de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een 18de eeuw• Japans 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: Bornsestraat 61 - Hengelo (0.)
Secretariaat Stichting: Stom van 's Gravesandeweg 75,
Wassenaar.
Postgiro: 152 00 22, t.n.v. de penningmeester van de
Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum, HinKeloordseweg 8, Wageningen.
Min. donatie 4 97S f 25,-- (echtpaar f 35,--: studerenden * lS,--).
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
H e ’r f s t w e e k e n d

De herfstbij eenkomst zal worden gehouden op 18 en 19
oktober a . s, in Hyde Park Centre tp priebergen.
Hoewel was aangekondigd dat wij weer één centraal thema zouden klezen, is de samenstelling van het programma
toch anders geworden, Het Bestuur aoht het belangrijk
voor ons Centrum, dat het boeddhisme vertegenwoordlgt
in een christelijke samenleving, om eens een gesprek
te hebben met vertegenwoordigers van het christendom.
Dr. R . Boeke, secretaris van “Interreligio", Instituut voor Godsdienst-communicatie te Rotterdam, vonden
wij gaarne bereid hieraan medewerking te verlenen. Het
resultaat van het gevoerde overleg is dat vertegenwoordigers van “Interreligio” op zondagmiddag 49 okt. in
Myde Park aanwezig zullen zijn.

Het programma is als volgt :
zat erdag
4 6. -4 7. -18. -19. 30

8 o ktoöer
4 7 . -- uur Aankomst der deel nemers
uur die 1 komstuoo rd door de vonrzitt er
Mr. L . Boer
uur Broodmaaltijd
uur Lezing door de hBer Drs. G . M. D . 0ndei, conservator voor Azië van het

2o. 30 uur
21 . -- uur
zondag

useum voor Land- en Vol kenkunde testerdern I mat 1:t chtbee1 den J

Theepauze
Gesprekken n . a. v. de gegeven 1ez1ng

1 9 oktober

7.-- uur
8.-- uur
10.-- uur

11 . -- uur
11 . 15 uur
12. 30 uur
13. 30 uur

14. 3ü uur
1 5. -- uur
17: -- uur

Meditatie o.l.v. de heer Erlk Bruijn
Ontbijt
Lezing door de heer 0rs. L . Pannekoek over
”Boeddhisme en moderne psychologie“. 0rs.
Pannekoek 1s psycholoog en als wetenschappelijk medewerker verhondon aan de Universite1t van Ut:recht.
Koff1epauze
Gesprek n . a . v. de 1ez:Ing van de heer Pannekoek
Warme maa1t1§ d
Leden van "Int erre11g:z o" voegen z1ch b1§
ons . 0e heer Dr. J . Spr1nger za1 een :z n1e1d1ng houden over het chr1stBndom : da heer
ürs. P. v. de Beek over boaddh:t sme. Dr. Spr1nger is wetenschappe 11j k medewerker godsdienst-II 1osof:z e In Le1den. HU :z s schrij ver van het boek "d:te, wat en waar 1s God?"
Thaepauze
Gezamen 11a ke "d1 scus s1d’ n . a.. v . de be1de 1n1 e1d1ngen
De voorz1tter s1u1t de b1§ eenkomst

Kosten van het weekend: / 35, -- j studenten en m1nder
draagkracht 1gen 7 25. --.
Dee1”nem1ng a11ean aan de b1,j eenkomst
op zate:cdag:
Deelneming alleen aan de blj eenkomst op zondeg:
7 1 7, 50.
Aanmeldlng bij de Penningmeester van de Stlchtlng,
schrlftelij k of/en door overschrijving van het verSChuldlgde bedrag op haar girorekening (zie bovenaan
pag. 1).

Hoe aangenaam het verb1:U w in Hyda Park 1s , 1s aan de
deelnemers van voorgaanda b1j eenkomsten bekend.

G
de

ens li ing: Vanaf station Zet st-0
uslij nen 50, 56 en 58 naar

ergen gaan
Boswij klaan).

