
SADDHARMA



de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een

foto van een 18de eeuws Japans beeld.

Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige

licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhou-

ding van meditatie

het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum

de foto werd gemaakt dor•• Else Madelon Hooykaas



Centrum Hyde Park te Driebergen

Met ongeveer 40 donateurs hebben wij gedurende
bet najaarsweekend van onze Stichting ons eer-
ste lustrum gevierd.
In zijn openingswoord memoreerde onze voorzit-
ter, Mr. L. Boer, dat de acte der oprichting
gepasseerd werd op 8 november fl 6/. De feite-
lijke oprichter was Rev. Peter vaD der Beek,
die ook de eerste voorzitter vsm de Stichting
is geweest. De doelstelling der Stichting was,
en is nog altijd: de studie vaD het boeddhisme
te bevorderen en de praktische toepassing der
boeddhistiscbe beginselen aaD te moedigen. Ter
bereiding van &it doel wordt gestreefd naar
nauwe samenwerking met alle bestaande boeddbie-
tiscbe organisaties en instellingen in ons
hand. 9oorts werden als mogelijkheden voor de
praktische werkzaambeid der Stichting o.m. ge-
zien: bet geven van voorlichting, advies en
bijstand, zowel aan individuele boeddbisten
als aan boeddhistische organisaties; bet uit-
geven van geschriften over het boeddhisme, bet
verkrijgen van een eigen meditatiecentrum, en
bet bevorderen van een vormgeving aan de boed-
dhistiscbe . beginselen, passend bij bet wester-
se cultuurpatroon.

Mr. Boer vervolgde aldus:
Het oprichten van de Stichting Ned. Buddbis-
tiscb Centrum moet in de eerste plaats gewaar-
deerd worden als een poging om het boeddbisme
in Nederland naar buiten toe éen gezicht te
geven. In wezen is de Stichting eeD overkoepe-
ling van een aantal autonome groepen en krin-
gen, die bij alle verscheidenheid gemeen beb-
ben dat de Leer van de Boeddha buD uitgangs-
puDt is.



Dese bescheiden vorm van een zekere centrali-
satie is al moeilijk genoeg gebleken. Ook in
onze kringen is wel enigszins aanwezig die Me-
derlandse neiging om een ”hoekje” voor sicb-
zelf te hebben, een eigen leer om mee te spe-
ten , han‹I in hand met een onderwaardering voor
andermans leven en streven. Nisschien me‹1e
daardoor lopen wij het
spel te spelen, dat te

gevaar een, wat b1oedarm
weïnig geintegreerd

in het grote spel van ons moderne leven. Niet-
temin : willen zij recht van bestaan hebben,
dan zullen uzj eer. antwoord moeten kunnen for-
muteren op de eigentijdse problematiek. Zo zal
verworven wijsheid.
moeten kunnen manifesteren

ook, sich

is

in praktische ar-
beid . Helaas zijD wij daar op. dit ogenblik nog
te weinig aan toegekomen.

Nu gaat het in feite ook om een uitermate
moeilijke zaak, en ik het de indruk dat dit
wel eens uit het oog wordt verloren. Bijna
even riskant als barttransplantaties zijn, is

dere, boogbesohalfÖC VOlken. Zo heeft b.v.

te maken, niettemiD vciwart men het er soms
wel mee. "Zelftedwelming” is perse geen be-
wustzijnsverruiDiog. Merkwaardig is ook de
grote maag in het ’westen naar guru ' s, swami* ,
Meesters, mabarisAis, yogis pn soortgelijke
uit bet oosten komende geestelijke leidslieden.
Men verwacht veelal, duik zij deze bijstand,
tot een spoedig en gemakkelijk ”succes” te ko-

oe the : "IIuz' wer s?rebend sich
können wir erlosen”.
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Evenwel gelden daarbij wel enkele voorwaarden:

om te beginnen moet men bijzonder kritisch zijn,

en dit is alleen mogelijk als men overtuigd en

doordrongen is van de waarde van bet eigen cul-

tuurgoed; en in de tweede plaats moet er bet

scbeppend vermogen zijn om aaD de wijsheid van

bet oosten een eigen vorm te kunnen gven.

Aan der voorwaarden nu, voldoen wij nog te wei-
nig. Tezeer draaien wij, letterlijk en figuur-
lijk, in kleine kringen ron&! Wij citeren graag,
wij lezen graag, wij zijn soms wat ”fijnproeve-
rig” in onze beleving. En toch staan wij voor
de reele opdracht om aan dit eeuwenoude boed-

dhisme vorm en gestalte te geven op dese plaats
ou in dese tijd. Hier en nu!

Een dezer dagen verscheen bij het Amersfoortse
&ocumentatiecentrum ”de Horstinck” de map: Re-
ligieuze subcultuur in Nederland. Daarin is
naast zaken als Yoga, Transcendentale medita-
tie, Krishnamurti, Hare Krishna, Maczobiotiek,
Kruidenleer

Gurdyeff,

dhisme, dit on&er het hoofd ”Oosterse invloe-
den”. Tot troost kan ik eraan toevoegen dat
&ank zij Peter van der Beek, die dit stukje
geschreven ha&, het niet het slechtste was vRn
de bijdragen. Integendeel!
Het doet wel de vraag wijzen: willen wij ons
bezighouden
wij

er een zekere schroom zich boeddhist te noemen.

