de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een 18de eeuw• J•pans beeld.
Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige
licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhouding van meditatie
het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt dor•r Else Madelon Hooykaas
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Redactie-adres: Bornsest raat 61 - HengB1o (0. J
Secret artaat Sticht1ng : Stom van ' s Gravesandeweg 75,
Wassenaar.
Postg:tro: 1 52 00 22 t . n . v . de penn:tngmeester van de
St1cht Ing Nede:r 1 ands Boeddh:z st:t sch Centrum H1nke1oordseweg 8. \#agen1ngen.
N1n. donat1e 19 z5 / 25, -- ( echtpaar / 35, --‹ stude-

M[DEDELIN0EN VAN HET BESTUUR
L e n t e b :tj e e n k o in s t

0p de bljeenkomst van 19 en Z0 april in Centrum Hyde
Park zal, menen wij, ieder die haar heeft bijgewoond,
weer met voldoening terugblikken. Er waren een kleine vijftig deelnemers. Degenen dle met een lezing,
diavertoning en/of meditatie-oefening actief aan het
welslagen hebben bijgedragen, zijn wij veel dank verschuldigd: al het gebodene gaf stof tot overdenken.
Het gesprek over “Met boeddhisme in one dagellj ks leven”, dat werd ingeleld door groepsgesprekken, was
zeer levendig en verliep in een heel aangenapg StBer.
Wij hebben het plan op een volgende bijeenkomst opnieuw
een thema aan de orde te stellen. Heeft iemand een
goed idee, dan gaarne insturen blj het redactie-adres.
BOEODHIST ISEHE ACTIVITEITEN

T
d_
_________go
i
r
Zoa1s reeds ee:cder vezvie1d , bestaat s1nds maart 1974
de Stichting Tidorp. Het is de bedoeling van deze
Stichting om een “ambachtsdorp“ 1n Zuidelijk FleVOla&d
te vBStigen. Êr moet een leef- en werkklimaat gecrBëerd
worden waarin de verantwoordelijkheid van de mens ten
opzlchte van de natuur de hoogste prioriteit heeft.

men bejaarden een passende hulsves
bazorgen met
ledlge lntegratle 1n de
verbondenheid hoopt men te bereiken door m1dde1 van het
prakt1 seren van med1tat1s .
Gaarne z1et men van u een f1nanc1ë1 e b1§ draga tegemoet of/
an een adhes1abetu1g1ng , dle gebru1kt kan worden ter ondersteuning van een request aan da N1n1ster. Het secretor1aats
adres 1s: Bruno l'1ertens, Zu1dz1§ de 72a, Bodegravan, C1ro:
91001 te Amsterdam.
Mee
W e r k
r o e p
d 1 t a t 1 e h u 1 s
Er 1s aen werkg roBp In het leven geroepen dle het doel
heeft tot de aankoop van een eenvoudig mad1tat1e-huls
te komen, ›ve1 k centrum geteld zal » orden door twee leer
11ngBn van Lama Eh1fne.
Z 1§n er onder u dle b1§ rea11ser1 ng hiervan, van plan z1§n
d1t centrum rege1mat 1g te bezoeken , dan wordt u verzocht
hiervan ber:z cht te gevens tevens af u bere1d bent eenmaal,
maande11j ks of § aar11§ ks ga1da11§ k b1§ te dragen of een
vent e1oza 1en1ng te verstrekken voor de ev. aankoop van
het gebouw. Het correspondentie- adres 1s: P . J . Berger,
Rodenburgh 1 aan 1 5, Ar«ste1vaen i po9tg1ro 265472, ver« e1d1ng "med1t at1shu1 s".
Het Van rayäna Buddh:t st1 sch Centrum I . 0.
1ewaekend
1s: Ans