Het Narada- fonds wordt door onze St1 cht1ng aangewend
voor het u:It geven van brochu:zes . Tot heden z1j n verschenen:
V . Nesthoff : Natuurbehoud en in:t 1 :z eubehee:n , mett a en
karunä;
Tonny Ku rpershoek- Scherf- t : Grondbeg:t nse1 en van het
boedd h:t sue ;
Leo Boer:
Inzicht en u:t tzicht , twee opstel ten ove:c

Zen.
E 1k der dr1e baek§ as kan b:Ij de Penn:t ngmeest er, tegen
overs chr:f§ v1ng van / 2, 50 + / 1 , -- verzendko st en t g:t—
rDnr. z :t e b Idz . 1 ) Deste 1d worden. Van " Grondbeg ïnse 1en van het boeddhï sme", dat u:It ve:c kocht was, :t s
:t nm:fdde 1 s een , :t et s gew1j z :t gde , herdzu k vers chenen.

N:Ij zouden graag méér brochures u:It geven , maar het
Narada-Fonds :t s u:t tgeput . N:Ij nod:ig en u daarom u:It de
St :t cht:t ng met een extra b1j drage t . b . v . d:It f-onds te
w1 1 ten st eunen. Gaarne z:t en wij uw b:Ij dFölge tegemD£? t
op het g :t ronr. van de Penn:t ngmeest er t z1e b I dz . 1 , met
verne 1 d:Ing : Naraoa-f-onds .
op ons verzoek :f n het j und- nummer om gespzekt hema s
voor een vo1genae weekend- D 1j eenkomst aan de hana
te doen , ont ving en wij slecht s één react:t e: oe suggest1e om van gedachten te w1 sse1en over de toenemande 1nto 1 erant:t e :t n de were1d en een geëng ageero boeddh1 sme .
Inmidde 1 s :t s , zoal s h:z erboven aangekondi gd , voor het
komende weekend een programma samenges t e 1 d , waa:n:I n
hiervoor geen pt aat s meer 1s . Het bestuur acht het
thema echter zeer be1 ange:Ij k en overweegt er op een
volgende b1j eenkomst een plaat s voor :t n t: e :nu1men.
het toelichtende schrijven dat dit voorstel bege1o1dde , zal dan eerst :t n Saddha:erna worden opgenDmen.

vooz' n£et In medek11nkere z1Jn gasc0vevan7
«›oet voor z1ch zelf' de geheten X11nkez'a szb1§ zhen 'te
v1nden‹ d1o de a11een voor haix bestoiid• tietcIran:Es oht-

In bosddhletlmche hrlngen zal de *n 1$# 1. u1tgogsvsn
roman 'De Golem’ van Gustav Mmyrïnh mïzzchïwn niet zo
bekend z1§n. Ï4e1 wordt op de achterken. t vermeld eist
de schrijver oen MAhAyêna-boeddhïst gas, doch het booh
wordt niet als typisch boeddh1stïpch. *msed]acd. Me[
is g9BChreven ïn een lrreBle afoer* hst géhsursg vlndt
p1aot9 tuasen droon In werko11§ hho1d
het m 1. ean uarke11§ k gebeuren, dat
aymbo11sch ›xeezsegovon kan worden omdat gewone vopzden
tekort schieten.
Hot 1s de weg dle de aens moet afleggen op weg naar
bevrt§d1ngt het deed ‹xo vaak denken aan hot ’T1betaense Dodenboeh dot d1e weg 1n omgekaez'de Vo1goz'dë beechriJf*. baer mlaschïen zullen anderen die ovemenhomot 1n het geheol nlet zlen. Omdat m1*achlon .’we1nlgen d1t boak kennen geef Ik aezst een ”beschz'1§v1Tig

van de Inhoud.

