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Er is niets waar ik intiemer mee ben dan mijn lichaam, ik doe alles 
met mijn lichaam en ik identificeer me ook met mijn lichaam. Als 
ik me toon aan de wereld en zeg ‘dit ben ik’ dan laat ik mijn lichaam 
zien. Ik kan mezelf eigenlijk niet voorstellen zonder lichaam of aan 
mezelf denken zonder een beeld te hebben van hoe ik er uit zie. En 
tegelijkertijd, als je me ernaar zou vragen, zou ik wel zeggen dat ik 
meer ben dan alleen maar een lichaam. Er zit iets dubbels in mijn 
identificatie. Op de één of ander manier identificeer ik me nog 
meer met mijn bewustzijn. Mezelf voorstellen zonder lichaam is 
makkelijker dan mijn lichaam voorstellen zonder mij. 
Dit dualistische denken waarbij lichaam en geest twee afzonderlijke 
dingen zijn zit er diep in. 
Niet alleen bij mij maar het hele westerse denken is er van door-
spekt. Plato (427-349 v. Chr.), in navolging van Pythagoras, zag het 
lichaam als de gevangenis van de ziel. In die opvatting ben ik dus 
mijn ziel en is mijn lichaam alleen maar een tijdelijke verblijfplaats. 
Datzelfde idee zien we de hele geschiedenis door in de christelijke 
wereld. René Descartes (1596-1650) ging zelfs zo ver dat hij zei dat 
het enige waar hij niet aan kon twijfelen is dat hij dacht (‘ik denk 
dus ik ben’). Het lichaam zou evengoed alleen maar een zinsbe-
goocheling kunnen zijn. Hij ontkent het bestaan van het lichaam 
uiteindelijk niet maar ziet het als een domme machine waar we 
maar ternauwernood enige uitwisseling mee hebben. Ik ben mijn 
bewustzijn en kan ook bestaan los van mijn lichaam.

Vandaag de dag houden wetenschappers er een ander mens- en 
wereldbeeld op na. Vooral sinds Newton wordt er steeds meer 
vanuit gegaan dat de enige echte werkelijkheid de fysieke wereld 
is, waarin alles verloopt overeenkomstig de natuurwetten. Een 
mens is dan het fysieke lichaam en bewustzijn kan niet anders 
zijn dan het product van hersenprocessen. Wij zijn ons lichaam 
en in zoverre dat we bewuste wezens zijn, zijn wij ons brein. Door 
onderzoek krijgt men steeds meer inzicht in hoe ervaringen in het 
brein ontstaan. Zo is er ook een plek in de hersenen gevonden die 
door stimulering de ervaring geeft dat je buiten je lichaam bent, 
een zogenaamde uittreding.
Toch blijft het dualistische denken de kop op steken. Verschijnselen, 
zoals verhalen over reïncarnatie en bijna-dood-ervaringen zijn 
volgens sommigen alleen te verklaren als het bewustzijn ook los 
van het lichaam en hersenprocessen kan bestaan. De stap is dan 
snel gemaakt naar het oude idee dat wij ons bewustzijn zijn en het 
lichaam alleen maar een tijdelijk verblijf is.

d u a l i s m e = s a m s a r a –

Ook in het oude India was de meest gebruikelijke opvatting dat het 
lichaam een tijdelijk verblijf is voor het Atman dat het ware zelf 
is; vergelijkbaar met de ziel van Plato en de Christenen. Anderen 
beschouwden dat als onzin en meenden dat het lichaam alles is 
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wat er is. Ga je dood, dan is er niks meer, geen ziel, geen bewust-
zijn. Bewustzijn is niets anders dan een eigenschap van een levend 
lichaam.
Boeddha kwam onder andere in verweer tegen dit dualistische 
denken. Dualisme is volgens hem één van de oorzaken van samsara. 
Hij stelde er het onderling afhankelijk bestaan tegenover. Er is geen 
bewustzijn zonder lichaam en geen lichaam zonder bewustzijn. 
Wij zijn niet ons lichaam, we zijn niet ons bewustzijn, maar wij 
bestaan op grond van de onderlinge afhankelijkheid van lichaam 
en geest.

h e t l i c h a a m v o l g e n s d e a b h i d h a r m a –

In de Abhidharma wordt uitgelegd wat er met lichaam bedoeld 
wordt. Wat daar in opvalt is dat het lichaam niet zozeer beschreven 
wordt als een ding maar als een functie. Op zich is dit ook niet 
vreemd aangezien het boeddhisme het bestaan van op zichzelf 
bestaande dingen ontkent en het bestaan op basis van onderlinge 
afhankelijkheid als uitgangspunt neemt. 
De term die gebruikt wordt om naar het lichaam te verwijzen is 
rupa. Rupa wordt vertaald als ‘materie’ maar ook wel als ‘vorm’. 
We komen het ook tegen in het hartsoetra: ‘vorm is leegte, leegte 
is vorm’. Het wordt genoemd als de eerste van de vijf skandha’s. 
De andere vier zijn: onderscheidingsvermogen, gevoel, mentale 

‘Plato zag het lichaam als 

de gevangenis van de ziel’

factoren en bewustzijn. Deze vijf ‘skandha’s’ (‘hoopjes’, of ook wel 
vertaald als aggregaten) vormen samen de basis voor persoonlijke 
identiteit, waarbij rupa dus naar het lichamelijke aspect verwijst. 
Zonder functionerend lichaam of de lichamelijke functie, is er 
geen persoon.
Onder rupa vallen de vijf fysieke organen voor zien, horen, ruiken, 
proeven, tasten, en de objecten van waarneming: zichtbare dingen 
(vorm en kleur), geluid, geur, smaak en aanraking (daarnaast wordt 
nog avijñapti genoemd maar dat valt buiten de omvang van dit arti-
kel). De functie van een lichaam is dus waarnemen en waargenomen 
worden. Oftewel, de functie van het lichaam is contact maken. 

c o n ta c t –

Zonder het contact dat we door middel van onze zintuigen maken is 
er ook geen bewustzijn. Bewustzijn, dat ook bedoeld wordt als func-
tie en niet als ding, is immers altijd bewustzijn ergens van.  Zonder 
zintuigen (zonder contact) is er niks om je bewust van te zijn. Dat 
maakt duidelijk waarom lichaam en bewustzijn in onderlinge afhan-
kelijkheid van elkaar bestaan. Voor een ervaring zijn we afhankelijk 
van alle vijf de skandha’s waaronder dus een functionerend lichaam 
en bewustzijn. Wanneer wij bijvoorbeeld een boom zien dan zijn er 
naast een zichtbare vorm, in ieder geval, ogen nodig, bewustzijn en 
een onderscheiding tussen boom en niet-boom. Gevoel speelt 
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