de theorie vaak anders is dan de praktijk; er zijn 

vele manieren waarop de regels door de monniken in praktijk worden gebracht.
170

 De dingen 

zijn en blijven nergens hetzelfde. Er zijn veel manieren waarop monniken de regels navolgen 10 

en in Thailand worden de voorschriften anders nageleefd dan bijvoorbeeld in Maleisië. Een 

ieder volgt de voorschriften volgens zijn eigen traditie en gebruiken, aangepast aan de normen 

van de maatschappij,
171

 want religieuze tradities zijn niet statisch. Ze passen zich aan de 

sociale, economische en politieke omstandigheden aan.
172

 

Verscheidenheid of niet, toch is de essentie van de voorschriften altijd hetzelfde 15 

gebleven en doen zij nog net zo ter zake als 2500 jaar geleden. Hun relevantie is dezelfde 

gebleven, omdat ze betrekking hebben op de mens en  de invloed van woorden en daden 

invloed op de wereld en op de mensen die hierin leven. Het fundament van de voorschriften is 

eeuw naar eeuw hetzelfde gebleven en nog even relevant als vroeger. Het meest essentiële 

van de voorschriften is dat zij monniken de mogelijkheid geven los te laten, de mogelijkheid 20 

om te onthechten.
173

 

 

5.4.2 Een manier van leven 

 

Tijdens mijn onderzoek in Thailand kwam ik erachter dat men niet voor niets de 25 

moeite genomen heeft om deze lijst met regels op te stellen. Naarmate het interview met de 

gastmonnik van het klooster Wat Pah Nanachat
174

 vorderde en ook tijdens het gesprekken 

met abdis Dhammananda en dr. Stanford van de World Buddhist University
175

, realiseerde ik 

mij meer en meer dat de voorschriften voor kloosterlingen er niet zozeer zijn om beperkingen 

op te leggen, maar meer om een helpende hand te bieden en om conflicten te vermijden. Deze 30 

trainingsregels bieden de monniken de mogelijkheid een gestructureerd leven te leiden, 

waarin zij zich ten volle kunnen concentreren op hun uiteindelijke doel: het bereiken van het 

nibbana. De voorschriften scheppen een wereld, waarin het voor een mediterend persoon 
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mogelijk is om zich op het inwendige te richten.
176

 Ze versimpelen het leven, beïnvloeden de 

dagelijks routine binnen de kloostermuren en zorgen ervoor dat de kloosterlingen zich licht en 

vrij kunnen voelen.  

De abdis van het nonnenklooster van Thailand vertelde mij dat het voor 

kloosterlingen belangrijk is een leven te leiden dat in de lijn van de voorschriften ligt. Het is, 5 

voor zowel monniken als nonnen, zeer belangrijk om de gedragsregels van de patimokkha te 

begrijpen en om ernaar te leven. Toch zijn kloosterlingen niet voortdurend met deze regels 

bezig en zijn zij geen dwingend keurslijf. Dit zou ook niet goed zijn. De voorschriften moeten 

volledig ingebed zijn in het leven; in de manier van handelen en de manier van denken; in de 

gehele manier van doen en laten. De voorschriften dienen als begeleiding van het dagelijks 10 

leven.
177

 

 

5.5 Conclusie  

 

 In de Boeddhistische geschriften is een enorm scala aan voorschriften opgenomen en 15 

volgens overlevering zijn de meeste van deze voorschriften door de Boeddha opgesteld. Zij 

zijn in het leven geroepen, doordat bepaalde gebeurtenissen vragen opriepen over de juiste 

manier van handelen in bepaalde situaties.  

Van de monnik wordt verwacht dat hij de 227 regels van de bhikkhu-patimokkha in 

acht neemt. Deze helpen hem zich bewust te worden van zijn doen en laten en werken 20 

conflictvermijdend. Daarnaast scheppen ze een veilig bestaan, doordat een ieder binnen de 

kloostergemeenschap zich aan deze regels houdt. Hierdoor kan de monnik zich volledig, 

zonder afgeleid te worden door triviale zaken, op de verlichting richten. 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 

 

 

 35 
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Hoofdstuk 6 

In confrontatie met de maatschappij 

 

6.1 Het verval 

 5 

Met name onder de gewone bevolking van Thailand lijkt
178

 de Boeddhistische leer in 

het verval te zijn. Dit is te merken wanneer je met simpelweg in Thailand rondloopt. Veel 

Thai noemen zich wel Boeddhist en het zogenoemde „populaire Boeddhisme‟ is erg in zwang, 

maar je hebt als je een Thai ontmoet vaker niet dan wel met een praktiserend Boeddhist te 

maken. En zelfs onder de Boeddhistische monniken is men minder gericht op de dhamma en 10 

het uiteindelijke doel daarvan dan voorheen. Zo lijkt het in ieder geval. Op een conferentie 

over de waarde van het Boeddhisme die ik bijwoonde in Thailand , sprak een bezorgde 

monnik tot zijn publiek over de manier waarop veel Thaise monniken de voorschriften van de 

patimokkha vandaag de dag aan hun sandalen lappen: “Heden ten dage houden zelfs veel 

monniken zich niet meer aan de voorschriften. Alles raakt in verval. Hoe kan dit? En hoe 15 

kunnen de monniken op deze manier onderwijzen? Het is te triest voor woorden!”
179

 Het lijkt 

een prangende vraag te zijn: hoe kan dit? Ook lijkt het taboe, dat eens rustte op het 

bekritiseren van de religieuze orde, doorbroken te worden. Langzaam maar zeker verandert 

dit door het wangedrag van veel monniken. De publieke mening keert zich tegen de Sangha, 

die deze slechte ontwikkelingen blijkbaar niet stop kan zetten.
180

 20 

Hoewel de voorschriften nog steeds niets aan relevantie ingeboet hebben, lijken ze 

voor de inwoners voor Thailand steeds minder van belang te zijn. De Thaise maatschappij 

stelt andere eisen aan haar inwoners dan zij voorheen deed en de balans tussen spiritualiteit en 

materialisme lijkt, met name sinds de invoering van het kapitalisme
181

, zoek te zijn. Veel Thai 

kunnen en willen geen weerstand bieden aan de genoegens van de moderne tijd, ook al is dit 25 

misschien in strijd met de voorschriften van het Boeddhisme. De komst van de moderne 

technologie en westerse manieren lijkt de Boeddhistische leer, in ieder geval gedeeltelijk, 

irrelevant gemaakt te hebben. Spirituele ontwikkeling heeft niet langer prioriteit, materiële 

doeleinden voorzien in vele, zo niet alle, behoeftes. Het wordt voor de Thai, in een wereld die 

zoveel afleiding biedt, steeds moeilijker om zich te richten op het innerlijk welzijn en de 30 

Boeddhistische leer. Waarom zouden ze ook?   
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De grootste vraag die in dit alles verborgen ligt, is de vraag of het werkelijk allemaal 

wel zo anders is dan vroeger. Zijn Boeddhisten, en ik spreek dan met name over de 

Boeddhistische monnik, echt minder gericht op de voorschriften dan voorheen? We zijn wel 

vaker geneigd te denken dat de zaken er vroeger beter voorstonden en dat alles in het verval 

is. Het is de vraag of dit ook werkelijk het geval is. „Vroeger‟ en „nu‟ zijn moeilijk met elkaar 5 

te vergelijken en vallen enigszins buiten het onderzoeksveld van deze scriptie. Buiten dit feit, 

lijkt het wat zwak om terug te vallen op het cliché dat de zaken van vandaag nu eenmaal 

anders zijn. Om hier niet in te vervallen, volgen hieronder een aantal voorbeelden van 

misstappen van monniken en mogelijke redenen hiervoor.  

 10 
6.2 Voorbeelden uit de praktijk  

 

Doorgaans houden monniken zich, als ze zich binnen de muren van het klooster 

bevinden, min of meer zonder erbij na te denken aan de voorschriften. Ze horen simpelweg 

bij de routine van het leven daar en er is binnen de kloostermuren minder gelegenheid om 15 

ervan af te wijken. De gepaste omgeving van het klooster versimpelt de dingen en maakt het 

eenvoudiger om de voorschriften na te leven. De monniken worden minder aan verleiding 

blootgesteld.
182

 Buiten de muren van het klooster ligt echter een wereld, waar veel monniken, 

wanneer ze deze betreden, geen weerstand aan kunnen bieden. Ook zij gaan, net als leken, 

vaak over de schreef en breken nog wel eens met een voorschriftje. Isolatie is echter geen 20 

oplossing, omdat het belangrijk is dat monniken in de wereld staan. De monnik heeft altijd de 

steun en het begrip van lekenboeddhisten nodig gehad.
183

 Maar dit maakt het leven voor de 

monnik er niet altijd eenvoudiger op.
184

      

Om een voorbeeld uit de praktijk te noemen
185

: de regels van de Vinaya verbieden 

monniken om geld aan te raken of over te dragen.
186

 Toch ben ik meerdere keren in en bij 25 

Thaise banken Boeddhistische monniken tegengekomen, met geld in hun handen. Monniken 

horen echter een kappiya (bediende) bij zich te hebben, om de geldzaken voor hen te regelen. 

Deze regel is er om de monniken te beschermen en hen te herinneren aan gevaarlijke en 

onbekwame handelingen.    

Een ander voorbeeld heeft te maken met seksualiteit, want hoewel de Boeddha een 30 

reeks regels opgesteld heeft, die betrekking hebben op dit onderwerp en die de monnik onder 

andere leren om eventuele emotionele bindingen met de leek, en met name met de 

                                                 
182

 Ariyesako, (2007), blz. 31. 
183

 Zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3 en hoofdstuk 4, paragraaf 2,1.  
184

 Ariyesako, (2007), blz. 31. 
185

 Deze voorbeelden beperken zich uiteraard tot mijn onderzoeksgebied, Thailand. Het betreft hier een 

greep uit ervaringen die ik hier opgedaan heb.  
186

 Ariyesako, (2007), blz. 21. 



 45 

lekenvrouw, te voorkomen
187

, komen hechtere relaties tussen monnik en leek in de praktijk 

wel vrij regelmatig voor. Monniken staan doorgaans in nauw contact met leken, maar dit mag 

nooit uitmonden in een intieme relatie – zo staat geschreven in de pattimokkha. Dit gaat 

namelijk in tegen de gedachten, die te maken hebben met het verlaten van het gezinsleven en 

de eindeloze reeks moeilijkheden die daarbij horen. De meest ernstige parajika
188

 heeft 5 

betrekking op monniken, die de misstap van seksuele gemeenschap begaan. Dit is in de loop 

der eeuwen altijd een belangrijk onderwerp gebleven en de voorschriften die hierop 

betrekking hebben, zijn nu misschien zelfs wel relevanter dan ooit, als we kijken naar de 

hoeveelheid seksuele schandalen die de religieuze wereld van de Boeddhisten op z‟n 

grondvesten doen schudden.
189

 Daarom is het zaak dat de monniken voorzichtig zijn in hun 10 

omgang met de leek en met name met vrouwen. Zo is alleen zijn met vrouwen verboden
190

 en 

wordt het hebben van lichamelijk contact afgeraden.
191

 Alle mogelijke verdenking moet 

vermeden worden.
192

 Toch waren met vrouwen pratende monniken geen ongewoon 

verschijnsel in Thailand. Zelf ben ik zelfs een aantal keren aangesproken door monniken die 

hoopten dat een westerse vrouw als ik wel iets voor hen zou kunnen missen.  15 

Verder ben ik in Thailand onder andere gamende, shoppende en rokende monniken 

tegen gekomen, terwijl dit niet direct dingen zijn die bij het ingetogen leven van een 

Boeddhistisch monnik passen. Hoewel er op roken misschien niet direct een verbod staat, is 

het de meeste kloosterlingen niet toegestaan een sigaret op te steken. Niet zozeer omdat dit 

opgenomen is in de lijst van voorschriften, als wél omdat het binnen verschillende kloosters 20 

zo besloten is. Roken kan immers nadelige effecten hebben op andere mensen. De rook die 

ontstaat bij het nuttigen van sigaretten, kan zowel voor de eigen persoon als voor anderen 

nadelig effect hebben op de gezondheid. Daarnaast zijn we allen met elkaar verbonden: als ik 

rook, heeft dat nadelige effecten voor de rest van de wereld.
193

  

 25 

6.3 Redenen  

 

Er zijn verschillende redenen voor de door mij geobserveerde laksheid van 

Boeddhistische monniken te bedenken. De meest voor de hand liggende heeft betrekking op 

de creatieve geest van de mens. De Boeddha mag dan regels en voorschriften opgesteld 30 

hebben, maar het is aan zijn volgelingen om de manier van navolging te bepalen. Zo zijn er 

verschillende opvattingen over het naleven van de voorschriften van de Vinaya ontstaan. 
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Zoals er binnen iedere stroming volgelingen zijn die meer of minder streng in de leer zijn, zo 

is dit ook onder de Boeddhistische kloosterlingen het geval. Verschillende interpretaties over 

de striktheid waarmee de voorschriften nageleefd moeten worden zijn mogelijk.  