Indien meo hiermee tot uitdrukking wil brengen

dat de waarde van iedere godsdienst slechts

relatief is, dat
den

OOP

meer te

Astrologie, Jezusbeweging en

een stukje opgenomen over boed-

met een randverschijnsel of beogen
betekenen dan dat? Bij sommigen is

elke religie belast en bela-
is met relikwieen die niet meer van deze

rijd zijn, dan begrijp ik deze schroom om zicb
met enig etiket, welk ook, te tooien. Tegen
hen zou ik willen zeggen: realiseert u zich
dat vormen en regels hun tijd en plaats bebben
en zoek de geest die acbter deze vormen en re-
gels verborgen ligt.



Ook zijn er, die elke "zendingsdrang" met
kracht ontkennen, of afkeuren , en natuuzligk
hebben 6ok zij voor een deel gelijk. Onze
christelijke geschiedenis laat bescbsmende
voorbeelden zien van bekeringen te vuur en te
zwaard.

Maar anderzijds: kent bet boeddbisme niet het
Bodbisattva-ideaal? Het streven allen tot ver-
lichting te voeren? Daarom is voor ons belang-
rijk ons gaan tot de ander. Niet bigh-brow,
als waren wij de uitverkoren dragers van een
mystiek gebeim. Maar in alle eenvoud, als sim-
pele medepelgrims op het pad van wieg tot graf.
Inderdaad: wij hebben er geen behoefte aan om
bet rariteiten-kabinet van de “oosterse mode”
met nog ’een lachspiegel te verrijken. En ook
met bet oog bierop lijkt bet verstandig om een
te vluchtige publiciteit - die alleen misver-
standen kan veroorzaken - te vermijden. Voor
alles blijft hef gewenst een nucbtere, zake-
lijke koers te varen en zodoende echecs te
voorkomen, die maar al te vaak het gevolg zijn,
belaas, vaD te hoog gespannen idealen.
Maar bovenal zal ons moeten bezielen een ge-
voel vaD broederschap tot elkaar. Rivaliteiten
zijn - om met Salomo te spreken - ”vossen &ie
de wijngaard rerdocven”. Ze behoren onder ons
niet voor te komen.

Wie mij goed heeft begrepen, beeft tevens ver-
staan dat ik aan bet bestaan van de Stichting
grote waarde toeken. Ik kan natuurlijk niet
garant ervoor staan, dat zij de volgende vijf
jaar sal volmaken. Dat hangt niet alleen vaD
bet bestuur, maar vooral van g a€.’ Van uw
goodwill, uw doorzettingsvermogen, van de mate
waarin u werkelijk religieus bent. Bij de eer-
ste bestuursver adering beb
"Wij

s uursver$a
zitten in eén scbuit.

ik destijds gezegd:
Wij zijn uitgevaren.

Ik reken erop dat wij allen aan boord blijven".
Want wat is bed alternatief? Zou deze Stichting
niet blijven bestaan, daD wordt de klok onher-
roepelijk teruggedraaid. In dat geval



vallen zij terug iu een zinloze versnipje-

ring, die alleen bobbyisten bevrediging ban

geven.

Hij zullen aet elkaar nog vele opeobartige ge-

sprekken moeten hebben , grootsere plannen moe-

ten smeden , een uijdere visie ons eigen moeten

maken. Wat wij nu bereikt hebben is nog niet

veel, maar het is iets: we hebben een eigen

tij&schriftje, tweemaal 's jaars bouten we

een bijeenkomst als deze, we bebben een paar

boekjes uitgegeven, er zal in Amsterdam een

studio ter beschikking komen voor meditatie-

groepen, er is een plan in de maab voor een

boeddbistische woongemeenschap. Er is een be-

gin. Misschien nog maar een begin van een be-

gin.-Ik nodig u dan ook uit om gezamenlijk

met onze Stichting verder te gaan in de ko-

mende
al: ge spizeerd door de

tot zoveF Onze voorzitter, Leo Boer. Het wa-

ren lcecnarchfige uoor‹1en , die ons allen te

denken k•unnen geven .

Hcn was het öegin van een weekend, dat door

alle deeli&mCiS als werkelijk feestelijk is

ervaren. Alles werkte’ daartoe mee. Het mooie

weer, mei zon over de herfstkleuren van de

komen in het mark. Het ruime en comfortabele

onderkomen in Hyde Park, met de goede verzor-

gang. Maar boven alles de sfeer zelf van ous

Eendrachtig. Eenvoudig. En boven-

Dbarma !

Erïc Bruin gaf de aanwezigen een grondige uit-

eenzetting van doel en wezen der meditatie.

Bij »oonÖ« aan welke drogbeelden wij bebben

van de werkelijkheid, door de werking van ons

rorstand en gewoontevorming. Hij verlevendig-

de zijn betoog met concrete voorbeelden, -bw.

een bal kan cigenlijk niet vallen, en ons

leven is te vergelijken met een film, waarvan

alleen werkelijk is: bet witte doeb - en

maakte ors deelgenoot ran zi jr overtulging



&at deze situazio door middel van meditatie

doorbroken knc worden.

Daarna gaf mevrouw de Poos-Krouwel een pia-
norocital met kleine composisios van Erik

Satic. Zij zette zich moedig heen over de

handicap van de wel wat slechte vlcugel.

Mot veel spontaniteit gaf zij onige infor-

matie ovcr dc persoon van Satie en toelich-

ting bij de gospeelde stukken. Her was een

fijn corccrt. De avond einJic<» »et een me-

ditatie onder l oiJing van Eric Bru i , die

nog veel aanwi j zicpon gaf Cu vzagen team-

woonde.

