
Zij zijn bepaald niet de enigen. In
haar winkel Big Buddha aan het
Wielemakersslop in het centrum
van Voorburg heeft Sandra de Vries
de verkoop van boeddhabeelden de
afgelopen jaren fors zien toenemen.
„Vooral de kleinere beeldjes worden
gekocht, om cadeau te geven aan
een vriend of aan een familielid die
wel een steuntje in de rug kan ge-
bruiken.” Overigens helpt De Vries
graag mee om
een even hard-
nekkig als wijd-
verbreid misver-
stand uit de we-
reld te helpen,
namelijk dat het
niet comme il
faut zou zijn om
een boeddha-
beeld voor jezelf
te kopen. „Negen
van de tien men-
sen zijn ervan
overtuigd dat
zoiets niet hoort
en zelfs ongeluk
zou brengen,”
aldus de Vries,
„maar het is echt
een westers fa-
beltje.”
De beelden

koopt zij in Thai-
land, op Bali en
in India. Zij zijn
gemaakt van
hout, aardewerk
of brons. De
Boeddha wordt
in uiteenlopende
poses uitgebeeld,
maar de popu-
lairste houding
is de zogenaamde lotushouding,
waarbij de Boeddha mediteert en
die vooral wordt gekenmerkt door
de in elkaar gevouwen handen en de
ontspannen houding, waarbij de
dikbuikige boeddhistische monnik
een benijdenswaardige zorgeloos-
heid tentoonspreidt. Vooral de beel-
den uit Thailand en India zijn goed
van elkaar te onderscheiden omdat
de eerste een enigszins serene in-
druk maken, terwijl de beelden uit
India uitbundiger zijn en nadrukke-
lijker geornamenteerd.

Dat de
boeddha-
beelden
bezig zijn
aan een
indruk-
wekkende
opmars,
blijkt wel
uit het as-
sortiment
van ver-
schillende
grote
tuincen-
tra waarin
de beel-
den net zo
gewoon

zijn geworden als de zakken pot-
aarde. Duidelijk mag zijn dat al die
kopers van boeddhabeelden niet al-
lemaal overtuigde boeddhisten zijn.
„Oh nee,” beaamt De Vries, die zich
persoonlijk wel zegt aangetrokken
te voelen tot het gedachtegoed van
de historische Boeddha, „veel men-
sen kopen een beeldje in de hoop
dat ze daarmee een beetje rust kun-
nen afroepen voor iemand die dat in
de alledaagse hectiek wel kan ge-
bruiken.”

NUCHTER
Tijdens een vakantie in Thailand
kwamen Voorburgers Els Willner en
Trix Schrijvers van Zenden voor het
eerst in aanraking met de beelden
toen zij een lokale tempel bezoch-
ten. Trix vat haar bevindingen nuch-
ter samen: „Ik denk dat het heel
goed is om een boeddhist te zijn en
ik weet heel zeker dat mij dat niet
gaat lukken.”

Niettemin is er een fascinatie voor
boeddhabeelden ontstaan die tot op
de dag van vandaag stand heeft ge-
houden. Els vult aan: „Ik geloof niet
dat ik bijzonder gehecht ben aan
spullen, tenslotte zijn het maar spul-
len, maar ik kanmij niet voorstellen
dat wij onze verzameling boeddha-
beelden weg zouden doen.” Om daar
even later, weinig boeddhistisch aan
toe te voegen: „Ik word er juist heel
hebberig van.”

MET DEHAND
Voor Sandra de Vries ligt een deel
van de aantrekkingskracht van de
beelden in het persoonlijke stempel
dat zij dragen. „De beelden die ik
koop, zijn met de hand gemaakt. In
de buurt van Chang Mai in het
noorden van Thailand ligt een klein
bergdorp waar nagenoeg alle bewo-
ners boeddhabeelden maken. Geen
enkel beeld is er identiek.”
Een deel van het commerciële

succes kan er in gelegen zijn dat de
beelden letterlijk in alle soorten en
maten geleverd kunnen worden en
dus ook voor iedereen financieel be-
reikbaar zijn. „Het goedkoopste
boeddhabeeld in de winkel kost an-
derhalve euro,” verklaart De Vries,
„dat is dan wel een kleintje, ja.”
Daarbij komt, stelt zij, dat het meer
en meer gewoon is geworden om
verschillende stijlen in de woonka-
mer met elkaar te combineren, dus
in een strakke witte inrichting is het
geen probleemmeer om een mooie,
bronzen Boeddha neer te zetten.”
Els en Trix kunnen het alleen maar
onderschrijven. „Hoe vaker we ze
zien, hoe mooier we ze gaan vin-
den.”
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Els Willner en Trix Schrijvers van Zenden in hun tuin waar ook Boeddha een plekje kreeg. FOTO’S ROBERT VAN STUYVENBERG

Sandra de Vries

‘Vooral de
kleine beeldjes
worden cadeau
gegeven’

Sandra de Vries van Big Buddha
in Voorburg heeft vorig jaar een
eigen Boeddha ontwikkeld, de
zogenaamde Huggy Buddha.
Deze flink uitgevallen knuffel
(25 centimeter groot) werd door
De Vries bedacht toen zij in het
najaar van 2010 de aanstaande
geboorte van haar kleindochter
Lily Cato wilde opluisteren met
een bijzondere knuffel.
Door anderen werd zij gewezen
op de commerciële mogelijk-
heden van de door
haar bedachte knuf-
fel. Deze is uiteinde-
lijk geproduceerd
door knuffelfa-
brikant Happy
Horse.
Inmiddels is
de Huggy
Buddha
te

koop via onder meer Bol.com en
andere websites en in verschil-
lende taxfreeshops op Schiphol.
„Het eind is voorlopig nog niet
in zicht,” aldus de nogal altijd
wat verbouwereerde bedenkster.
Achteraf zegt zij: „Ik heb mij
vooral laten leiden door de ge-
dachte dat ik op al mijn reizen
nog nooit een knuffelboeddha
heb gezien.”
De knuffel is zachtgrijs en kost

29,95 euro.
www.huggybuddha.nl

Een groot uitgevallen knuffel

Zo’n twintig boeddha-
beelden hebben ze inmid-
dels verzameld, Els Will-
ner en Trix Schrijvers van
Zenden, in hun royale
huis in Park Vronesteyn
in Voorburg. ‘Het is de
rust die ze uitstralen,
denk ik, maar ik vind ze
ook gewoon hartstikke
mooi’, zegt Els.

Huggy Buddha is
een uit de kluiten
gewassen knuffel

die Sandra de
Vries be-
dacht voor
kleindoch-

ter Lily
Cato.

Pronkstukje: een zilveren Boeddha uit
de collectie van Els Willner en Trix
Schrijvers van Zenden.