Naast verschillende opvattingen over de striktheid waarmee de Boeddha‟s regels 

nageleefd moeten worden, kan ook de uitleg van de voorschriften zelf verschillen. Zo is er in 5 

de Vinaya een regel opgenomen die het omhakken van bomen verbiedt. Deze is volgens abt 

Dhammananda
194

 vaak verkeerd uitgelegd. In de loop der eeuwen is dit voorschrift vaak 

opgevat als een verbod op het maaien van gras en het snoeien van planten. Volgens abt 

Dhammananda verbiedt dit voorschrift slechts het neerhalen van bomen, omdat daarmee het 

thuis van vogels en duizenden insecten vernietigd wordt. Het gaat dan om meer dan de boom 10 

an sich:  de natuurlijke omgeving van dieren wordt verwoest.
195

 Volgens de gastmonnik van 

Wat Pah Nanachat
196

 moeten we de voorschriften over het vernietigen van planten, bomen en 

begroeiing wél strikt aanhouden.
197

 Er zijn dus verschillende manieren waarop de monniken 

de voorschriften verstaan en dus in praktijk brengen. Nergens gaan dingen echt hetzelfde en 

soms gaan dingen zelfs op een geheel andere manier.
198

 De verschillen tussen de manieren 15 

waarop men gehoor geeft aan de voorschriften zijn groot en er bestaan veel variaties op de 

manier waarop de monniken de regels van de Vinaya begrijpen en praktiseren.
199

  

Waarom de monniken buiten de kloostermuren zoveel meer moeite lijken te hebben 

met het naleven van de voorschriften valt gemakkelijk te verklaren. We zijn allemaal wel 

bekend met het systeem van sociale druk en dit systeem speel hierbij ook een grote rol. Naast 20 

het feit dat de verleiding buiten de muren van het klooster gewoonweg veel groter is, valt in 

de „echte wereld‟ ook nog eens het wakend oog van collegea-monniken weg. De druk om in 

het patroon van alledag te blijven lopen verdwijnt hiermee. Absolute afzondering is echter 

onmogelijk, aangezien de wederzijdse steunrelatie intrinsiek onderdeel is van het 

kloosterleven.
200

  25 

De vraag is ook hoe belangrijk de voorschriften uiteindelijk, in extreme gevallen, zijn. 

We weten uit geschriften dat de Boeddha een zeer speciale relatie met zijn stiefmoeder, de 

zuster van zijn biologische moeder, had.
201

 Hij zocht haar, tegen de monniksregels in, op toen 

zij op haar sterfbed lag en dit vormde voor hem een reden om de regels op dat punt bij te 

stellen.
202

 De Boeddha was zich bewust van het beperkende karakter van de orderegels.  30 
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Buiten dit alles moeten we niet vergeten dat kloosterlingen ook gewoon mensen 

blijven met menselijke fouten en menselijke behoeftes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

zij soms de fout in gaan en dat we daar getuige van zijn. Niets menselijks is hen vreemd.   

 

6.4 Uitspraak van de Boeddha over de leerregels 5 

 
Volgens overlevering heeft de Boeddha vlak voor zijn dood nog het volgende over 

het naleven van de Vinaya gezegd:  

 

De Dhamma en Vinaya die ik voor jullie heb geformuleerd en aangegeven 10 

zullen jullie leraar zijn wanneer ik weg ben..
203

 

 

Het is dus wel zaak om de voorschriften uit de Vinaya serieus te nemen, welke 

redenen er ook aan te voeren zijn voor gemaakte misstappen. Meer dan 25 eeuwen zijn sinds 

de oorsprong van de Vinaya verstreken, rijken zijn gekomen en weer gegaan, grote 15 

bewegingen en ideologieën zijn opgekomen en weer ten onder gegaan, maar onder dit alles 

zijn de Dhamma en de Vinaya steeds de stilzwijgende gids van de Boeddhistische 

monnikengemeenschappen geweest.
204

  

 

6.5 Conclusie 20 

 

Een bezorgde stem die zich uitspreekt over de laksheid van de volgelingen van de 

Boeddha, heeft de neiging om zijn geluid te laten horen in Thailand. De Boeddhistische 

monniken zouden de leer van de Boeddha, en met name de Vinaya, niet meer naar behoren 

naleven. Het lijkt erop, zo waarschuwt deze stem ons, dat de voorschriften van steeds minder 25 

betekenis worden voor de Thaise monnik. Spirituele ontwikkeling levert een harde strijd met 

materialisme en vooralsnog lijken de genoegens en geneugten van de moderniteit terrein te 

winnen. Veel monniken doen water bij de wijn wanneer het om bepaalde voorschriften gaat. 

Dit in tegenstelling tot vroeger? 

Natuurlijk hebben de moderne omstandigheden een stempel gedrukt op de navolging 30 

van de regels,
205

 maar dit wil nog niet zeggen dat de Boeddhistische monniken zoveel te meer 

laks zijn in hun naleving van de voorschriften als we dit vergelijken met vroeger. Er zijn 

verschillende redenen op te geven voor de ogenschijnlijk nonchalante houding van de 

bhihhku‟s.  Toch is geen van deze redenen echt toereikend. De Boeddha heeft de Vinaya 

opgesteld als leraar en gids en het is de bedoeling dat deze nageleefd wordt. Excuses voor 35 
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nonchalance en gemaakte misstappen zijn niet relevant. Het is ook niet relevant of monniken 

vandaag daadwerkelijk lakser omspringen met de voorschriften dan vroeger. Wat wél relevant 

is, dat zijn de voorschriften.  

 

 5 
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Conclusie 

 

C.1 Terugblik  

 

Thailand is een land met verschillende lagen en gezichten. We zien wanneer we naar 5 

dit land kijken allereerst de toeristische vernis. De Thai weten goed hoe aantrekkelijk hun 

land voor vakantiegangers is en willen hen graag plezieren omdat ze weten dat een groot deel 

van hun inkomsten hier vanaf hangt. Daaronder gaat een harde realiteit schuil, want Thailand 

is ook het land met de ruimschoots geëxploiteerde seksindustrie, een land met veel armoede 

en met een grote kloof tussen arm en rijk.  10 

De Thai zijn altijd zeer gericht geweest op „de buitenlander‟. Vandaag de dag, om via 

de buitenlandse portemonnee een poging te doen het land verder te ontwikkelen en vroeger, 

omdat de „buitenlanders‟ een bedreiging vormden. Met angst en beven werden zij in de gaten 

gehouden omdat zij, wanneer zij dit zouden willen, hun macht aan zouden kunnen wenden om 

Siam voor zich in te nemen. Dit heeft het karakter van het uiteindelijke Thailand grotendeels 15 

bepaald. Doordat de Thai gedwongen waren om aan een aantal wensen van het westen 

tegemoet te komen, hebben ze een aanzienlijk deel van hun eigenheid in moeten leveren. 

Thailand is hieruit naar voren gekomen als een land dat hevig beïnvloed is door het westerse 

kapitalisme en de westerse cultuur.      

Een belangrijk aspect van Thailand en van de Thaise regering is haar verbondenheid 20 

met de Boeddhistische religie en specifiek met de Boeddhistische kloosterorde, de Sangha. Er 

is altijd een wederzijdse betrokkenheid geweest.  

Er wordt van de gewijde kloosterlingen verwacht dat zij zich aan een in de Tipitaka 

opgenomen lijst van regels houden, de pattimokkha. Deze lijst, die terug te brengen valt op de 

Boeddha, heeft in de eerste paar eeuwen van het Boeddhisme vorm gekregen. De 25 

voorschriften waren een reactie op specifieke incidenten.  

Er zijn vijf basisvoorschriften, waar ook de lekenboeddhist zich aan dient te houden. 

Zij vormen de ethische basis en het fundament voor een goed leven. De overige 222 

voorschriften zijn bedoeld als richtlijn voor het dagelijks leven van de monnik. Velen hebben 

te maken met simpele dingen als eetgewoontes, kleding en de manier van lopen. Andere 30 

hebben te maken met meer serieuze zaken als gedrag, houding en seksualiteit.     

Het uiteindelijke doel van de voorschriften is de kloosterlingen een richtlijn te bieden 

voor het leven van alledag. Door deze voorschriften na te leven worden moeilijkheden en 

onrust voorkomen en vervelende situaties vermeden. Ze zorgen ervoor dat de kloosterlingen 

zich volledig op hun uiteindelijke doel kunnen richten: het bereiken van de verlichting. Er 35 

wordt door middel van de voorschriften een bepaald ritme in het leven van de monniken 
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gebracht, waardoor er niet nagedacht hoeft te worden over „triviale‟ zaken. Wanneer de 

aandacht niet meer zozeer gericht is op de voorschriften, maar zij deel zijn geworden van het 

leven van alledag, dienen zij hun doel.  

Omdat de maatschappij van Thailand met name in de 20
ste

 eeuw doordrongen is 

geraakt van kapitalisme en omdat de Thai zich steeds meer en meer bewust lijken te worden 5 

van materiële zaken, lijkt het nastreven van de voorschriften steeds minder van belang. 

Materialisme en Boeddhisme voeren schijnbaar een stille strijd. Boeddhisten, zelfs 

Boeddhistische kloosterlingen, verrichten handelingen die in strijd zijn met de voorschriften. 

Met name wanneer kloosterlingen de veilige muren van het klooster verlaten en zich in de 

buitenwereld begeven, blijkt dat ze het toch lastig vinden om, tegen alle genoegens in, vast te 10 

blijven houden aan voorschriften die zo‟n 2000 jaar geleden opgesteld zijn. Persoonlijk denk 

ik dat dit alleen al de relevantie van de voorschriften bevestigt.  

    

C.2 Antwoord onderzoeksvraag  

 15 

Mijn onderzoeksvraag luidde: Op welke manier krijgen de Boeddhistische 

kloostervoorschriften binnen het Boeddhistische kloosterleven van het huidige Thailand vorm 

en wat is hiervan de betekenis? Bovenstaande terugblik verduidelijkt en verheldert de weg, 

die geleid heeft tot het uiteindelijke antwoord.  