Hoewn velen er nor in lang niet toe konden

koren hun ted op te zookeu - zo geanimeerd

was Je stomDing - was hoz de volgende morgou

wong rcveille . Lo dag tccon m«t cen pita,

grlcid door Hci . 3tuctzncr - Hcn priester

van le Locbdnisticchc one Area Maitrcya

Mandela in Duitsland, op libetaanse grond-

slag - met assl s trntïc van Lctor van der

Book en Erio Bruin. La het ontbijt volgJo Jo

lezing van üe'r . StuctZfler, di« het /OOyÏC-

punt van kc t verkend i rn. Cp wel heel bij-

zonder inncmendc wijze t c intwoordde onze

gast uit Lorlij:: daarna roy vragen der aan-

wezigen. Mcostcrlijk was i.v. zijn uiteen-

zottïnq over hrt W*el van de Dharma, waar-

van‹lo cirkelvorm Jo kringloop - het einde-

loos voortwente len - sy:iLolise erz cn de

spaken hnz Lad zijn, die alle toolopon op

het one rildelpunt. Zo ook wat hij zei over

hot boeddhisme als een boom mot vele ver-

Pakkingen; maar de voet van de boom en de

szan zijn voor aller dczolfde: de vier

cdcle waarhoJen cn het achtledige pad.
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's Middags bind Leo Loer een interessante

causerie over Zen. Hij logdo vooral nadruk

op het paradoxale karakter van Zon. 9. v.

geen waarde hechtcoÖ aan teksten, maar men

kan son Lorkenkast vullen mct Zen-litera-

tuur; antitraoitiono el en gcricbt op spon-

taniteit, maar op weinig plaatsen vindt men

zoveel traditie on discipline als in ie Zes-

kloosterr. Hij meende dat Zon de oens, mis-

schien, cen kans geeft “aarde on hemel” te

transcendercn. Ter l c«ing trval hij aan bet

’OOOH "LE ÜOCËFiFC €'J/LcDC.” V)ll• Ä. ÉCflOi/ ,

Als laatste onzor gasron trad op de foto-

grafc Us; Madclon hooykaas, door wie, on-

dor begcl ’idin van fascinorendo bijpassen-

de muziek, h: n mooie die's worden vertoond,

die zij genomen had in oen Zenklooster in

«alan. Wat eer wonder4 ijke , vcrstilde

schoonheid - dio Zcntuinon .

Ln hic>m‹e was dan het officiële don van

Je bijccnkomst ten einJu .

Het weekend wen tcsloter met son slotte-

sprok , waarir coq nuttige suggesties voor

do toekomst Jrr Bticnting werden gegeven.



De samenstelling van het bestuur der Stich-

tim6 heeft enige wijzigingen onderdak.

Om persoonlijke redenen heeft Jan Willem van

dc Weteriug zich teruggetrokken als redac-

teur van Saddharma. £r komt hem dank toe voor

het vele, dat hij, met groto voortvarendheid,

in zo korte tijd voor Saddharma tot stand

lioc ft gebracht!

Het redactie-adres is voortaan het adres van

de ponningoeester: Bornsestraat 69, Hoogelo.

Voorts is, wegens drukke workzaamhedon, onze

secretaris dr ncor J . Fcnriphaas afgetzoden.

0ok aan hem zijn wij v66l dank verschuldigd!

Mot volle toewijding heeft hij zich jaren

achtoreeu van zijn taak in deze gekweten.

Wij mochten erin slagen het secretariaat als

volgt te doen vervullen:

Sccretaris: do heer I . den Boer,
Storm van 's-Graw. andscweq /§ ,
Wassenaar.

2’ secretaris: de heer E. Brug,
Eleiburg $9O, Bijlmermeer,
Amsterdam.



Buitenlands correspondente:

mej. ‹I. J . C . Perk,

Corn. Jolstraat 9J9 ,

Scheveningen.

Aldus is besloten in een vergadering van bet

Algemeen Bestuur, die voor de aanvang van het

najaarswoeken& werd gehouden. Het verheugt

ons bijzonder, dat elkeen van dit ”driemau-

schap" zijn of baar benoeming in deze func-

ties Heeft willen aanvaarden.

Sedert de opriohring van de Stichting is de

min. donatie van / 9@ ,-- nooit verhoogd, maar

wel zijn in Öie vijf jaar de kosten aanzien-

lijk gestegen. Orze kas heeft dan ook maar

een schamele ir oud . Oozc orige reserve vormt

nog het harada-fonds.

Lovendiei zouden wij zo graag de gelegenheid

krijgen om mrcr voor onze donateurs en voor

Öe zaak van het Loeddhisme in Nederland te

Noem

Om deze redenen heeft het bestuur zich ge-

noodzaakt gezien Je minimum-bi jdra%e voor

het jaar 9 Q7j vast te stellen op / 2\,-- per

persoon, / j\ ,-- voor een echtpaar. Voor

studerenJenblij ft de minimum-donatie / 9@ ,--.



Wilt u uw donatie voor fl @j vÖor 9@ januari

a.s. overmaken? 0p postgirorekening nummer

<@2 00 22, t.n.v. de pennin eester van de

Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum,

Bornsestraat 69, Hengelo (0.). Het otrookje

van uw giro-afrekening is meteen bevestiging

en ’bewijs van uw inschrijving als donateur.

In de eerstvolgende Saddharma zal een [man-

cieel verslag over het jaar 9 Q72 worden op-

genomen.

A£REoSVT WERKGROLPEH

Boeddhistischo Vriendenkring Den Haag:
Mej. J .J. C . Perk, Corn. Jolstraat °99 .

9oeddnistische Vriendenkring Amsterdam:
Eric Bruin, Klc4Lurr j9O, Bij lmermeer.