K a g y u

De

L 1 n g

Ned. Buddho

N e d 1 t a t 1 o n

Dhaima

C a n t r e

511cht1ng
de enlge grosp
vangen hebben.
121 te Amster-

ZEN

THERAVAOA

Het boeddhisme is in het westen het meest bekend geworden door Zen. Een belangrijke rol speelde daarblj
het intensieve contact mBt Japan sinds 0945 en tevens de omstandigheid dat juist het Zen-boeddhisme
enkele goede sehrijvers ter beschikking stonden, die
de moeite namen het bij het WBsterse publiek te introduceren. Maar lag hierin de hoofdoorzaak, dan zou
de interesse, dunkt me, een vluchtig verschijnsel
zijn. Het ziet er echter naar ult dat de belangstelling dlep zit en nog altijd toeneemt.
Hoe kOmt dat. 0m te beglnnen komt Zen niet aandragen
met het hele pantheon van de overige scholen van het
mahäyana-boeddhlsme - Boeddha's, Bodhisattva ' s,
Tara's-, dat het westen wel kan boeien als een stuk
bizarre exotische kleurenrijkdom, maar waar het verder slecht mee uit de voeten kan. 8oeddhistische
heiligen in plaats van de christelijke, Kuanyin in
plaats van Maria... dat zou erg wennen worden en bovendien geen zin hebben. Maar Zen is sober en nuchter
en doet geen concessie aan dorst naar kinderlijke
fantasieën. Het concentreert al z'n aandacht op de
mens en al z'n inspanning op diens verlossing. In dit
opzicht is het, gerijpt aan het einde van de ontwikkellng die hetboeddhlsme in de eerste duizend jaar na
zijn ontstaan heeft doorgemaakt, weer heelna verwant
aan de oorspronkelijke boodschap die de askeet Cotama,
de Boeddha, aan de wereld gaf.
Toch is het niet zö dat van de tussenliggende ontwikkeling bij Zen niets te beSpBuren zou zijn. Naast een
terugkeren tot de zuivere geest van het oude boeddhlsme, is er bij Zen ook een steunen op de fllosofie die
stamt uit die laterB tlj d.
De richting die deze fllosofie had genomen, was er één
van steeds consequenter idealisme en monisme. A1 het
bestaande is als zodanig illusie, het bestaat slechts
bls illusie; nirv8na, de leegte, en sams8ra (de krlngloop der wedergeboorten: de hele "wereld“) zijn identiek, zijn één. De grote Indische monnik-wijsgeer
Nägärj una (le of 2e eeuw n . Ehr.) komt tot de fomul erlng van dit monisme door de Leer van het Midden
ten elnde te denken. De Leer van het Midden llgt ver-

vat 1n
boeddh1st1sche u1tgangspunt: de w
d Is on 1s
n1at. ZIS bestaat In een proces, nl. In voort urende verandering , dus zonder dat lets “ter wereld" substantie
heatt of anders gazegd: een êtman, aan ”zalf" haatt. De
process maar tegelijk is ze leeg.
werBld
De wereld is en is niet; en ook: is niet niet, noch niet
n1et . Er valt noch lets over te bBvsst1gen noch te ant kennen e1ka u1t spraak heeft de logische consequentie
dat ook de omgekeerde uitspraak dankbaar 1s› het pos1t1eve bestaat b1j grat1a van het negatieve en v1ce versa.
Naar dat geldt dan ook voor de persoon dle op weg 1s
naar het nirvana, en voor dle weg, en voor hat bereiken

van het nlrv8na. Want wie 1s die persoon, en dus:
kan het nirv8na bereiken? En als het nlrvana niet
relkt kan worden, wat is het dan7 Als d1e persoon ”leeg’
is en ook het nlrv8na is Leegte, zijn dle persoon en de
wereld die hij zich voorstelt, dan n1Bt al van den beginne identiek? -0e grens waar alle denken stokt, 1s
snel berelkt.
0e volgende reuzenschrede op dit pad werd gezet door de
vlj n8nav8da of yog8c8ra-school. Alles wat is, is volgens de hier verkondlgde opvattlng bewuetzij n alléén.
Wat wij ons verbeelden te ervaren, zijn de illusies van
het persoon 11a ke bewust zljn, dat a1s een karm1 sche klem,
ne1gend tot :t nd1v1 duif 1ssr1ng , tBZBman met een one1nd1g
aantal andara k1emen rondzweeft In het "voorraadbewustz1§ n”, Dat w:z§ de ware1d tot op zo grote hoogte In het
wakend bewust z1§ n hetze1 fde ervaren, ko«›t doordat da karm1sche k1ernan 1n veel opz1chten getto hsoort1g z1§ n. Het
levende wezen, 1. c. de mens, heeft tot taak, het kamia
tot rust te brengen en tot het zu1vara be«iust z1§ n In te
keren.
Wat Zen van dit alles bewaart, is de monlstische voorstelllng, dat nlrvêna en “wereld“ verwisselbaar zljn,
gelijk zijn. Het elndelO ZB aantal paradoxen waartoe dit
ultgangspunt leidt, neemt Zes over en het is zelf beroemd om het grote gevoel voor humor, waamee het deze
paradoxen hanteert. Zen trekt ook de consequentie dat
eeuwigheids- (of Leegte-) beleving en de klelne voorvallen van het dagelijks leven samenvallen. Het een
doordringt het ander en kan zich elk ogenblih erin openbaren. Vandaar dat het voor een Zenmonnlh belangrijk ls,
niet alleen om te mediteren, maar ook m medltatief de