De Boeddhistische kloostervoorschriften vervullen een belangrijke rol binnen het 20 

Boeddhistische kloosterleven. Ze brengen structuur aan binnen het leven van de 

kloosterlingen zodat zij zich bezig kunnen houden met dat wat er volgens de Boeddhistische 

religie het meest toe doet, ontsnappen aan het lijden. Door de voorschriften kunnen de 

monniken zich hier volledig op richten. Verschillende stappen van het achtvoudige pad, dat 

zorgt voor de vernietiging van het lijden, worden gezet wanneer de voorschriften nageleefd 25 

worden. Om een voorbeeld te geven: het voorschrift dat betrekking heeft op het vertellen van 

de waarheid heeft alles te maken met „juiste spraak‟-factor van het achtvoudige pad. Met het 

volgen van dit voorschrift wordt een stap in de richting van de ultieme bevrijding gezet. Het 

komt op ons misschien overdreven over om alles aan regels te onderwerpen, maar voor de 

Boeddhistische kloosterling maakt dit het leven simpeler. Je aan zo‟n enorme hoeveelheid 30 

regels houden zoals van de kloosterlingen verwacht wordt - lijkt misschien een opgave, maar 

wanneer je deze eenmaal hebt ingebed in je leven, zorgen zij voor het gemak dat nodig is om 

je bezig te houden met het geestelijk welzijn. Kort gezegd: de Boeddhistische 

kloostervoorschriften vormen het kader waarbinnen de monniken zich volledig kunnen 

richten op hun uiteindelijke doel: verlichting.  35 
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C.3 Tot slot nog  

 

 Vragen die blijven hangen zijn onder andere vragen die te maken hebben met de 

verhouding tussen „vroeger‟ en „nu‟: de manier waarop de monniken zich vroeger aan de 

voorschriften hielden en de manier waarop ze dit nu doen. Deze tegenstelling blijft op de 5 

achtergrond steeds meespelen. Ik vind het jammer dat ik hier niet dieper op in kan gaan, maar 

als ik dit zou doen, zou ik ver buiten mijn onderzoeksveld treden. Het is een vraag die ik dus 

voor verder onderzoek openlaat.  

Het zou verder nog interessant zijn om te kijken wat nu die bijeffecten van het 

Boeddhisme van Thailand zijn, waar in bijlage 4 over gesproken wordt. Het zou interessant 10 

zijn om te kijken naar de manier waarop het Boeddhisme de Thaise maatschappij beïnvloed 

heeft.  En hoe de verandering van het Boeddhisme samenhangt met de verandering van de 

Thaise staat. 

 

 15 
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Nawoord 

 

Na vele strubbelingen en frustraties, maar ook na vele glorieuze „eureka-

momenten‟
206

, zet ik nu eindelijk, na vele maanden werk, met veel voldoening de laatste 

woorden van mijn scriptie op papier. Ik moet zeggen dat mijn fascinatie voor zowel Thailand 5 

als het Boeddhisme nog steeds niet verdwenen is. Na een veelomvattend en min of meer 

uitputtend onderzoek intrigeren beide onderwerpen mij nog altijd en ik zou er veel en veel 

meer over kunnen en willen zeggen. „Helaas‟ moet er een einde aan een scriptie zitten.   

Hoewel ik met name het veldonderzoek erg leuk vond, viel het verwoorden van mijn 

bevindingen mij niet altijd mee. Daarnaast vond ik het beperken van het onderwerp erg lastig. 10 

Gelukkig had ik de mogelijkheid om aan de bel trekken wanneer het echt niet meer lukte en 

wanneer ik het niet meer zag zitten. Mijn reis naar Thailand heeft mij enorm geholpen om de 

dingen in het juiste perspectief te plaatsen en ik kan dan ook iedereen die over een ander land 

dan zijn hometown schrijft, aanraden om het betreffende land te bezoeken.    

Tot slot wil ik nog enkele opmerkingen plaatsen over de voorkant van mijn scriptie. 15 

De foto is door mijzelf genomen en ik heb deze gekozen omdat de monnik die erop afgebeeld 

staat een bepaalde ingetogenheid en devotie uitstraalt; een toewijding aan het leven waar hij 

voor gekozen heeft. De titel beslaat de twee kanten die ook duidelijk in mijn scriptie naar 

voren zijn gekomen: aan de ene kant de snel veranderende maatschappij van de Thai, aan de 

andere kant het strikte kloosterleven van de Boeddhistische monnik. Soms lijkt er een breuk 20 

tussen deze twee te bestaan, vandaar dat de titel ook geen vloeiend geheel vormt.   
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Bijlage 1 

Een paar dagen uit het kloosterleven van Marissa Buitink en 

reisgenoot, 24-07-2007 t/m 27-07-007 

 

B1.1 Inleiding  5 

 

Omdat ik mijn scriptie niet alleen op boeken wilde baseren, ben ik, zoals in de 

inleiding vermeld staat, zelf naar zuidoost-Azië afgereisd om daar veldonderzoek te doen. Ik 

heb hier een kleine twee maanden doorgebracht, samen met een vriendin die in hetzelfde 

gebied onderzoek wilde doen. In deze tijd hebben we een enorme hoeveelheid kloosters 10 

bezocht. Wat Pah Nanachat was slechts één van de velen, maar wel één van de weinige 

kloosters waar we langere tijd zijn gebleven. Na een week in Bangkok en een week reizen 

bezochten we dit klooster. De redenen voor de keuze voor dit klooster waren eenvoudig: hier 

zouden we als vrouwen volledig mee kunnen draaien en hier zouden we ons verstaanbaar 

kunnen maken en enkele vragen kunnen stellen, omdat Wat Pah Nanachat vooral gericht is 15 

op westerlingen. Daarnaast staat dit klooster in de bostraditie, een traditie die bekend staat om 

zijn grote nadruk op het correct navolgen van de Vinaya. 

Wat Pah Nanachat is een internationaal klooster, dat zich even buiten Ubon 

Ratchatani bevindt, zo‟n 600 kilometer ten noordoosten van Bangkok. Men gebruikt hier niet 

slechts één meditatietechniek, maar verschillende, waarbij aandacht voor de ademhaling de 20 

basis vormt. Men is hier zeer creatief en gebruikt een variëteit aan meditaties en reflecties uit 

de Theravada-traditie. De plaats waar het klooster gelegen is, biedt de ideale omgeving voor 

meditatie, aangezien het totaal afgesloten lijkt te zijn van de rest van de wereld en omgeven 

wordt door bos en natuur.
207

  

 25 

 B1.2 Reisverslag 

 

B1.2.1 Dag 17, 24-07-2007  

 

Omdat we vroeg bij het klooster wilden arriveren, waren we gedwongen om vroeg op 30 

te staan. De reden hiervoor was dat we op het internet gelezen hadden dat het klooster na tien 

uur geen bezoekers meer wenste te ontvangen. Om vijf uur ging de wekker en onder de 

primitieve omstandigheden die onze slaapplaats ons bood, maakten we ons klaar voor vertrek. 

Na het bijeenrapen van onze spullen gingen we rond een uurtje of 6 bepakt, bezakt en beladen 
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de deur uit, op zoek naar een bus die ons naar onze plaats van bestemming zou kunnen 

brengen – het klooster Wat Pah Nanachat. Dit bleek nog een hele opgave te zijn. Uiteindelijk 

zaten we, na vele malen vragen, in een busje dat tot onze grote opluchting na een tijdje ook 

daadwerkelijk de goede kant op reed. Rond kwart over zeven arriveerden we bij het klooster, 

waar niemand echt aandacht aan ons wenste te besteden. Het gevolg was dat we ons niet 5 

bijster welkom voelden, maar het stelde ons wel in de gelegenheid om wat rond te dolen en 

ondertussen de boel te observeren. Na een klein half uurtje kwam er een man op ons af, die 

ons vertelde dat we ons bij de mensen in de eetzaal konden voegen. We hadden wel wat 

mensen in een zaaltje zien zitten, maar durfden hen niet goed aan te spreken. Temeer daar zij 

een drukke en gespannen indruk maakten. We wilden niet storen. Het bleek dat zij, 10 

voornamelijk vrouwen, bezig waren eten over schalen te verdelen voor de maaltijd en er werd 

ons gevraagd om een handje te helpen. Twee vriendelijke vrouwen van middelbare leeftijd 

kwamen bij ons zitten om ons enigszins te onderwijzen en na het voorbereiden van de 

maaltijd gingen zij een gesprek met ons aan en vertelden ons enige wetenswaardigheden over 

het klooster.  15 

Het klooster telt, aldus de vrouwen, negen monniken en er zijn ongeveer 115 

afdelingen van deze gemeenschap over de hele wereld. Normaal gesproken eten monniken 

twee maal per dag, maar zo niet in dit klooster, waar slechts één maaltijd per dag genoten 

wordt. Iedere ochtend, rond half zes, gaan de monniken op weg om de aalmoezenronde door 

de dorpen te maken om eten te verzamelen.  20 

Rond tien over acht gingen de vrouwen ons voor naar de tempel (Sala), waar van ons 

verwacht werd dat we drie maal zouden buigen voor de Boeddhabeelden, die voorin de 

tempel aanwezig waren
208

. Ook was het belangrijk, daar wees men ons op, dat we, wanneer 

wij zaten, niet met onze benen naar voren wezen. „Onze‟ vrouwen hadden een bord en een 

glas water uit het keukenverblijf meegenomen en op het moment dat één van de monniken 25 

begon met chanten
209

 (rond 8:45) goten zij het water in het bord. Dit was, zo vertelden zij ons 

later, om de overledenen te gedenken. Na enige minuten vielen de andere monniken de 

chantende monnik bij en even later gingen de resterende mensen in de tempel ermee verder. 

Na nog drie kniebuigingen, met de neus op de vloer, in de richting van de Boeddhabeelden en 

de monniken, gingen we met de vrouwen terug naar de eetzaal. Nadat de monniken iets te 30 

eten hadden uitgezocht, mochten de vrouwen hun borden volscheppen, waarna de mannen aan 

de beurt waren. De maaltijd was typisch Thais en zeer gevarieerd; we konden kiezen uit een 
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scala van gerechten. Na het eten werd er van ons verwacht dat we ons bord en bestek af 

zouden wassen en hierna werden we meegenomen naar de tempel door een man, die geen 

Engels bleek te spreken. Hij gebaarde ons buiten de tempel te blijven wachten. Vervolgens 

kwam er een monnik naar ons toe en hij deelde ons mee dat de gastmonnik binnen een 

kwartier naar ons toe zou komen. Om de tijd te doden bracht hij ons nog een boekje, waarin 5 

de basisprincipes van het Boeddhisme vermeld stonden. Opvallend was dat hij deze foldertjes 

naast ons op de bank legde en niet rechtstreeks aanreikte. Pas later drong het tot ons door dat 

dit logisch is, omdat één van de voorschriften van de pattimokkha een monnik verbiedt 

rechtstreeks iets aan een vrouw te geven. Wat verveeld bladerden we de foldertjes door en na 

een minuut of tien kwamen de gastmonnik en een andere monnik eindelijk aangewandeld. 10 

Natuurlijk waren zij met zijn tweeën, aangezien het een monnik niet toegestaan is met 

vrouwen alleen te zijn. De gastmonnik vroeg ons wat wij kwamen doen en enigszins 

wantrouwend stelde hij mij enige vragen over mijn scriptie om zeker te weten dat het na 

afronding niet gepubliceerd zou worden. Verder wilde hij van ons weten hoeveel monniken 

we wilden interviewen en waarover dit precies zou gaan. Nadat dit punt was afgehandeld, 15 

stelde hij ons op de hoogte van de soorten meditatie die in dit klooster gepraktiseerd werden, 

waarop hij de verschillende meditatietechnieken voor deed. Er werd van ons verwacht, zo 

vertelde hij ons, dat wij deze vormen van meditatie gedurende onze kloostertijd zouden 

praktiseren. Na deze kennismaking en introductie werd er gezocht naar een vrouw, die ons 

naar het vrouwenverblijf zou kunnen brengen. Zij nam ons mee en liet ons onze „kuti‟ zien: 20 

ons nachtverblijf voor de komende dagen. Ook kregen we van haar andere kleren, een zwarte 

rok en een witte blouse, en vertelde zij ons over de gebruiken van het klooster: slapen op een 

rieten matje, half 6 opstaan, niet meer eten na het ontbijt, veel mediteren en je klusjes doen.  