Loeddhistische Vriendenkring Utrecht:
Mcj . i. Stade, £austdreef 929, wel. OTO-69§@O4

Werkgroep ter Bevordering en Verdicping
van het boeddhisme: de heer Jac. Monshouwer,
Sarphatistraat 9 2< , Amsterdam, ten. O2O-7 4§§\

Zen Ering :

]O



DOCVÜLAAIILCE]TiUM

Het bestuur heeft het plan opgevat om, naast

de Vorken in onze (nog altijd zeer kleine)

bibliotheek, con documensatio over boeddhisme

Lijccn te bren:on. daarom verzookrn wij al

onze douateurs bij ict samenstellen hiervan

trhulpzaam te willen zijn. Als u in dag- of

weekblad of elders een bericht of artikel te-

genkomt l>t u V>* bc) ang lijkt, wilt u dat dat

uitknippei en ons to zer*den. Ook brochures of

tijdschrift jes over dit onderwerp zullen wij

gaarne ontvangen. Op l * Lclargrijksro bui-

tenlandse bowadlisrische tijdschriften gaan

wij ons zelf L„t koiendr jaar aLonnercn.

Het adres van de bibliotLcoare s»e, die het

ÖOC<mentarieCeitrum zal opzcttcn , is:

Mevrouw '. J. van d«r Sleosen-Dolk,

Jac. «rllanylaan pO, Lussuo.



. . . . En de monniken, opgeto-
gen, verheugden zich over de
woorden van de Verbevene"

(Einde DhammacakkappavattaDa
sutta)

Na mijn lezing op de voorjaarsbijeenkomst
vroeg een onzen donateurs mij of de vertaling
van 'dukkba' met 'leed' wel klopte, of in het
woord niet veeleer de idee van de verganke-
lijkheid lag uitgedrukt.
Dit is echter uitgesloten. Aan al het bestaan-
de worden immers drie kenmerken waargenomen:
ze zijn vergankelijk, 'dukkba', en wezenloos.
De beide eerstgenoemde worden dus duidelijk
van elkaar onderscheiden, maar wel is het
tweede het gevolg van het eerste. Omdat alle
dingen vezgankelijk zijn, zijn ze tevens
l dukkba'.

Toch is de vraag voor mij aanleiding geworden
om eens na te lopen waar in het ”Dbammapada”
(een willekeurige greep uit de canon) het
woord 'dukkha' nu precies voor staat. Ik had
het me kunnen besparen. In ]7 *an de 42a ver-
zen kwam het woord voor en altijd in de bete-
kenis die ook het woordenboek Pêli-Engels van
de P&li Text Society ervoor geeft: ”unpleasant,
painful” of, zelfstandig gebruikt: ”discomfort,
suffering , ill, trouble”. Het woordenboek te-
kent hierbij aan, dat geen van deze woorden de
betekenis nauwkeurig weergeeft; de meeste zijn
zowel te gespecialiseerd als te sterk van be-
tekenis. Een geheel adequate vertaling van het
begrip is niet mogelijk, öok niet in het Neder-
lands.
Dukkha (bet voorvoegsel du- geeft aan het woord
waaraan het is toegevoegd , een negatieve naaide )
verwijst dus naar iets relatief onaangenaams,

]2



en dit in seer algemene zio . Zowel het licha-
melijk als het mentaal onaangename wordt met
dukkha aangeduid; maar bet eerste - mits zeer
ruim genomen, nl. alle gewaarwordingen omvat-
tend - schijnt wel primair te sijn, in zover-
re dat hierin de letterlijke betekenis van
het woord ligt uitgedrukt. Het ligt daarmee
dicht naast ons begrip 'pijn'.
Pijn is een signaal dat er iets mankeert. 0i:-
ze lichmoelijke huishouding ligt ergens uit
de voegen. Zolang alles in orde is, denben we
niet aan ons lichaam, het functioneert om zo
te zeggen geruisloos. Maar hebben we pijn,
dan worden we aan ons lichaam herinnerd. Er
zit een rem, er wordt iets geblokkeerd.

Bij de speurtocht voor bed Dbammapada drong
zich ook op, dat 'dukkba' zicb voordoet op
twee niveaus.
Er is het onvermijdelijke levensleed, iDbe-
reet aan het voorbijgaande der verschijnse-
len, dat alleen de ”wijze”, degene die ver-
lichting bereikt heeft, teboven komt. Niet
doordat hij het dukkha-zijn aan de dingen in
coDventionele zin heeft ontnomen - dat kan
niemand - maar doordat hij ze in 6un ware
aard doorzien heeft en er a. h. w. onaanraab-
baar voor is geworden. Maar daarmee öök on-
aanraakbaar voor hun andere eigenschappen,
öök voor het tegendeel van dukkba: 'sukba',
het aangename, gelukkige van het leven. Het
wordt met nadruk gesteld: de wijze is verhe-
ven boven leed en geluk.
Dus al is in laatste instaDtie bed bele be-
staat getekend door die eigenschap van
'dukkha', op een ander plan zijn er in het
leven desondanks zowel aangename als onaange-
name dingen en zo heeft menigmaal 'dukkba'
ook de meer concrete betekenis van Aet tegen-
gestelde van wat we als 'sukha', aangenaam,
ondervinden. 'Sukha' komt in het Dhammapada



in j4 verzen voor. Hot verwijst naar een fy-

siek of mentaal welbehager .