v1o

e schrobben of r1§ st te eten of de

n t a w1e-

den.
ZBker kan d1t al les tot een 1 avens1nz1cht 1e1den dat
veelverheldBrt en het eigen verdrlatof de eigen verdrietigheden helpt relativeren. Toch vraag ik mlj af
waar men uitkomt, als de discipline en praktijk van
het Zenklooster ontbreken. Als theorie is Zen zo rulm
dat het hele leven en a1z ' n uitingen erln passen.
Maar iets waar je 8lles kunt invullen, eindigt met
nietszeggend tB worden. Er ls daar wel een soort truc
bij, -de neiging tot zelfspot bij Zen staat ook een
bultenstaander wel toe d1t woord te gebruiken. Die truc
is dat bij die lnpassing 1n het kader van Zen de dingen tegelijk hetzelfde blijven èn veranderen. Ze versch:teten van k1eur, zou men kunnen zeggen , en dan kan
men nogmaa1 s twee kanten Dp: ze worden opgezogen, de
l ij st b1 i§J°t leeg , de spiegel b1ank ; of: al les wordt
veel he1 derder, vee1 :t nt ense:r van k1eu:r . -Dat 1 s
een erva:c:I ng d:ze het op de goede momenten moge1ig k kan
maken te leven uit het inzicht dat alles één is. En
dat is van onschatbare waarde.
anderzijds:om vruchtbaar Zen te kunnen beoefenen moet

men het wel eens zijn met het monistische wijsgerige
standpunt: dat blijft altijd als een a- priori aanwezig.
En hoe aantrekkelijk dit standpunt oDk is: wie bewijst
wie een filosofisch axioma?
Maar om Zen recht te doen moeten we er wel iets aan toen
voegen: zelfs dit eigen standpunt wordt in Zen gerelativeerd: het heeft z'n aanhangers nu eenmaal er ln
getraind om alles op de kop te zetten (en dan weer
terug op de voeten). Bovendien is met “monisme” misschien eigenlijk al te veel gezegd. Met "niet-tweeheid“ is het ultgangspunt voorzichtiger en ook duister
uitgedrukt. Niet-tweeheid, ”advaita“, het oude Indische begrip dat we alln de Upanishaden vinden en dat
ook het hele boeddhi sme van z'n oervom af tot Zen toe
doortrekt: -want ook wat de Boeddha leerde, 1s immers
juist het (afgezonderde) bewustzijn, dat alleen ontstaan kan op grond van het gescheiden-zijn, op te heffen. Advaita, -het komt mlj altijd voor het enige wijsgerlge antwoord te zljn op de oorspronkellj ke verwonderingen
die de mens tot fllosoferen zetten, een
antwoord dat een enkele maal in een flits kan verschijnen (een plotseling ruisen in het gevoel ont stekend,
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1ets hee

eps, onzegbaavs en onomstote11§ hs

1 k geval J ,

•. , . ”advalta” lijkt m1j in de wereldgeschledenis de enlge
fonnule, die d8t precles vangt
Hoe z1t dat nu In de thsravada, de "School der Ouden", naar
de meesten aannemen de oudste varfn van het boeddh1srne dle
wtc kunnen achterha1sn?
Er 1s we1 beweerd dat de oude scholen van het h1naySna een
rea11st:z sche, ptura11St19Che verk1 ar1ng van de wereld aonh1ngen. Ten onrBchte, naar het mlj voorkomt . the z1en deze
spacu 1 atfes wel versch1§ nen In de scho 1 ast 1 sche t eksten van
de t heravada ( 1n Abh1dhamma, de derde "korf" van de Pê11canon J , doch deZB teksten z1§ n van latere datum.
re scho1an van het hznay6na, bv. de sarvêst1vêd1ns ,
maar in de basisteksten van wat we ook nu nog het hinayana
noemen (en dat 1s alleen nog de therav8daschool ) vinden
wij d1t soort opvattingen niet.
0at iS tB Zeggen... Wie persé wil lnterpreteren, kan nu
eens deze kant u1t met de teksten, dan weer de kant van
monisme en idealisme. Maar het komt ons onjuist voor zowel
om naar het een als om naar het ander te zoeken. U1t alles
1s duldelljk dat de Boeddha zelt er het zwlj gen toe deed.
HU ’ging nlet verder dan een analyse van de menselljke
conditle en de wij sgBrige implicaties van deze analyse zljn
voldoende grond voor de levenshoudlng dle hij leerde, en voor
het geluk-der-bevr1j d1ng dat h1j beloofde:
Je onwBtendheid verdrlj ven, en daaiee je begeBrte, en daarmee t want begeerte ve enlgvuldi8t als de emmers water van
de toverleerling en wakkert dus concurrentie aan met al hetbu:
ten ja bestaande, dat het elgen bestaan beperklngen oplegt)
-en daamee je haat en nlj d, en welke namen verder d1t di
delijks mag dr’Ogsn.