Om de tijd te doden hebben we na deze introducties boeken uit de bibliotheek gehaald 

om te lezen en hebben we ons logboek bijgewerkt. Deze activiteiten resulteerden uiteindelijk 25 

in een middagdutje. Om half 5 werden we door de vrouw, die ons in het vrouwenverblijf 

geïntroduceerd had, opgehaald voor de thee. Iedere middag werd er voor de vrouwen thee, 

koffie of chocolademelk geschonken, om de energie iets aan te vullen. Tijdens het 

theedrinken kwam de gastmonnik, precies op het moment dat het enorm begon te onweren, 

naar het keukenverblijf om ons te vertellen dat we deze avond, tijdens de bijeenkomst in de 30 

tempel, ná het chanten en vóór het mediteren, onze vragen zouden mogen stellen aan de 

monniken. Na het theedrinken zijn we teruggegaan naar onze kuti om vragen voor te bereiden 

en om 7 uur werden we opgehaald voor de avondceremonie. Na precies een half uur chanten 

onder leiding van de gastmonnik, mochten wij onze vragen stellen. De gastmonnik gaf 

uitgebreid antwoord.
210

 Ik vond het lastig om me op de antwoorden van de monnik te 35 
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 In bijlage 2 vindt u een korte weergave van dit interview.  
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concentreren, aangezien er achter zijn rug een gigantische rat over het altaar en de 

Boeddhabeelden liep. De monnik sprak voornamelijk over de acht voorschriften en hoe deze 

verbonden zijn met „forgiveness‟ en „loving kindness‟. Gelukkig werd alles opgenomen door 

een geluidsinstallatie, zodat we rustig konden luisteren en geen aantekeningen hoefden te 

maken. Na een interview van ongeveer 1,5 uur waren we klaar, waarop de vrouw die met ons 5 

in het vrouwenverblijf verbleef, ons vroeg of we niet nog even wilden mediteren. Het is 

namelijk niet toegestaan om als vrouw alleen tussen de mannen te verblijven en er waren op 

dat moment geen andere vrouwen in de tempel aanwezig. Dit wilden we echter liever niet, 

aangezien het interview veel van ons had gevergd en het vermoeiend is om twee uur in 

dezelfde houding te zitten. Dus zijn we na het interview teruggegaan naar onze kuti.  10 

 

B1.2.2 Dag 18, 25-07-2007 

 

Na een veel te korte nacht en een veel te koude douche gingen we op zoek naar de 

lekenvrouw. Zij vertelde ons dat het onze taak was rondom en in de Bot (tempel) te vegen. 15 

Nadat we zeven kwartier blaadjes tussen de keitjes uit geveegd hadden was onze taak 

geklaard en mochten we naar de keuken om daar met het eten te helpen. Om tien voor acht 

vertrokken we naar de Wat, waar we een half uur moesten mediteren achter ons eetbord, 

waarna er nog wat teksten gechant werden en we uiteindelijk terug mochten naar de eetzaal 

om ons tegoed te doen aan het bij elkaar gebedelde eten; dit keer zaten we in het gedeelte 20 

voor de „laypersons‟. Het werd ons vrij laat duidelijk dat er van ons verwacht werd stil te zijn 

tijdens de maaltijd. Na de stille doch uitgebreide maaltijd, mochten we de eetzaal vegen en 

moppen; nog een gedeelte van onze taak. Hierna gingen we naar buiten waar we de weg naar 

onze kuti en de bladeren rond onze hut bijeen moesten vegen. Rond een uur of elf waren we 

uitgeveegd en zijn we terug gegaan naar onze kuti. Na wat geblader in een aantal boeken 25 

vielen we wederom als een blok in slaap en werden we na een paar uur weer wakker. Om half 

vijf was het theetijd en kregen we de gelegenheid om, samen met de lekenvrouw, uitgebreid 

thee te drinken. Hierna hebben we nog een uurtje in onze hut doorgebracht en om zeven uur 

werden we in de Sala verwacht voor de avondceremonie van chanten en mediteren. Op het 

half uur chanten volgde een uur mediteren. Tijdens het mediteren kwam ik erachter dat het 30 

lastig is je aandacht op één ding te concentreren en dat het niet eenvoudig is urenlang in 

dezelfde positie te zitten. Na de meditatiesessie zijn we teruggegaan naar onze hut, omdat we 

vroeg naar bed wilden. Helaas was het voor ons beiden moeilijk om in slaap te vallen, 

aangezien overal giftige mieren en muggen krioelden.   

 35 
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B1.2.3 Dag 19, 26-07-2007 

 

Om vijf uur opgestaan, gedoucht en naar buiten gegaan om te horen wat ons deze dag 

te wachten zou staan. Wederom was het onze taak om in en om de Bot te vegen, alleen waren 

we dit keer om half zeven al klaar, waarna we drie kwartier de tijd hadden om onze tassen te 5 

pakken. Om tien voor half acht werden we weer in de eetzaal verwacht om te helpen met het 

voorbereiden van de maaltijd. Wat ik heel bijzonder vond aan het ritueel rond de maaltijd, 

was dat de mensen die het voorbereiden het klaargemaakte eten op de grond zetten, waarna 

rond ongeveer 10 voor 8 op de gong werd geslagen en het de taak van de monniken was om 

het eten op tafel te zetten. Hierna werd iedereen in de tempel verwacht voor de 10 

ochtendceremonie terwijl de monniken tegelijkertijd in en uit liepen met hun maaltijd. Hierna 

mochten wij gaan eten. Ik moet zeggen dat ik het eten in het klooster redelijk goed vond: best 

lekker en heel divers. Na het eten zijn we teruggegaan naar de Sala om op de gastmonnik te 

wachten die binnen aan het vegen was. Na een half uurtje wachten en na een praatje met een 

oudere lekenman (“Holland, very rich isn‟t it?”) en nog een andere leek, kwam de gastmonnik 15 

naar ons toe. Op hetzelfde moment kwam er ook een Japanse filmploeg aan die ongegeneerd 

begon te filmen en foto‟s van alles en iedereen maakte. De gastmonnik was hier niet over te 

spreken en de filmploeg werd dan ook weggestuurd waarna de gastmonnik tegen ons begon te 

mopperen over de brutaliteit van dat soort mensen. Hij vertelde ons dat dit al de tweede keer 

deze week was en dat ze erg brutaal waren aangezien ze van te voren schriftelijk geweigerd 20 

waren. Wij toonden ons begrip en vertelden hem vervolgens dat we graag dezelfde dag nog 

wilden vertrekken. Hij vertelde ons op zijn beurt dat hij nog wat boeken voor ons had liggen 

als onze tassen nog niet te vol zaten, en dat hij iemand voor ons zou zoeken die het interview 

op cd zou kunnen zetten. Hij zou deze cd op een afgesproken plaats voor ons achterlaten. Dus 

zijn we met hem meegelopen voor de boeken en vervolgens naar onze hut gegaan om deze 25 

schoon te maken en onze kleren te wassen. Na het schoonmaken zijn we teruggegaan naar de 

Sala, waar inderdaad de cd op ons lag te wachten en waar we een donatie voor het klooster 

achter hebben gelaten. Hierna zijn we naar de weg gelopen waar al direct een bus aan kwam 

rijden om ons terug te brengen naar Ubon.  

 30 
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B1.3 Foto-impressie 

 

 

 

Sala
211

 5 

 

 

 

Keukenverblijf 

 10 

                                                 
211

 Foto‟s in de bijlage komen van de volgende site: http://www.watpahnanachat.org/, bezocht op 26 

februari 2008. Dit komt omdat ik zelf binnen de kloostermuren geen beeldmateriaal mocht verzamelen.  
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Bot 

 

 5 

 

Vegen als meditatietechniek 
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B1.4 Slotbeschouwing  

 

 Leuk, interessant, maar intensief – met deze woorden zou ik de dagen, die ik in het 

klooster heb doorgebracht, omschrijven. Ik vond het een enorme meerwaarde om een tijd in 

een klooster door te brengen omdat je vanuit boeken geen volledig beeld kunt krijgen van de 5 

manier waarop het er precies aan toe gaat in een klooster, hoeveel je er ook over leest. Als ik 

nu terugkijk realiseer ik mij dat het beeld dat ik voor mijn bezoek van het kloosterleven had 

niet overeenkwam met de werkelijkheid; het beeld benaderde de werkelijkheid niet eens.  

Gedurende de tijd in het klooster heb ik gemerkt dat het kloosterleven een aan regels 

gebonden bestaan is. Kloosterlingen zijn door hun wijding gedwongen om zich aan een 10 

enorme hoeveelheid voorschriften te houden, waarbij het ene voorschrift serieuzer genomen 

moet worden dan het andere, maar waarbij alle voorschriften er met reden zijn en daarom 

nageleefd moeten worden. Men moet ten allen tijde proberen alle voorschriften in acht te 

nemen omdat deze er zijn om het leven te vereenvoudigen en conflicten te vermijden. Een 

goed voorbeeld hiervan is het feit dat mannen niet rechtstreeks een voorwerp aan vrouwen 15 

mogen geven. Dit kan seksuele spanning voorkomen. Het klinkt misschien overdreven, maar 

het is makkelijk voor te stellen dat bij het overhevelen van een bepaald voorwerp handen 

elkaar raken en hierdoor zou er een bepaalde spanning tussen man en vrouw kunnen ontstaan. 

De voorschriften zijn er om dit soort situaties te vermijden. Mijn kloostertijd heeft mij vooral 

op dit gebied veel geleerd.   20 

Daarnaast ben ik me er in het klooster bewust van geworden dat het niet gemakkelijk 

is bepaalde regels na te volgen. Er wordt van de in het klooster verblijvende leek gevraagd de 

al eerder genoemde acht voorschriften na te leven. Velen van deze heb ik gebroken: ik heb 

mieren gedood en ik heb, wanneer ik het niet meer uithield, koekjes gegeten die ik nog in m‟n 

tas had. Verder heb ik naar muziek geluisterd en heb ik geprobeerd een comfortabel bed van 25 

mijn rieten matje en dekens te maken. Niet geheel in lijn met de voorschriften. Ik denk dat het 

gemakkelijker wordt om de voorschriften te houden, wanneer je echt een langere periode in 

een klooster verblijft, omdat je dan niet meer zo gericht bent op de voorschriften. Ze gaan dan 

meer deel uitmaken van het dagelijks leven.  

 30 
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Bijlage 2 

Interview met de monniken van Wat Pah Nanachat op 24-07-2007 

 

B2.1 Inleiding 

 5 

Zoals in bijlage één vermeldt staat, volgt in deze bijlage de uitwerking van het 

interview met de monniken van Wat Pah Nanachat. Tijdens onze reis hebben mijn reisgenote 

Anna van der Want en ik verschillende kloosters bezocht om te observeren en van te leren. In 

het klooster Wat Pah Nanachat en in het vrouwenklooster van Nakhon Pathom zijn we enkele 

dagen gebleven en kregen we de kans een aantal mensen te interviewen.  10 

Op de tweede dag van ons verblijf in Wat Pah Nanachat kregen wij de gelegenheid 

om, na een verzoek mijnerzijds, enige vragen te stellen aan de monniken. Speciaal voor ons 

was er gelegenheid om na het chanten meer te weten te komen over het kloosterleven. Het 

was voornamelijk de gastmonnik die antwoord gaf op onze vragen. Hieronder een korte 

weergave van wat de gastmonnik ons verteld heeft. Omdat hij ons uitgebreid antwoord gaf op 15 

onze allereerste vraag – een antwoord dat 70 minuten duurde –  hebben we ons interview 

beperkt tot een tweetal vragen, wat uiteindelijk resulteerde in een interview van ongeveer 90 

minuten. Onderstaande uitwerking is een Nederlandse vertaling.  

 

B2.2 Uitwerking interview  20 

 

Vraag: Hoe belangrijk zijn de voorschriften, en met name de acht voorschriften, voor 

u als monnik en op welke manier komen deze voorschriften in uw leven naar voren?   