Maar ook op hct hoogste plan blijkt hot moge-

lijk oo Je toestar.a ‹e «r. otclJ aa . j ic V>>

' dukkha' als 'sukha' to kcnschetsen. Het

nibbana, waarin men aan de wereld en haar

onvermijdelijk tekort ontkomen is, wordt

'paramam suklan ' genoemd, het hoogste geluk:

jui«z wie an l .cd nood gelak reor hecht,

valt her laatste in waarheid ten doel.

£n ook dit werd door de duklla-vindplaatsen

in Üet LÄa ap<Öa ÉuVeSËi Ö : Öu nauwe relatie

tussen dukkha er "sol uld”, - al is deze dar.

ook alleen de 'onwetendheid', waardoor men iu

de netten van h‹ t bestaan blïjft gevangen.

leven iq in 't algomeec , niet mogelijk zonder

cen proces van afscheiding, zonder zich in

stand tc houden ten koste van ander leven, -

zonder to gaan sy›rcken over een 'zelf'.

Msar ook hier twee vlakken. Lu r enuaal levend,

kunn«c re concro«t zowcl aang«naams als onaan-

qenaamc ondcrvinJen, ‹r is oen 'gelukkige be-

stemming' (suc*ti) en :an 'orgelukkigc Lestcm-

ming' (Juy ati). Ln weer: ook op dit plan

heerst Je causale relatie tussen wat we doen

cn wat we on‹lervinJon. Le wcrnd is gcscLapcn

door onze kader, en onze daden vloeien voort

air onze roest. Uic slecht doet, ”hem volgt

wed als hot wa;cnwiel dc voer van het trek-

Jim”: wi’ goed Zo t, ”hem volgr geluk, als

c:en schalu> die niet van hem wijkt”. In een

lcv«n is dit verLanJ niet, of maar zeer ton

dele, aantoonbaar; all’.on in Öe onafzienbarc

lengte doi tijden komen de schalen in even-

wichr.

Terug raar ' dukia'

Lc formule van le ' cersre edele waarheid' ein-

digt: ”Kortom, het vijfvoudige hechten aan het

bestaan bctckcrt wed (duk a)”. Ha, zullcn de



beren ethici denken, niet het bestaan zelf
wordt verworpen, maar alleen het Rechten er-

aan. Allemaal wat minder egoistisch worden,

en de zon zal weer schijnen.
Ja, deze gedachte zit er ook zeker in, alleen

. niet op deze simpele manier. Immers, de for-
mule begint met ”Geboorte is leed.....”, en
daarin wordt duidelijk uitgesproken dat
het bestaan zelf wordt ervaren als

Ë’OCÉ

iets ver-
drietigs. De ethiek, hoe nuttig op zichzelf,
is tegelijk dienstig aan iets van kosmische
grootte, nnn iets diepers en geheimers: be-
staan volgt uit de levenshonger , uit het hech-
ten’ eräan, en dat hechten moet je loslaten,
wil je aan de bancirkel van het 'worden' ont-
komen. En dat alleen is het &oel.
Het lijkt niet te loochenen, - we staan voor

een vorm van pessimisme . Voor ‹drang naar te-

vensverzaking. Het saldo van elke bestaans-
vorm is negatief: de westerling die zich
boeddhist wil noemen, zal ermee dienen klaar
te komen.

Waar ligt de waarheid? Of bet leven iets po-

sitiefs of negatiefs is, hangt af van Aet ant-

woord &at ons aller persoonlijke levensgevoel
oDs ingeeft; van onze ervaringen en situatie;

van ooze leeftijd, onze Aoop. Het is niet mo-

gelijk de grootste gemene deler te bepalen van

de som der levensgevoelens van alle mensen.

Maar zeker zijn er beel velen die moed en lust

te leven te over viDden ,’ en voor wie het besef

der’ vergankelijkheid maar een schaduw is, die

de kleur van het geluk verdiept.

Ontbrak het de Boeddha dan aan noed? — Naar

wat een geweldige vitaliteit moet bij bezeten
hebben om wat hij op zich had genomen , te vo1-

brengen!



Ontbrak het hem aan levensliefde? Aan mensen-
liefde?-Maar hoe sterk moet zijn liefde voor
het leven niet geweest zijn dat de scbok vaD
de ontdekking van de ware aard ervan tot zo-
veel vastbeslotenheid kon leiden, dat hij af-
stand deed van zijn koninklijke geneugten en,
”in de kracht en schoonheid zijner jongelings-
jaren”, de wereld verliet?
En toen hij, als Verlichte, naar de wereld te-
rugkeerde, met welke blQdschap heeft hi3 zijn
licht niet laten schijnen, ”slaande de toom,
dat ieder de Waarheid kan horen”? Voor zich-
zelf heeft hij de grenzen doorbroken, in een
boven elke pijn-remming uitgestegen, vrijge-
maakt zijn; maar, vanuit zijn ”gelukzalig me-
delijden”, zoals iemand het in dit blad eens
beeft uitgedrukt, blijft wel de wereld zijn
veld van werkzaamheid, en dat met
aarde intensiteit.

