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Bijeenkomst KunstnijverheidsKring
zaterdag 19 november 2011 14.00 u in Nusantara

Beelden van de Boeddha
door : Paula Voges
In museum Nusantara vindt zaterdagmiddag 19 november a.s. van 14.00 tot 15.30 u. de
uitgestelde, eerder aangekondigde bijeenkomst plaats van de KunstnijverheidsKring over
‘Beelden van de Boeddha’; deze bijeenkomst is voor een ieder met een geldig entreekaartje
(voor het museum) gratis toegankelijk.
Van de historische Boeddha is eigenlijk weinig bekend. Hij werd geboren als zoon van een koning
van het Shakya volk ongeveer in het jaar 586 v.Chr. en kreeg de namen Siddhartha Gautama. Zijn
vader Sjuddhodahana wilde dat Siddhartha hem later zou opvolgen en zorgde ervoor dat hij zo min
mogelijk kennis nam van het leven buiten de paleismuren. Siddharta trouwde en kreeg later ook een
zoon.
Innerlijke onrust bracht hem ertoe meer van de buitenwereld te willen weten en uiteindelijk stemde
zijn vader toe. Siddhartha ontmoette op een dag een wijze man, een sadu die rust en verhevenheid
uitstraalde en die Sidhartha het idee gaf dat hij zich verzoend had met ouderdom, ziekte en dood. De
nieuwe ervaringen brachten hem tot andere inzichten over het leven en de wijze waarop hij het leven
wilde ervaren. Dit bracht hem tot het besluit zijn rijke bestaan vaarwel te zeggen, het paleis te
verlaten en als bedelmonnik de wijde wereld in te trekken. Hij was toen ongeveer 29 jaar.

De Boeddha zoals hij nu wordt geïnterpreteerd, zijn voorstellingen uit zijn latere leven. Hij leefde als
een yogi, in meditatie en contemplatie en in uiterste soberheid. Zijn “wijze van leven “ is uitgegroeid
tot wat wij nu het Boeddhisme noemen. Het Boeddhisme is over heel Zuidoost Azië door andere wijze
mannen na zijn dood verspreid. De beelden die zijn ontstaan zijn sterk beïnvloed door de ideeën over
schoonheid en sereniteit in de landen waar het Boeddhisme werd aanvaard. Ook de verschillende
periodes in de geschiedenis van een land hebben invloed gehad op de wijze waarop de Boeddha is
uitgebeeld.
Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers (er is plaats voor maximaal 20 personen) wordt u verzocht (niet verplicht)
uw komst voor deze bijeenkomst te melden bij de coördinator Kunstnijverheidskring:

Hans van Haeren

tel. 015-2146791

e-mail: haerenh@xs4all.nl