Antwoord: De vijf voorschriften zijn de basis van moraliteit die de Boeddha de 

mensen leerde. Ze zijn de basis voor een gezond menselijk leven. De voorschriften zijn zeker 25 

belangrijke richtlijnen voor het leven, wat niet wil zeggen dat er geen fouten gemaakt mogen 

worden. Er is kamma, wat betekent dat wat we doen gevolgen heeft, maar er is ook vergeving. 

En dat is zeer belangrijk. Vergeving is een belangrijk principe binnen het Boeddhisme en 

zeker in relatie tot de voorschriften. Een ieder, van welke religie dan ook, zou aan vergeving 

moeten doen: vergeving van anderen, maar met name vergeving van de eigen persoon. De 30 

ergste mishandeling die we in het leven ontvangen komt van onszelf; door berisping van 

onszelf, inwendige schuldgevoelens of haat. Schuld is een belangrijk concept in het 

Christendom. Zo niet in het Boeddhisme. Je schuldig voelen over gemaakte fouten is niet 

nuttig. Het is een negatieve geestelijke staat. Het levert niets op wanneer ik mijzelf straf over 

een gemaakte fout met gedachten als „ik ben een slecht mens, een zondaar‟, met het idee dat 35 
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als ik mezelf maar genoeg straf, ik een beter mens wordt. Met vergeving gaat men voorbij aan 

zonde en interne haat.   

Vergeving is heel belangrijk want wanneer we in staat zijn om te vergeven, worden 

we niet gespannen en verspillen we geen tijd en energie door onszelf en anderen op een 

nutteloze manier te straffen. Dit maakt ons gelukkiger en stelt ons in staat te glimlachen om 5 

onze fouten. Wanneer de fouten groter worden is het belangrijk om indachtig te zijn, maar we 

moeten ons hoe dan ook niet schuldig gaan voelen. Schaamte over gemaakte fouten is prima. 

Schaamte en angst kunnen een hulpmiddel zijn om erachter te komen dat een bepaalde 

handeling niet voordelig was voor de eigen persoon of voor anderen. Zo zien we wat we fout 

doen. Dit is anders dan een intern schuldgevoel. Reflectie en indachtigheid zijn zeer 10 

belangrijk binnen het Boeddhisme.  

Men gebruikt de vijf (leek), de acht (aanvullend), de tien (novice) of de 227 (monnik) 

voorschriften als een richtlijn om het leven te leven. Deze regels laten zien hoe om te gaan 

met anderen en hoe te leven in de maatschappij en dit alles in relatie tot de Boeddhistische 

leer, de dhamma.  15 

Het eerste voorschrift is „niet doden‟. We willen dat noch mensen, noch dieren 

gedood worden of pijn hebben. Er is verschil tussen opzettelijk doden en gewoon het leven 

leven. We doden soms dieren die we niet zien of kunnen zien. Wanneer je bijvoorbeeld in een 

auto rijdt,  heb je niet de intentie om een hond te doden, maar toch kan het wel gebeuren. 

Wanneer je gaat jagen of vissen dan dood je echter wel opzettelijk. Euthanasie valt ook onder 20 

het opzettelijk beëindigen van een leven. En ook abortus valt onder opzettelijk doden. Op het 

moment van conceptie is er een leven dat beëindigd kan worden. Het doden van planten valt 

niet onder dit voorschrift. Planten hebben geen gevoelens. In de tijd van de Boeddha was hier 

verwarring over. Daarom heeft de Boeddha voor de monniken regels opgesteld over het 

maaien van het gras enzovoorts, om hier geen verwarring over te laten bestaan. Hoewel de 25 

monniken deze regels hebben, zijn ze er vooral om de lieve vrede te bewaren. De Boeddha 

wilde hiermee vooral diplomatiek zijn. Verder zijn deze regels niet echt ergens op gebaseerd. 

Het is niet immoreel om een boom om te hakken, maar het heeft nu echter wel te maken met 

immoraliteit omdat het de monniken gevraagd wordt om het te doen. 

Het tweede voorschrift is „niet stelen‟. Voor mediterende personen zoals wij hier in 30 

het klooster, voor mensen die vrede en kalmte willen ontwikkelen, is het zeer belangrijk om je 

veilig en comfortabel te kunnen voelen. Niet comfortabel als in lui, maar comfortabel als in 

op je gemak. Wij voelen ons goed op deze plaats, waar iedereen het erover eens is dat stelen, 

doden en liegen verkeerd is en dit ook niet doet. Dit is in de „echte‟ wereld heel anders. Wij 

hebben een overeenkomst dat we elkaar niet zullen bedriegen of bestelen of pijn zullen doen. 35 

Noch fysiek, noch met woorden. Dit is belangrijk om je op je gemak te kunnen voelen en om 

te kunnen mediteren. Er zijn veel plaatsen in de wereld waar het niet veilig is om je ogen te 
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sluiten, waar je niet zwak over mag komen. Hier is het veilig genoeg om verscheidene uren 

per dag je ogen te sluiten en te mediteren. Om alles los te laten. De voorschriften geven 

mogelijkheid om los te laten. Dit is zeer belangrijk!  

Het derde voorschrift verbiedt seksuele activiteit. Bij de acht voorschriften is dit 

voorschrift strikter dan bij de vijf basisvoorschriften. Wanneer je de acht voorschriften volgt, 5 

dan vallen ook flirten en iemands hand vasthouden hieronder. In het klooster, waar de acht 

voorschriften gelden, wordt lekenmannen en -vrouwen gevraagd niet met elkaar te praten. Dit 

heeft alles te maken met seksuele energie. In de „gewone‟ wereld, waar reclames overheersen, 

zien we veel seksuele symbolen en verschillende aspecten van sensualiteit. Dit is zeer 

vermoeiend voor een mediterend persoon omdat hem of haar geleerd wordt zich te richten op 10 

innerlijk geluk en niet gericht te zijn op buiten. In het klooster leven we op een niet-seksuele 

manier met elkaar. Een kloosterling ondervindt nog steeds steun van andere mensen, maar 

zonder alle complicaties van seksualiteit en sensualiteit. Het is een zegen. De monniken staan 

wat dat betreft overal buiten en hebben goede bedoelingen. Je hoeft als leek bij hen niet op je 

hoede te zijn. Leken komen vaak naar het klooster om advies te vragen aan de monniken. 15 

Doordat seksualiteit niet toegestaan is, wordt er een gevoel van veiligheid gecreëerd.  

Het vierde voorschrift, niet liegen, is min of meer al genoemd toen ik het tweede 

voorschrift behandelde.  

Het vijfde voorschrift omvat alcohol en drugsgebruik. Alcohol is enkel toegestaan als 

medicijn. Roken mag wel, hoewel niet in dit klooster. Wanneer je jezelf verdoofd, ben je 20 

eerder geneigd met de andere voorschriften te breken. In Thailand is er veel alcoholmisbruik, 

met name rond oud en nieuw. De Thai houden van feesten en dit gaat vaak samen met een 

grote hoeveelheid alcohol. Hoewel veel Thai zichzelf Boeddhist noemen, zijn velen geen 

praktiserend Boeddhist en houden ze zich dus ook niet aan de voorschriften. Dit zorgt voor 

veel alcoholmisbruik met als resultaat de nodige auto-ongelukken.  25 

De andere drie voorschriften hebben niets te maken met immoraliteit. Eten na 12 uur 

‟s middags – het zesde voorschrift – is geen zonde. Je doet iemand anders er geen pijn mee. 

Het hongergevoel is een sensatie van het lichaam – in ieder geval voor de mensen hier; waar 

genoeg eten is –, het is een gewoonte. Na een tijdje gaat dit gevoel wel weer weg. Net zoals 

het geval is met andere gevoelens. Het komt en gaat en het verandert. De Boeddha wilde dat 30 

de mensen zouden reflecteren op de werking van het lichaam: “ik heb honger, ik heb een 

buik, wat betekent dit?”. Dit zorgt voor een bepaald bewustzijn. 

Het zevende voorschrift heeft te maken met onthouding van parfum, cosmetica, 

voorstellingen, zingen, dansen, musiceren, enzovoorts. Dit voorschrift draait om het nemen 

van afstand. Je kunt je in het normale leven van bepaalde gevoelens zoals depressie, schuld en 35 

woede, af laten leiden. Je kunt hiervoor vluchten. Maar wanneer iemand met je wilt praten en 

je rent weg, dan kom je er nooit achter wat die persoon wilde. Als je echter met die persoon 
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praat, dan kun je over die angst of aversie heenkomen. Zekere stadia van de geest zijn 

moeilijk te bereiken maar je moet je hiervan niet laten afleiden. Daarnaast heeft dit 

voorschrift ook alles te maken met seksualiteit. Parfum en make-up worden vaak gebruikt met 

de bedoeling anderen aan te trekken of het ware lichaam te verbergen. Maar ouder worden is 

een natuurlijk proces – aldus de Boeddha. Geboorte, ouder worden, ziekte en dood horen 5 

eenvoudigweg bij het leven en zijn natuurlijk. Dit voorschrift helpt de realiteit van het ouder 

worden te aanvaarden en voorkomt seksueel gedrag. Het bespaart ook tijd, want monniken 

hoeven bijvoorbeeld hun haar niet te kammen of te wassen of in model te brengen. Er zijn 

minder zaken om je druk over te maken.   

Het achtste voorschrift betreft de activiteit van het slapen. Hoge luxueuze 10 

slaapplaatsen moeten vermeden worden. We moeten het leven niet proberen uit te bannen 

door meer te slapen dan nodig is. Op een hoog luxe slaapplaats liggen moedigt aan om daar te 

blijven liggen en het leven te verspillen. Als je je slaaptijd verkort, kun je die tijd gebruiken 

om anderen te helpen of te mediteren. Te veel slapen kan ook tot negatieve gevoelens leiden. 

Het is deel van dagelijks leven in het klooster om niet te veel te slapen. Groepsontmoetingen 15 

zijn hiervoor zeer handig, vooral in het begin omdat je dan gedwongen wordt om je bed uit te 

komen. De gevoelens van vermoeidheid gaan op een gegeven moment voorbij. Deze 

gevoelens kunnen verschuiven. Dit is heel interessant, want waarom blijft het gevoel niet op 

dezelfde plek? Dingen veranderen, komen op, maar gaan ook weer weg.  

De laatste drie voorschriften zijn er om het leven te versimpelen. Ze beïnvloeden het 20 

dagelijks leven binnen de kloostermuren en zorgen ervoor dat de kloosterlingen zich licht 

voelen. De acht voorschriften zijn deel van meditatiepraktijken.  

 

Vraag: Kunt u ons vertellen waarom er meer voorschriften voor de monniken zijn?  

  Antwoord: Toen de Boeddha leefde, was er niet zoiets als Boeddhisme. Toen was de 25 

Boeddha ook nog geen Boeddha. Pas vanaf het moment dat hij de verlichting bereikte, werd 

de Boeddha de Boeddha. Voor zichzelf had hij geen regels nodig. En ook zijn eerste 

volgelingen waren voor het grootste gedeelte zeer ontwikkeld, dus werden zij zeer snel gewijd 

en kwamen zij in rap tempo tot verlichting. Dus ook voor hen waren er geen regels nodig. Na 

een tijdje werd aan de Boeddha gevraagd waarom hij geen regels opstelde voor de monniken 30 

en hij antwoordde: “ik wacht op de juiste tijd”. Uiteindelijk kreeg de Boeddha steeds meer 

volgelingen en vervlakte de standaard onder de monniken. Dus stelde de Boeddha regels op 

wanneer zich een probleem voordeed. Ieder voorschrift is opgesteld naar aanleiding van een 

incident. Meestal doordat de leek klaagde: “ik zag dat een monnik dit en dat deed; kan dat 

wel?”. Alle regels zijn het resultaat van onbegrip. Achter iedere regel zit een verhaal. 35 

Uiteindelijk leiden deze regels tot onthouding en verlichting. Ze zijn deel van het proces dat 

leidt tot de verlichting. Natuurlijk is het mogelijk de verlichting te bereiken zonder je aan de 
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227 voorschriften te houden. Door meditatiepraktijken en door de juiste handelingen kunnen 

mensen toch de verlichting bereiken, zonder dat ze monnik zijn. Er zijn verslagen van 

lekenmannen en –vrouwen, die de staat van verlichting bereikt hebben, door slechts de vijf of 

acht voorschriften te volgen. De voorschriften hebben niets te maken met goed of slecht, maar 

met een manier van praktiseren. Het gaat om het inwendige proces van de mediterende 5 

persoon.  