Dus niet uit zwakte of armoede van het ge-
voelsleven komt de uitspraak voort dat alle

dingen dezer wereld 'dukkha' zijn, maar uit

een klaar en koel inzicht.
En nogmaals rijst de vraag: is dit pessimisme?
Wij hebben hierboven het antwoord eigenlijk

aÏ gegeven. De relatieve wereldverzaking van

de boeddhist (want de 'middanweg' zal bem be-

hoeden tegen feitelijke afwending) verheft

zich van een bodem van positivisme, van het

geloof in de bereikbaarheid van het nibbêna,
het 'paramam sukham'. Het leven, over 't ge-

heel genomen, is gebrekkig vergeleken bij

iets hoKers.
Buddbagbosa, de beroemde commentator van de

Pêlicanon uit de 5e eeuw, heeft verklaard dat

geboorte smartelijk is, ”wegens het afdalen
in de moederschoot”. En in de canon zelf legt

de Boeddha aan Ananda de retorische vraag

voor: ”Als er geen bewustzijn zou afdalen in

]6
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de moederschoot, Ananda, zou er dan een per-
soon ontstaan?"— N.a. w. : geboorte is een
vermindering, eem beperking, bet bezwijken vam
puur bewustzijn voor een lagere neiging. Daar-
om gaat het leven mank, daarom is het altijd
méde 'dukkba' of onvolkomen, - zelfs al gaat
men een 'sugati', een gelukkige bestemming te-
gemoet.

Maar dit betekent niet dat we het leven mogcn
minacbten. Integendeel, eerbiediging van alle
leveo is bet eerste gebod, evenals het zoeken
en beminnen van het goede en waardevolle erin.
Bovendien, diep in dat leven zelf schuilt im-
mers, woDderbaarlijkste eigenschap ervaD, bet
vermogen bet te overstijgen, dat hoogste geluk
over je te laten komen, dat aantreedt juist
als geluk of leed niet meer telt.
Er schuilt een moed tot ccnseQuentie in de
eis, dat men ook geluksgevoelens tenslotte
moet achterlaten. Buddhaghosa zegt ervan: ze
zijD zo grof OvezigeDs zal uit bed voorgaande
duidelijk
zijn

zijn dat men daarom wel
en het menigmaal

leen, men is er niet op gericht - en dit is de
boeddhistische 'gelijkmoedigheid' - het geluk
vast te houden.

ook in hoge
gelukkig kan
mate is. Al-

De boeddbist leeft dus uit de overtuiging dat
er dimensies sign waar alleeD het spirituele
beerst, en verder dat bij de geboorte niets
begonneD is, bij de &ood niets zal eindigen.
Zo neemt de boeddhist wel geen genoegen met
zijD situatie in de tijd, maar intussen start
hij toch maar van een top, die wij graag met
bem beklimmen. WaDt de geraffineerde formule-
ring door de Boeddha van de wedergeboorte als
het ontsteken van de ene fakkelvlam aan de an-
dere, op grond vaD dezelfde causale relaties
die de ogenblikken van ons leven ni aaneenrij-
gen , aaalct het ook ons aogelink oa deze idee
te aanvaarden. En daarmee een het westeen be-
dreigend negativisme, dat oprijst - laten wij



dat goed zien - juist uit overschattiug var

dit ene leven, te overwinnen.

0f om, als onze natuur daartoe neigt en het

leven ons tot geluk is, dc schaduwzijde ervan

te verkorten en de nooit eindigende wisseling

dor dingen, eerder dan in ielancholie, te er-

varen in vrriukking

kant zoveel is zeker: hoe verschill orJ mensen

ook zijn, ieder die zijn toevlucht zoekt in

het boeJJLisme, zal zich wat lichter kunnen

gaan voelen, een beetje bevrijd van zijn ei-

gen zwaarte er van de neerwaarts trekkende

”measures in the libctan MidJleway” by Her-

bert V. Guerthor, *eiser, L.J. mill, derde

dr'uk 9\\ï .

De =erstu druk var Öit Lo skje heette ”Tibetan

Luödhism Without Kyztifioazion”. 3eide tirels

geven verschillende aspeotcn van de bedoeling

van de schrijver en var diens inspiratoz weer

Het boekj r in nl., zoals het voorwoord ver-

meldt, jesohreven oi instigatie van zijne

.Je iligkeid ie iilai Lara, wiens gast schrij-

ver was 4 n de zomer van 9*17 . lij deze gele-

cenheid Leklaayüe de La*ai Lama zich, bar mer
in het westen slechts fantastische voorstel-

1in* over h%t TiLetaars boedÖrisme kende,

en Jat de informatie die verstrekt werd, zeer

tekort deed aan de rijkdom van sj bolisme,

vooral van de Tantra ' s. 3uenther kreeg het

dringende verzoek over het Tiberaanse

boeddhisme te schrijven, maar dan als over

een innerlijke ervaring die van croot belang

is voor de geestelijke groei van de mens. Hij

heeft zich op r e wijzen vr deze taak ge-

kweten . Eerst heeft hij in lQ pagina's een

weergave van het TiL%taans boeJdhisme gegeven

in de bewoordingen van de (anqelsaksische)