Tonny K -Sch

Zonder momenteel h:t er plaat s te hebben om ze u1tvoer:tger te bespreken , wi 1 ten wtc n:l et nalaten een paar
t:zte1 s te noemen van be1 angr1 j ke baeken over het boeddhisme, die ons onlangs onder 't oog kwamen:
Buddh:t sm, An out11ne of 1 ts teachzn and schoo1s door
Hans Wolfgang Schumann ( R1der and C1e . , London 19 73 J .
Esn zeer helder en evenw:t cht@ geschreven en "vc1 ted:kg"
boek. Een b1§ zonder waardevo 11e pub1 :t kat 1e.

The Buddhism of Tibet and the Key to the Middle Way
door Tenzln Eyatso (de huidige Dalai Lamal. (The Wisdom of Tibet Ser1es-1, Deorge Allen and Unwin Ltd.,
London, 4974). Een boekje waarin zowel de diepe
wijsgerïge aanleg als de uitgebreide kennis van de
Dalai Lama geheel tot hun recht komen. Het is een bijzonder boekje van een bljzondere persoonlijkheid.
"The Precious Gar1and" and "The Sony of the Four N1ndfu 1 nesses" doar Nagarj una en de 7 e Dat a:t Lama, met een
voorwoord dDor de tegenwoord1ge Da1a1 Lama. I The N:z sdom
of T:t bet Ser:l es-2, George AI ten and Unw:I n Ltd. , London, 197 5 ) . Een meer spec1a1:t st:t sch werk, maar voor
de 1:t efhebbers een zeer bel angr:t§ ke uitgave.
E e n

n i e u w

t ij d s c. h r i f t

Uitgeverij Ankh- Hemes te Deventer heeft de uitgave
van een nieuw tijdschrift ter hand genomen: Prana, een
tijdschrift voor geestelijke verruiming en randgebieden der wetenschappen. HBt mooi ltgevoerde tijdschrift zal driemaandelijks verschijnen. Uw redactie
zit tevens in de redactie van dit tljdschrift, als medewerkster voor het boeddhisme * Het eerste nummer is
thans verschenen als introductienummer. Het 96 blz.
tellende geschrift is verkrijgbaar aan ons redactieadres tegen gelijktlj dige overmaking van f 5,-1,30 portl) op de girorekening van ons Centrum
(+
(zie voor beide adressen blz. 1).

KORT OV

CHT TIJ0SCI-FtIFYEN

/11d d1 II , J ourna1 of the Buddh1st Society, 58
_{jg_______g__gy
T
Ecc1aston Sq. S.N. 1. , Londen. Da laatste all wa1ka wtc

ontv1ngen, dateert van tebruar1. Er 1s aen ort1ke1 over
“Tha Prob1an of the Prospect ot the Sangha In the best
door Ua1po1e Sr1 Rahu1a› aantekan1ngan over Judo door
Pater Rassner› over ’Zen and T1ma’ door Pau1 Ingran›
an over ’Society and the Ind1v1dua1 door Ph111p d. Edan.
Van de laatste citeren wtc › ’Our we1fare 1s the we1fare
ot everyth1ng e1se, for that everything elsa 1s as much
us, 1n the f1na1 ana1ys1s, os the body v h1ch we tinog1n
to ba the self.’
De Buddh1et Society v1ert d1t § aar z1§n v1§ft1gste geboortedag.
Y6na, "Buddh1st1 sches Haus Georg Gr1tm”, 6919 Utt1ng a . A
Van het maart/ apr11nr. 1s da «›oe1te xaard een artikel
over "Carl Gustav Jung und der Buddh1ei»us ", ter herdenking van Jung ' s 100e gaboortedag.

SADDHARMA
is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Cen-

de Stichüng werd opgericht op 8 november 1967
haar doelstelling is:
de studie van de beginselen van het buddhisme te bevorderen
en de praktische toepassing van deze beginselen aan te moedigen
de Stichting is geen religieus genootschap maar wil helpen
diegenen te verenigen — welke levensovertuiging of gelo.of zij
ook aanhangen — die op enigerlei wijze in het buddhisme
belang stellen of zich daarbij betrokken voelen
iedereen, ook organisaties of instellingen, kunnen als begunstiger aan de Stichting steun verlenen
het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van

°

Saddharma; dit adres is op de eerste bladz
tijdschrift vermeld

van dit

'

"

begunstigers ontvangen regelmatig, tenminste vijf maal per
jaar, de afleveringen van Saddharma
zij hebben tevens het recht deel te nemen aan de landelij ke
bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden wor-

den