Wie de voorschriften volgt, kan als rolmodel dienen voor andere mensen. Je voelt je 

ook goed als je de voorschriften volgt. Je hebt een gevoel van zelfvertrouwen, een innerlijk 

gevoel van welzijn. Hierdoor schep je voor jezelf de mogelijkheid om anderen te helpen.  

 10 

B2.3 Analyse interview  

  

 Het doel van dit interview was een zo goed mogelijke indruk te krijgen van wat de 

voorschriften voor de monniken betekenen en hoe belangrijk zij voor het kloosterleven zijn. 

De vragen zijn ook met die insteek opgesteld. Ik heb geprobeerd de vragen zo open mogelijk 15 

te stellen om de monniken daarbij alle kans te geven de vragen naar eigen inzicht en beleving 

te beantwoorden.  

 Ik denk dat de opzet van mijn interview geslaagd is: ik heb door het antwoord van de 

monniken een zeer gedegen indruk van de plaats van de voorschriften binnen het 

kloosterleven gekregen. Dit is iets wat moeilijk op te maken valt uit boeken omdat deze meer 20 

gericht zijn op het „hoe‟ in plaats van op het „waarom‟.  

 Het belangrijkste wat naar voren gekomen is uit het interview is het besef dat de 

voorschriften een manier van leven zijn. Ze scheppen een omgeving waarin gestreefd kan 

worden naar het uiteindelijke doel van de kloosterlingen: verlichting.  

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 

 

 

 35 
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Bijlage 3 

Interview met abdis Dhammananda van het vrouwenklooster te 

Nakhon Pathom, 18-08-2007 

 

B3.1 Inleiding  5 

 

 Tijdens onze reis door Thailand en Laos hebben we het klooster van abdis 

Dhammananda in Nakhon Pathom twee keer met een bezoek vereerd. Hoewel we onze komst 

via een e-mail kenbaar gemaakt hadden, bleek de abdis de eerste maal (17-07-2007) niet 

aanwezig te zijn. Een zeer verschrikte en nerveuze non stond ons te woord en vertelde ons dat 10 

bezoek niet toegelaten mag worden wanneer de abdis niet aanwezig is. Zij bleek 

toevalligerwijs net in Nederland te vertoeven. De tweede maal hadden we meer geluk en 

kregen we, na een ochtend en middag in het klooster doorgebracht te hebben, de kans om in 

gesprek te gaan met abdis Dhammananda en haar enige vragen te stellen over dingen die ons 

gedurende onze reis waren opgevallen.  15 

 Het klooster waar Dhammananda abdis is, Wat Songhdhammakalyani, is een 

Boeddhistisch nonnenklooster. Hoewel vrouwen in Thailand officieel niet gewijd mogen 

worden, zien de vrouwen van dit klooster zichzelf weldegelijk als Boeddhistische nonnen. 

Dhammananda, van oorsprong Thais, heeft haar gezin achter gelaten en zich in Sri Lanka 

laten wijden om zich volledig te kunnen richten op de Boeddhistische leer.
212

 Zij heeft dit 20 

klooster opgericht in 1960. Wij stelden haar een aantal vragen over de voorschriften en hun 

plaats binnen het kloosterleven van Wat Songhdhammakalyani.  

 

B3.2 Uitwerking interview 

 25 

 Vraag: Kunt u iets vertellen over de plaats die de voorschriften innemen binnen het 

nonnenklooster?  

Antwoord: De nonnen volgen 311 voorschriften. Er is een groot verschil tussen de 

voorschriften van de monniken en die van de nonnen. Deze verschillen zijn er omdat wij 

vrouw zijn. De vrouw wordt in vergelijking met de man altijd met meer omzichtigheid 30 

behandeld. De vrouwelijke kloosterling moet zich er altijd bewust van zijn waar ze (heen) 

gaat en wat ze doet. Ze moet zich er bewust van zijn welke gevolgen haar woorden en daden 

kunnen hebben. Wij zien dit niet als oneerlijk, omdat we nu eenmaal leven in een 

                                                 
212

 http://www.buddhistmedia.com/uitzending.aspx?lIntEntityId=165&lIntType=0&lIntYear=2006, een 

film, uitgezonden door Nederland 1, over Thailand en abdis Dhammananda bezocht op 29 februari 

2008. 



 67 

maatschappij waar vrouwen meer voorzichtigheid in acht moeten nemen dan mannen. De 

monastieke regels voor vrouwen houden hier slechts rekening mee. Ze zijn aangepast aan de 

maatschappij. Het is echter niet moeilijker voor een vrouw om de verlichting te bereiken, 

omdat dit enkel met de geest van de mens te maken heeft. Het heeft er zelfs niets mee te 

maken of je nu gewijd bent of niet. De „gewone burger‟ kan net zozeer de verlichting 5 

bereiken als een kloosterling. Het heeft enkel te maken met de geestelijke staat en hoe serieus 

de persoon met de dhamma omgaat.  

 

 Vraag: Hoe kijkt de leek doorgaans tegen kloosterlingen aan?  

Antwoord: Kloosterlingen nemen een speciale plaats in binnen de maatschappij. Dit 10 

is, naast dat dit hen een bepaalde vorm van respect betuigt, ook het geval om de 

kloosterlingen op hun gemak te stellen. Het is niet eenvoudig voor een kloosterling om in een 

omgeving te leven waar de leek niet dezelfde voorschriften handhaaft en zich niet aan 

dezelfde regels houdt. Daarom hebben monniken bijvoorbeeld ook speciale zitplaatsen in 

tram, metro en vliegtuig. Dit maakt het leven voor de kloosterling iets eenvoudiger. Het heeft 15 

verder niets te maken met een bepaalde hiërarchie. Kloosterlingen staan in geen geval hoger 

dan de „gewone burger‟. Het respect heeft te maken met de levensstijl van de monnik en de 

non; dat wordt gerespecteerd.  

 

Vraag: Op welke manier verschilt jullie ethiek van die van de leek?  20 

Antwoord: Ons leven verschilt daarin, dat wij ons proberen te bevrijden van iets. Wij 

proberen ons vrij te maken van het lijden; het lijden te verminderen. En dit heeft ook weer een 

positief effect op anderen. De Boeddha benadrukte dit immers toen hij de eerste Sangha 

stichtte. Dat is wat het geëngageerde Boeddhisme inhoudt. Het is het betrokken zijn op. 

Betrokken op de wereld en betrokken op de ander. We scheiden ons als kloosterlingen ook 25 

niet af en verbergen ons niet voor de buitenwereld. We streven niet alleen naar onze eigen 

verlichting, maar we hebben ook oog voor de mensen die het kloosterleven mogelijk maken 

en ondersteunen. Zij zorgen bijvoorbeeld voor eten.  

 

Vraag: Hoe belangrijk zijn de voorschriften binnen het kloosterleven?  30 

Antwoord: Het is belangrijk de voorschriften te begrijpen en ernaar te leven, maar je 

moet er niet te zeer aan vasthouden. Als je er te sterk aan vasthoudt, dan heb je je handen niet 

vrij om te werken. Dus de voorschriften moeten volledig ingebed zijn in je leven; in de 

manier waarop je denkt en de manier waarop je handelt. Tegelijkertijd werk je gewoon en 

participeer je in de dagelijkse routine. Het normale leven gaat gewoon door. De voorschriften 35 

dienen als begeleiding van het dagelijks leven. De praktijk van de mentale training gaat 

samen met het werk van het dagelijks leven, zoals koken, schoonmaken, tuinieren enzovoorts. 
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Als je een gewijd persoon bent, moet je je op de juiste manier gedragen. Er zijn 

verschillende niveaus van voorschriften. Veel hebben te maken met manieren. Maar de eerste 

paar zijn zéér belangrijk. Alle voorschriften moeten bestudeerd en nagevolgd worden, maar 

wanneer je met de eerste zes breekt, het eerste niveau breekt, dan ben je niet langer een 

kloosterling. Dit is een ernstige zaak. Bepaalde voorschriften zijn belangrijker dan andere. 5 

Voor de vrouwen zijn dit er meer, omdat zij zeer voorzichtig met hun lichaam moeten 

omspringen. Er is een bepaalde hiërarchie onder de voorschriften. Er bestaan verschillende 

secties.  

In het klooster is een sterk gevoel voor gemeenschap en daar is respect voor anderen 

zeer belangrijk. Het is de vraag of een gewijd persoon zich wel daadwerkelijk alle 10 

voorschriften kan herinneren maar dit is niet zo erg, zolang de belangrijkste voorschriften 

maar gevolgd worden. Incidenten zijn niet te vermijden, maar het is binnen de gemeenschap 

belangrijk dat je altijd oog blijft houden voor de ander.  

In het begin waren er geen regels nodig, want toen waren alle monniken binnen de 

gemeenschap verlicht. Toen hoefde men hoefde er geen rekening mee te houden wat wel en 15 

niet mocht of gepast was. Pas toen er problemen kwamen, is de Boeddha begonnen met het 

opstellen van regels. En dit werden er steeds meer, totdat het er 227 waren. Voordat de 

Boeddha stierf, zei hij dat sommige regels wellicht moeilijk te volgen zouden zijn in de 

toekomst. Voor de minder belangrijke voorschriften is dit ook niet echt erg. De Boeddha was 

zeer flexibel en had een open geest.  20 

Twee maal in de maand moeten de kloosterlingen hun misstappen opbiechten. Na de 

biecht volgt het zuiveringsritueel. Als kloosterlingen ernstige fouten begaan hebben, zijn ze 

niet langer een monnik, hoewel ze zich misschien nog verborgen houden in hun mantel.  

De bestudering van de kloosterregels is ingewikkeld, maar het is simpelweg een 

manier van leven.  25 

 

Vraag: Hoe belangrijk zijn de voorschriften voor de leek?  

Antwoord: Ook voor de leek zijn de voorschriften zeer belangrijk, omdat ze het leven 

normaal houden. Je raakt wanneer je niet liegt bijvoorbeeld niet verstrikt in je eigen leugens. 

Het is moeilijk om je in een web van leugens te begeven.  30 

 

Vraag: Hoe zit het mensen die zichzelf wel Boeddhist noemen, maar niet de 

voorschriften volgen?  

Antwoord: Dat is het verschil tussen de leer van de Boeddha en populaire (volks) 

Boeddhisme. Deze twee zijn zeer verschillend van elkaar.  35 
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B3.3 Slotbeschouwing  

 

Het interview met de abdis duurde ongeveer uur. De vragen die we haar gesteld 

hebben, waren er om vergelijkingsmateriaal te verkrijgen met wat anderen ons inmiddels 

verteld en wijzelf ondervonden hadden. Ook vonden we het interessant om inzicht te 5 

verkrijgen in de verschillen tussen de voorschriften voor monniken en voor nonnen.  

De abdis van dit nonnenklooster heeft ons duidelijk gemaakt dat we de voorschriften 

niet zozeer moeten zien als regels, maar meer als een manier van leven. Deze voorschriften 

maken het leven uiteindelijk eenvoudiger en zorgen ervoor dat de geest zich volledig kan 

richten op het primaire doel binnen het kloosterleven: de verlichting. Hoewel er van de 10 

nonnen verwacht wordt dat zij meer voorschriften volgen dan hun mannelijke collega‟s, blijft 

de opzet van deze voorschriften hetzelfde. Ze zijn er om het leven van alledag eenvoudiger te 

maken en conflicten te vermijden zodat de aandacht gericht kan worden op dát, wat belangrijk 

is, namelijk het bereiken van verlichting.   