existentialisien, en daarna heeft hij vier



libetaanso verhandelingen vertaald, waarnaar
hij in het eerste deel herhaal&elijk verwijst.
Deze verralirgen zijn voorzien van uitgebreide
voetnoten, die hot begrip van &e welwillende
lezer voororderstell or, maar Jat begrip wel
buitengewoon goed verdiepen on verwijten.
De eerste TiLetaanse verharöeling heet: ”De
louzoring van het gouö”. Deze brengt het we-
zen van de paden van de Sutra ' s en de Tantra ' s
naar voren. Ze is ver Je hand van dc voogd var
co aoHtste Dalai Lara, zie lee[Jo van 9758 -
9 3O5 . Le tweede vorEanJeling van dezelfde
schrijver heet ” Lc speciale gids voor de mid-
den eg , of dc directe LooJschap van Bio-Lzang
(Tson-fiia-pa)”. Hierin heeft de schrijven ds
gezichtscunt ur van Je " Öge-lugs-pa ”-traditie,
do ” Geelkaoper-orde” van Isong-kha-pc . De der-
dr heet ”Het geheino hardLoek”, dat de meest
inncrlijkc aan openLaart van de k%nnis van
re werkelijh=cid, of ”De Bron var alle resul-
taten". V. vic rÖe en laatste verhandeling is
Het onderricht in de essentie van het
Vajray*r*a paJ ol de kortste weg tot Öet pa-
leis der Lcnhrid”
Mwi üer ( t volgens Guenther een volkomen fou-
vievc •coorst*llir z van re Tanrra’ s. Dit komt,
ooorda— d= " deelkappen” de leer ervan slechts
ncJoJcl cn aan loerlinqen, die aan een zeer
strikt stcl rcge* s kunnen en willen voldoen.
jas wanneer een eens zich geschikt toont i>
de ogen van zo eer ” guru”, is hij in staat
om de ”lcer” te Legrijpcn; alle andere per-
sonen die over de Tantra 's spreken en schrij-
ven, zijn uiteraard niet competent. Laten wij

nu Oucnther aan het woord (opm. fl , pag. 99 :
”In staat te zijr betekent niet alleen een
geestelijke rijoheid te hebben, maar ook iD
staat te zijn aan de verplichtingen en de
strikte discipline geheel te voldoen. (.) Er
zijn veertien gzond-fouten (.) 5) iu onvrede
met medestudeuteu te verkeren; 4) niet vol-
doende vriendelijkheid jegens leven&e wezeos



t:e belonen ; ( fl d ) meningen te hebben en te ver-

kon&igen over datgene wat niet verstandelijk

begrepen kan worden en niet een naam kan het›-

ben , en ( fl 2 ) : hen te onderen , die op U ver-

trouwen. U ziet, dat de eénbeid van de groep
leerlingen en de leraar zeer groot moet zijn,
en op wederzijds •ectrouuen gegrond moet we-

zen.

De doeleinden van &it onderricht zijn twee-
voudig. Men kan ze als een soort ”mystiek“

beschouwen. ”Hoe kan een

als ik, (sept de leraar, blz.
standelijke wijze spreken over een volkomen
mystieke ervaring?”
Mystiek in de

steeds

zie van het boeddhisme gaat

samen met

eenvoudi

zeer nuchtere,

mens ZO-

wijsgerige,
bijna verstandelijke overwegingen. Zo lezen

wij op blz. 8: ”Er is een tweede soort aan-

dacht (”awareness” zegt de tekst), die be-

rust op de overtuiging, dat wij de waarheid

van de wereld waarin •wij leven kunnen zien

zonder enige verdraaiingen. (.) Deze directe

kennis van de werkelijkheid (.) kan men
slechts bereiken door ingespanren oefeoiug,

wanneer ren heeft afgezien van alle ”resul-

taten in de praktijk van het leven”, er wan-

neer men eeD wijden horizon heeft verworven.”

Men kan geeD juist inzicht iD dit aspect van

het Tibetaans- boeddkisme krijgen, wanneer

men niet enig inzicht heeft in de verschil-

lende wijsgerige scholen, die in Tibet be-

studeerd werder. GueDther probeert deze in

de zin van een ”coupara »ive philosophy” te

vergelijken met modezre stromingen en filo»
sofieen, en dit is een van de vele belang-
rijke dingen in zijn werk. ”Het conventie-
neel-ware (.), d.w.z. de dingen die wïj oDt-

moeten te ”kenoen”, bestaat in bei feit dat

wij ze namen geven, in de zin van Wittgenstein

en diens "taalspel ”-”, zo omschrijft Guentber

de leer der Pr&sangika ' s (blz. 9). tegenover
of beter naast dit ”conventionele kon:.eu'
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stelt bij de "noetic enterprise" (blz. ]O),

dus ’zoiets als ”geestelijke onderneming“...

hieronder wordt verstaan: bet vinden vaD een
onbevooroordeeld denken en een waarlijk,

authentiek-menselijk leven, los van de tra-

ditioneel-geconditioneerde gevoelens en ge-
dachten.

Dit laatste brengt ons dan tot een derde

aspect: het tantrisme, dat veel taboes die

sex" a1tij‹I nog heeft , probeert te laten

ervaren als onderdeel van deze ”conventio-

nele” gedachten, een onbewust ”taalspel” dat

onze bele levensstijl verdraait, volgens de
tadrische boeddhisten. Wij menèn, dat sex be-

hoort tot het ”lagere” deel vaD de mens, en

dat men het kan ”overwinnen” door negeren en

bestrijden. Hiermee waren de boeddbistiscb-

tantrische guru ' s het niet eens. Met fijn-

psychologische waarnemingen, onderscheiden

zij verschillende wijzen en "niveaus” van
sexueel leven. De zuiver zinnelijke mens

staat op de eerste trap, en moet nog leren
een objectief, koel, niet door conventie te-
paalde opvatting op dit punt te verwerven.

Onder &eze gezicbtsboek ziet Guenther de

”mabêmudra" en andere tantrische zaken. In

deze tijd dient men vast te stellen, dat dit

taDtrisme niet te veel van sexuele taboes te

niet wil doen, maar te weinig: het gaat ge-

beel uit van een paternalistisch maatschap-
pi0beeld, waarin niot de pcrsoonlijkbeid van

de vrouw in aaDmerking wordt genomen, maar

alleen haar sexueel temperament. Het is jam-
mer, dat Guenther, die zo vaak op de "monde-

linge traditie” teruggaat, dus in persoonlijk

contact stond en staat met Tibetanen, deze

zijde niet onderkend of niet beter belicht

beeft.

Evenwel, dit doet aan mijn enthousiasme over
het: boekje niets al : het is vol van de meest

verrassende en verruimende gedachten en be-
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woordingen, cn Öient een plaats te hebben in
de bibliotheek van ieder, &ie belangstelling
beeft voor de levcnsleer van het boeddhisme.

Prof. Dr. J.H. DuLbink

EORI OVLBZIOHI TIJDBCHRIFTMT

World Bud&hism, HugegoJa, Ceylon.

Met laatste nummer dat ons Lcreikte , dateert

van augustus. Corn. L. Ohurcn (U.S.) start

hierin een serie artikelen over ” Puddhism iu

the Moderr World”. Lr is dc tweede bijdrage

van Piyadassi Mab&thcra ( Ueylon) over het psy-

chologisch aspect van hem boeddhisme en Lee

Jae-chang uit korea droeg een stukj r bij over

" Buddhist Studiu s in America”. Uitvoerig wordt

het laatstc Lock van Christmas Hunplrcys Le-

sproken, ”A Western Approach to Zcr”, evenals

de vcrtal irg van or mah5yêna-richter Santideva,

"Smering the Utl ol LnL tenment”, door

Darion 1. Naties. Boiö : öoekcn zijn uitgaven

van Georgc film and Ln»in Ltd., Homel Hemp-

sËeaÖ , Ä*wtS, Engeland. - Zoals gcbruikelijk

zijn cr voorts twcu pagina's foto's; Lenevens

veel koize borioLter. cn een bijgevoegde index

van alle publi aties in Worl& Buddhism in de

jaargang dQ\9/ '\*’.

dana, Altbuddhistischc Gemeinde , SOLO Utzf rg -

”Duddhistischrs Paus Georg Grimm".

In het sept . /okt .-nummer is o.m. opgenomen van
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Dr. Sigurd Scboenwertb de tweede van een serie

van drie lezingen over ” ergang und Durcbbrucb

in der Budabalebre”. Dr. Scboenwertb gaat ervan

uit dat in het meditatieve bramdpunt van de

Boeddha-leer de anatt&-gedachte staat, waaraan

hij een negatieve en positieve kant onder-

scheidt. Max Hoppe droeg een artikel bij over

”Anschauliches Erkennen” (dat hij kenmerkend

voor bed boeddbisme acht) en trek:t een verge-

lijking tusson hot boeddhisme en de leer vaü

Schopenhauer . Ook dit is een interessant arti-

kel.

Wissen und WaDdel, uitg. Paul Debes, 2flO4

Hamburg 2.

De hoofdschotel van de /e aflevering dit jaar

van het ts. van het BuddhistiscbesSeminar lD

Hamburg bestaat uit een vertaling met uitvoeri-

ge bespreking van de leerrede ”Upêli” (Pêlica-

ncn, Majjb lma-Nikêya 56). In deze leerrede

wrrdt verhaald hoe de rijke brahmuan Upali,

eerst ee:z jaiDa, een leke-volgeli wordt van

&e Boeddha. De Boed&ba brengt Upêli ertoe zelf

de tegenstrijligbedeu in de tot dan door hem

aangebangeo leer te formuleren en te ont&ekkeO.

De Boeddha haast sicb niet Upêli “in te lijven“,

integendeel: bij maant hem eerst nog goed te

overleggen, zoals bet een man van zijn positie

betaamt. Ook dringt hij er bij Upêli op aan,

'm zijn buis voort te gaan het spïjzïging
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La Pensee Bou&dhigue, uitg. Patrick Kauf[mann,

#, Sg.Rapp-75-Parij s.

In juni verscheen de eerste aflevering van een

hiermede herleefd ts., ontstaan in nauwe samen-

werking met Je vereniging Amis du Bou&&hisme.

In zijn nieuwe voro schijnt het wel vul. leent

te zijo op het Tibetaanse boeddhisme. Opgenomen

zijn een studie "La Fotion de l ' Ame dans le

Bouddhisme " var kelly Kauffmann en een fragment

uit let boek ”fes £aroles du Gourou” van Arya-

deva, de Loeddhistische naam van Paul Adam: een

aantal uitsoraken, voor een deel in de vorm van

aforismen, die ons maar matig Londen behoren.

The Middle Way, The Buddbist Society, 58 Eccles-

ton Sg., Londen.

De laatste aflevering is van augustus. Ze is van

een voortreffelijke inhoud en samenstelling. Er

i ont een grote variatie aar thema's geboden,

die alle op niveau behandeld worden. Gelegenheid

gepaard aar öuidelijkhei& toont o.m. de studie

van Richard L . Letorson, ”The Eguivalence of Op-

positos”. Nuon Clark stond een artikel af,

svm rok als bondig, over de dichter Blake en

het LoedJhisme. Voorts zijn er bladzijden ge-

Wijk ääfl OBÖeFWer Cl äls ” LuJdhiso in the West”

(hoger Gunner-Jores), ”[xpansion of Conscious-

ness” (van Marie B. Blies, die veel praktische

zin t.a.v. het onderwerp aan de dag le6* ) en

”Zen and the Cosmic Acceptance of the Absurd”
(M.Conrad Myers). John Audric schreef over
Angkor en Ven. Crime Einpoche geeft een uiteen-
zwttiog over ”Tns Thrce Kayas”.



de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een

foto van een 18de eeuws japans beeld.

Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige

licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhou-

ding van meditatie

het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum

de foto werd gemaakt door Else Madelon Hooykaas