 15 

 

 

 

 

 20 
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Bijlage 4 

Gesprek met Chris Stanford, 21-08-2007 

 

B4.1 Inleiding 

 5 

Gedurende onze tijd in Bangkok, hebben we verschillende bezoeken gebracht aan de 

World Buddhist University. We kwamen daar in contact met dhr. Pongset, administratief 

medewerker aldaar, en hij bracht ons op zijn beurt weer in contact met dr. Chris Stanford. 

Dhr. Stanford heeft onderzoek gedaan op het gebied van ethiek en Boeddhisme. Hij mailde 

ons enige malen dat het hem leuk leek eens met ons in gesprek te gaan in het kader van mijn 10 

scriptieonderzoek, aangezien hij ons wellicht enige antwoorden zou kunnen verschaffen. 

Tijdens ons tweede bezoek aan Bangkok zijn we bij dhr. Stanford op bezoek gegaan en in 

paragraaf twee vindt u de belangrijkste punten van het gesprek kort weergegeven. Dhr. 

Stanford maakte geen bezwaar tegen een opname van het gesprek, dus onderstaand verslag is 

een vrij accurate transcriptie van het werkelijke gesprek.  15 

Dr. Stanford is Canadees. Na zijn studie op het gebeid van sociologie is hij bij het 

Canadese leger gaan werken. Na 20 jaar is hij met vervroegd pensioen gegaan. Tijdens zijn 

studie heeft hij een cursus gevolgd op het gebied van oosterse religies. Omdat hij zelf rooms-

katholiek was en verder nooit iets te maken had gehad met oosterse religies, intrigeerde deze 

hem in grote mate. Dit was in de late jaren ‟60. Van al deze „oosterse religies‟ was hij het 20 

meest onder de indruk van het Theravada-Boeddhisme, omdat het de verantwoordelijkheid bij 

de mens legt en het geen mogelijkheid geeft om verantwoordelijkheden af te schuiven. Na 

zijn vervroegd pensioen heeft hij een master gedaan op het gebied van „nation studies‟ in 

Australië en heeft hij zijn doctoraat gehaald, waarna hij naar de World Buddhist University 

gekomen om als „international affairs coördinator‟ te werken. Zijn onderzoeksgebied is het 25 

Boeddhisme van centraal-Azië. Gedurende drie maanden heeft hij het leven van een gewijde 

monnik geleefd. Hij beschouwt zichzelf als religieus pluralist. Hij ziet religies als maaksels 

van de mens; middelen om in de behoefte tot spiritualiteit van de mens te voorzien. Dr. 

Stanford is gespecialiseerd in de 227 voorschriften van de patimokkha.  

 30 

B4.2 Gesprek  

 

Dhr. Stanford haakte, na de begroeting, direct in op ons bezoek aan Wat Pah 

Nanachat…  

… de praktijk in Wat Pah Nanachat is anders en toegepast op buitenlandse monniken. 35 

De praktijk van dit klooster verschilt enigszins van die van bijvoorbeeld Thaise monniken. 
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Echter enkel in detail. Wat betreft de grote lijnen en de dagelijkse routine volgen ze hetzelfde 

schema. Wat Pah Nanachat heeft zich ontwikkeld als trainingsgrond voor mensen uit andere 

culturen. Ze gaan om met sommige van de ethische problemen die naar de tempel worden 

gebracht door de buitenlandse monniken. Er wordt rekening gehouden met hun 

verwachtingen en hun gedrag. Dit alles in wisselwerking met de Thaise monastieke 5 

gebruiken. De taal die gebruikt wordt voor het chanten is over het algemeen een Thaise versie 

van het Pali.  

Alle kloosters van Thailand, inclusief Wat Pah Nanachat, vallen onder de regie van 

het departement van religieuze zaken van Thailand. In tegenstelling tot westerse landen als 

Canada, waar een definitieve scheiding bestaat tussen kerk en staat, is er in Thailand een 10 

integratie van kerk en staat. En als ik het heb over de integratie van kerk en staat, dan verwijs 

ik daarmee ook naar de koning. De eerste patriarch wordt bijvoorbeeld direct door de koning 

aangewezen, op advies van de premier. De hoogste rangen worden naar het advies van de 

monarch en de premier, door het departement van religieuze zaken vastgesteld. Er is dus een 

duidelijke integratie van kerk en staat. Het Boeddhisme is een zeer belangrijke factor voor 15 

waarborging en de legitimering van de structuur van de Thaise regering. Zonder Boeddhisme 

en zonder monarchie zou er geen Thaise regering zijn. Zij zijn enorm belangrijke pilaren voor 

het staande houden van de Thaise regering. Dit moet je begrijpen, voordat je gaat kijken naar 

de dagelijkse activiteiten van de Sangha‟s in Thailand.  

Wanneer we kijken naar het veld van ethiek, dan moeten we ethiek zien als een soort 20 

van programma, dat wordt aangenomen door een maatschappij om bepaalde doelen te 

bereiken. Het is een vorm van gedrag voor een bepaalde groep mensen om een bepaald doel 

te bereiken. Binnen de monastieke gemeenschap is het doel het bereiken van nibbana, de 

verlichting. Dus hier moet op gereflecteerd worden wanneer we kijken naar het ontwikkelde 

ethische programma. Er zijn drie manden, drie doctrines, die de Tipitaka worden genoemd. 25 

De eerste is de Vinaya-pitaka en daarin vinden we de patimokkha. In de patimokkha staat een 

lijst opgesteld van handelingen – westerlingen noemen deze vaak „regels‟, maar wanneer je 

goed leest, dan zie je dat het om handelingen gaat – waarvan gezegd wordt dat de Boeddha 

zijn volgelingen adviseerde deze te volgen. Hiervan zijn er 227 voor de gewijde monnik. De 

novice volgt er slechts tien. De toegewijde leek volgt op religieuze feestdagen een vijftal 30 

voorschriften. In alle gevallen zijn deze voorschriften er om een bepaald gedrag te 

ontwikkelen dat het individu zal helpen een specifiek doel te bereiken, wat in het geval van de 

monastieke gemeenschap het nibbana is.  

De praktijk van het Boeddhisme in Thailand heeft andere belangrijke bijeffecten. 

Bijvoorbeeld: wat is de relaties tussen het klooster en vrouwen? Wat is de spin-off van de 35 

houding ten opzichte van vrouwen als resultaat van monastieke gebruiken? Het is vrouwen in 

Thailand bijvoorbeeld niet toegestaan om non te worden. Het is monniken niet toegestaan 
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vrouwen aan te raken. Wat impliceert dit van de kant van het klooster ten opzichte van 

vrouwen? Dit werkt door in de Thaise maatschappij en de houding hierin ten opzichte van 

vrouwen. Het klooster behandelt vrouwen eigenlijk als tweederangs burgers. Dit zijn 

interessante aspecten van de Boeddhistische ethiek in Thailand. Hier moet naar gekeken 

worden. Ik heb zelf een paper gepubliceerd over de vooroordelen ten opzichte van vrouwen 5 

en de seksindustrie binnen Thailand als gevolg van de Boeddhistische praktijk en de 

monastieke praktijk. Een positieve kant is het effect van de monastieke praktijk op het milieu. 

Ze hebben groot respect voor levende wezens. Eén van de voorschriften gaat hier ook heel 

specifiek op in: je neemt geen leven van iemand of iets. Ook het plantenleven valt hieronder.  

 10 

Vraag: waarom kunnen vrouwen in Thailand niet tot non worden gewijd?  

Antwoord: Wat de religieuze gemeenschap ook doet, het moet in overstemming zijn 

met het departement van religieuze zaken en dit departement heeft besloten dat het niet legaal 

is om vrouwen te wijden als monnik. Er zijn vrouwen in Sri Lanka die gewijd zijn en ook in 

Taiwan en sommige van hen zijn teruggekomen naar Thailand, maar zij zijn niet in Thailand 15 

zelf gewijd. Ze worden wel gezien als heilige mensen, als religieus in hun eigen recht, maar 

ze hebben niet de status van een mannelijke kloosterling. Zelfs zij, die naar Thailand 

teruggekomen zijn als gewijde non, worden in Thailand zelf niet erkent als vrouwelijke 

monnik. Ze worden over het algemeen door de Thai wel gezien als gerespecteerde en heilige 

personen, maar ze zijn technisch gezien geen monnik in Thailand. Een monnik is een persoon 20 

die gewijd is volgens en in de Boeddhistische traditie en dit kan alleen aan een man gebeuren; 

niet aan een vrouw. De vrouwelijke Boeddhistisch lijn is honderden jaren geleden in Thailand 

uitgestorven. Om een persoon tot monnik te wijden heb je een bepaald aantal gewijde 

monniken nodig. Zo heb je ook een bepaald aantal nonnen nodig om een vrouw tot non te 

wijden en om haar wijding legitiem te laten zijn. Maar de vrouwelijke monastieke lijn is 25 

uitgestorven. De mannelijke lijn is in de 13
e
 eeuw in Thailand uitgestorven, maar is even later 

hersteld door monniken die uit Sri Lanka kwamen. In Thailand is het niet legaal om een 

vrouw tot kloosterling, als Theravada-monnik, te wijden. Wat niet wil zeggen dat er geen 

vrouwen zijn die zichzelf als monnik beschouwen. Ieder klooster van Thailand heeft een 

monastieke identiteitskaart, uitgegeven door het departement van religieuze zaken. Een kaart 30 

met een foto en de details van hun identiteit en deze kaart bevestigt de legale staat. Deze kaart 

wordt niet toegekend aan vrouwen. Er wordt nog wel eens fraude gepleegd met deze kaarten; 

mannen die zich voordoen als monnik en op die manier geld en dergelijke proberen af te 

troggelen van mensen.  

De vrouwen zijn in Thailand inferieur aan mannen. De mannen vertellen de vrouwen 35 

wat ze wel en niet kunnen doen. De vrouwen worden niet meegenomen in deze beslissingen, 

maar zijn het slachtoffer. Ze blijven hier nog vrij kalm onder. Ik zou mijn eigen weg zoeken. 
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Maar ik denk ook dat dit in de komende decennia wel zal veranderen. Ik denk niet dat de 

regels zullen veranderen, maar dat vrouwen hun eigen gemeenschappen starten en de mannen 

hiermee irrelevant en onbelangrijk maken. Ze zullen zich de leer van de Boeddha toe-eigenen. 

En terecht, want de Boeddha had ook vrouwelijke volgelingen. Het idee dat er een 

ononderbroken keten van gewijde monniken moet zijn en dat hiervan een aantal bij de 5 

wijding van een nieuwe monnik moet zijn wordt nu in twijfel gesteld door de vrouwen. 

Waarom is dat nodig? We hebben de leer en we weten wat de Boeddha gezegd heeft. Waarom 

is deze ononderbroken lijn nodig? 

 

Vraag: hoe belangrijk zijn de voorschriften binnen het kloosterleven?  10 

Antwoord: Zij zijn zeer belangrijk! Er zijn verschillende niveaus, verschillende 

categorieën. Als je bijvoorbeeld één van de vier voorschriften uit het hoogste niveau breekt, 

dan verspeel je daarmee je monnikendom. Daarnaast zijn er nog elf voorschriften waarbij je, 

als je die breekt, voor de Sangha moet verschijnen en je een periode onder toezicht wordt 

geplaatst. Aan het einde van deze periode moet je weer voor de Sangha verschijnen. De 15 

meeste van de 227 regels hebben te maken met kleine dingen als het niet slurpen van eten, 

niet op een zwierig manier lopen, enzovoorts. Het breken met deze voorschriften heeft geen 

ernstige gevolgen. Het zijn slechts voorschriften voor de monnik om te volgen, zodat hij een 

levensstijl kan ontwikkelen, die het hem gemakkelijker maakt om het nibbana te bereiken én 

zodat hij anderen niet stoort die hetzelfde doel proberen nastreven. Ze promoten sociale 20 

cohesie. Maar we hebben allemaal ethische regeltjes in iedere maatschappij. De voorschriften 

binnen het Boeddhisme zijn de fundering.   

 

B4.3 Conclusie 

 25 

 Het gesprek met dhr. Stanford was ontspannen en geanimeerd. Hij plaatste de dingen 

voor ons in perspectief. Hij liet met zijn verhaal een andere kant van Thailand en van het 

Boeddhisme zien. Hoewel hij niet zozeer nieuwe dingen vertelde, vertelde hij wel interessante 

details. Zo vond ik het boeiend om meer te weten te komen over de verhouding kerk-staat in 

Thailand. 30 

 

 

 

 

 35 
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Bijlage 5 

Samenvatting lezing Ven. Dr. Chuen Phangcham op 27-07-2007 
 

B5.1 Inleiding  

 5 

Op 27 juli 2007 woonden we in Ubon Ratchatani een conferentie bij met de titel 

Buddhism and it‟s Values. Tijdens deze conferentie werden er verschillende lezingen 

gehouden. De derde lezing met de titel Buddhist Values in Thai Life today, werd gehouden 

door Ven. Dr. Chuen Phangcham.  

Ven. Dr. Chuen Phangcham is een Boeddhistische monnik. Hij is geboren in 1942 in 10 

Ubon Ratchatani en hij heeft zich in 1961 als novice bij het klooster aangesloten. In 1963 

ontving hij de hogere wijding. Sindsdien heeft dr. Phangcham verschillende cursussen en 

studies gevolgd en is hij, dientengevolge, een geleerd man geworden, met diverse boeken op 

zijn naam. Momenteel is hij abt van het Midwest Buddhist Meditation Center (MBMC) in 

Michigan.  15 

Onderstaand verslag is een korte weergave van de belangrijkste punten van de lezing 

van Ven. Dr. Phangcham.  

 

B5.2 Lezing  

 20 

De Boeddhistische waarden zouden overal en op alle gebieden van de maatschappij -  

sociaal, cultureel, politiek en economisch - in praktijk moeten worden gebracht. Als we 

allemaal de richtlijnen, die door de Boeddha zijn vastgesteld zouden volgen, dan zouden we 

hier en nu in een paradijs leven, omdat het Boeddhisme ons leert om vrede en geluk in het 

hier en nu te ervaren.  25 

De leer van de Boeddha heeft nooit materieel gemak veroordeeld. Het promoot zowel 

materiele als spirituele waarde. De nadruk wordt echter gelegd op moreel gedrag en spirituele 

ontwikkeling.  

De wereldproblemen worden veroorzaakt door het wetenschappelijke, moderne en 

technologische onderwijs van vandaag de dag. Het onderwijs van deze tijd houdt geen 30 

rekening meer met de balans tussen materieel gemak en morele ontwikkeling. We 

ondersteunen dit op de materie gerichte onderwijs omdat we hangen aan materialisme, 

waardoor de wereld nu al hard achteruit gaat. Wanneer we ons oog werpen op het 

Amerikaanse onderwijssysteem, dan zien we dat dat in verval raakt.  

Het Boeddhistische onderwijssysteem moet in de wereld geïntroduceerd worden; 35 

moreel onderwijs moet aangeprezen worden in zowel de westerse als de oosterse wereld, 

zodat we vrede en geluk in onze maatschappijen kunnen verkrijgen. Op deze manier kunnen 
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we een goed onderwijssysteem oprichten, waarmee de wereldcrisissen overwonnen kunnen 

worden.  

Als we een voorbeeld willen hebben: de Thaise koning Bhumibal is een goed man. 

De koning draagt bij aan de Boeddhistische reorganisatie en daar kunnen we iets van leren. 

Hij zorgt voor zijn mensen. Ook monniken werken voor de mensen zonder er iets voor terug 5 

te verwachten. Waar ze de vijf voorschriften onderwijzen, zijn ze dichtbij ons. Maar heden 

ten dage houden zelfs veel monniken zich niet meer aan de voorschriften. Alles raakt in 

verval. Hoe kan dit? En hoe kunnen de monniken op deze manier onderwijzen? Te triest voor 

woorden! We moeten kijken naar het verleden en naar de vroege koningen en naar hoe zij het 

Boeddhisme introduceerden. Wanneer we dat navolgen, dan zal de verandering snel voelbaar 10 

zijn.  

 

B5.3 Conclusie 

  

 Hoewel de spreker van deze lezing geen vastomlijnd betoog hield, was zijn 15 

boodschap helder. Hij stond er niet zozeer om iets nieuws te verkondigen, maar om de 

mensen, en met name de Boeddhisten, op te roepen zich opnieuw te bezinnen op de 

Boeddhistische leer.  

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 

 

 

 35 
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Verklarende woordenlijst  

 

Achtvoudige pad: De indeling van het achtvoudige pad is als volgt: 1. juiste kijk; 2. juiste 

intentie; 3. juiste spraak; 4. juiste handeling; 5. juiste levensonderhoud; 6. juiste inspanning; 

7. juiste oplettendheid; 8. juiste aandacht. Wanneer we het achtvoudige pad volgen, zullen we 5 

uiteindelijk geen waarde meer hechten aan het lijden van deze wereld en zullen we de 

verlichting, het nibbana, bereiken. 

 

Apatti: Term voor de overtreding van de voorschriften.  

 10 

Arahant of Arhat: Een persoon  die voorbij samsara-bestaan gegaan is. De arahant vormt het 

ideaal van de Theravadin-school. Het woord verwijst naar de heiligen of wijzen die, nadat ze 

de leer van de Boeddha gevolgd hebben, na hun dood zullen binnentreden in het nibbana. 

 

Aranyavasi: De groep kloosterlingen van het Theravada-Boeddhisme die in bossen leeft.  15 

 

Boeddha: Deze term betekent „de ontwaakte‟. Vanaf de zesde eeuw voor Christus wordt met 

deze term echter ook de historische figuur van Siddhattha Gotama aangeduid.   

 

Bhikkhu:Boeddhistische monnik 20 

 

Bhikhhunni: Boeddhistische non  

 

Bostraditie: De Thaise Bostraditie is een Boeddhistische monastieke traditie in Thailand. De 

Thaise Bostraditie legt een grote nadruk op het correct navolgen van de Boeddhistische 25 

monastieke discipline en op meditatie en persoonlijke ontwikkeling volgens de leer van de 

Boeddha. 

 

Brahmanisme: Het brahmanisme is een vroege vorm van hindoeïsme. Het brahmanisme is in 

essentie een monotheïstisch religie. De god Brahma werd beschouwd als de schepper en 30 

Allerhoogste God. Het brahmanisme zou zijn voortgekomen uit een nog vroegere proto-

Vedische religie  

 

Chanten: Het ritmisch spreken of het zingen van woorden of geluiden, vaak hoofdzakelijk op 

één of twee hoogtes of tempo's. 35 
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Dana: „Dana‟ staat voor „geven‟ en vormt de meest belangrijke ethische handeling binnen het 

Boeddhisme.  

 

Dasasila mata non: Een gewijde Boeddhistisch non, die een heilig leven van celibaat en 

strikte kuisheid leidt, gebaseerd op de tien voorschriften. 5 

 

Dhamma: De leer van de Boeddha.  

 

Dukkha: Deze term Staat voor het lijden. Het overwinnen van het lijden is een belangrijke 

bezigheid binnen het Boeddhisme.  10 

 

Gamavasi: De groep kloosterlingen van het Theravada-Boeddhisme die in steden leeft. 

 

Garudhammas: De acht speciale voorschriften die Boeddhistische nonnen behoren na te 

leven.  15 

 

Kappiya: Assistent van een monnik.  

 

Kamma: Letterlijk betekent kamma „daad‟. Het gaat om de som van iemands daden, waarvan 

de keten zijn persoon en levenslot bepaalt.  20 

 

Mahanikaya: Naam waar de Theravadische Sangha ook wel mee aangeduid wordt.  

 

Mahayana-Boeddhisme: Binnen het Boeddhisme vinden we verschillende stromingen. De 

breedste scheidingslijn loopt tussen het „zuidelijke‟ en „noordelijke‟ Boeddhisme, of anders 25 

gezegd, tussen het Hinayana (kleine voertuig) en het Mahayana (grote voertuig). 

 

Middenweg: De middenweg is een centraal aspect van het Boeddhisme. De leer van de 

middenweg benadrukt het vermijden van de twee extremen: „het nastreven van sensueel 

geluk‟ en „het nastreven van zelfkwelling of zelfkastijding‟. Deze twee extremen zijn volgens 30 

de leer van de middenweg onvoordelig, en leiden niet tot verlichting. De middenweg bestaat 

uit het achtvoudige pad, en heeft betrekking op de vier nobele waarheden. Wie de middenweg 

tot het einde volgt, bereikt het nibbana.  

 

Nibbana: De toestand waarin alle wensen zijn gedoofd; al het tijdelijke is afgelegd. Deze term 35 

wordt ook vaak vertaald met het woord „verlichting‟.  
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Pali-canon: Het Pali-Canon is de enige nog bestaande, vroeg-Boeddhistische verzameling 

van toespraken van de Boeddha. De Pali Canon heeft zijn origine in de toespraken die de 

Boeddha gaf gedurende de laatste 45 jaar van zijn leven, toen hij een actieve leraar was. De 

Pali Canon is de officiële tekst van het Theravada-Boeddhisme. 

 5 

Parajika: Uitsluitingshandelingen die een degradatie in het monastieke leven en definitieve 

wegzending tot gevolg hebben. 

 

Patimokkha: De patimokkha‟s zijn lijsten met de belangrijkste regels of voorschriften. Zowel 

voor de bhikkhu‟s als voor de bhikkhuni‟s is er één opgenomen in de Vinaya, één van de 10 

manden van het Pali-canon. De kloosterlingen dienen zich aan deze voorschriften te houden.  

 

Phra: Boeddhistische tempel 

 

Thammayutika: Naam voor de sekte die koning Mongkut tijdens zijn regeringsperiode gestart 15 

is.  

 

Theravada-Boeddhisme: Het Theravada-Boeddhisme, de dominante religieuze stroming van 

Thailand, is die vorm van het Boeddhisme, die een grote hoeveelheid Pali-literatuur als 

canoniek beschouwt. Het is een van de hoofdstromingen van het Boeddhisme, die nog steeds 20 

actief en invloedrijk is. De Theravadins hebben hun leer door de eeuwen heen in een vrijwel 

ongewijzigde vorm trouw bewaard. De hoogste aspiratie binnen het Theravada-Boeddhisme 

is een arahant te worden, 

 

Tipitaka: De „drie manden‟ van de Pali Canon.   25 

 

Sala: Boeddhistische Tempel   

 

Samsara: De cirkel van wedergeboortes.   

 30 

Sila: Goed gedrag; concentratie door meditatie; wijsheid. 

 

Sangha: De Boeddhistische kloostergemeenschap (zowel in ruime, als in enge zin).    

 

Sutta: Leerrede.  35 
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Tiratana: een term die door veel Boeddhisten gebruikt wordt om hun religie mee aan te 

duiden. Tiratana zijn in wezen voor de drie juwelen en verwijst naar de drie-eenheid van de 

Boeddha, de leer van de Boeddha en de gemeenschap van Boeddhisten (Sangha). 

 

Vier nobele waarheden: 1. Het leven kent lijden; 2. Het lijden heeft een oorzaak; 3. Die 5 

oorzaak kan worden opgeheven; 4. De weg daartoe is het achtvoudige pad.  

 

Vinaya: Het totaal aan gedragsregels en discipline. 

 

Vinaya-pitaka: De mand van de Vinaya 10 

 

Wat: Boeddhistisch klooster  

 

 

 15 
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