FBI öook behandelt wn peWode u1t het 1e›mn ’van Athanosfua Pernath, ean caèeegnsn1§der dle In het getto van

Praag woont. verder treden ar ring enkele benen van
het gett‹› en de a€ad Pz'aag In op. Het fit›wa van fat

wilt p:Lkkan dta er v:It z1et als een stuk vet i "de steen
dle ‹as k«fe1t - dts ezgens tuacen het Afvs1 ven ts1§n

hsx1‹›ncr1ns » oot 11ggen."

Zodz'a Pezristh u1t dsze dzo‹xs ontwaakt meen de gabeuz'teniessn dle hsm uïtoinAelljh van dmzs ’stssn’ zullen

dle hem een boeh gse*t dat gerepareÈib moet wordsn.
Zodz'a Pew›ath het: boek 1n hondan hsaft- bog1nY ”h1§ te
1ezan zondez' op te Kunnen houden• 0s 1nhoud 1s ale
een ofi•nöcr1rig i "dlt alTea fred Ik ln m13 gnör eri zo-

1 g :t k 1 eefde, a11een was het toegede
geweest en
vergeten en had het z:I ch tot de dag van vandaag voo:r
m:zj n danken verborgen gehouden. "
Het boek heet Ibbur en w:t e het 1eest begint werket :tj k
te leven. d:t e de v:reemde 1:t ng :t s geweest dle hem het

baek bracht heeft h:Ij n1et opgemerkt , naar al s hij
het z1ch t:macht: te b:I nnen te brengen wo pdf h:Ij p1ot set Ing deze vreende1 ing : "iemand met een wanke1 ende
gang d:te voö:ctdu:eend op het punt staat voorover te
val 1en. " Het deze vreemde 1:t ng wordt: de Go 1 em ten tonele gevoerd: "de kunstmens d:te door een rabbi die
de kaDba1 a goed kende , hier in het: getto eens u:It
1eerr gevoed werd , en tot een autömat :t sch gedachte1aos 1even gebracht werd door hem een mag:t sch geta1
achter de tanden de schu:t ven . " De mensen :t n het getto
geloven dat deze Go 1em woont :f n een kamer zonde:n in—
gang en met al teen een tra I :t evenst et. Iemand d:te eens
:t n deze Kame:n t :cachtte te k:Ij ken door z:le ft met een touw
van de
_ st te
t e 1 aten z akken , :t s te p 1 et t er geva 1len op straat en daarna dürft niemand het meer.
Pernath ziet echter de samenhang tussen dit ”beeldverhaal“ en zichzelf en is bang dat ook in zljn geval het touw zal breKen als hij wil oroberen "in het
betraliede raam van zijn innerlijk te Kijken."

Intussen heeft de lezer ook kennis gemaakt met verschillende andere bewoners van het getto: de afschuwelijke opkoper Aaron Wassertrum, de bijna krankzinnige
student Charousek, de broers Loisa en Jaromir die om
de roodharige Rosina vechten en nog andere schilderachtige bijfiguren. 0e meest merkwaardige en voor Pernath belangrijkste bewoners zijn echter zijn benedenburen, de archivaris Hillel en zijn dochter Miriam.
Steeds als de Golem Pernath in zijn greep Oreigt te
krijgen redt Hillel hem.
Ofschoon Pernath het’ uiteindelijk symbool van de herhet boek Ibbur mag can sc ho uwen, 1 aat voorI op1g de we-

H1j hoort de ges ch1eden1 s van de st udent Charou sek ,
d:te door in:t dde1 van een zekere dokter Sav:t ot:t de verdorven oogarts Nassory de dood heeft :t ngedreven. Deze
Eharousek :t s nu 1n een gehe:tmz:t nnige str:t ed gewi kke1d
met de op koper Aaron Nassert rum, een str:tj d waarvan
5

aohtoffer dre&gt
Savloll hat
hIeM*j 'ooh betrohtsn* Savïoli
z1§ne ”o«› als rsndëz-vous p1 ats Ie gëbzxi1kch filet Ange1:Lna, een § augdvr1end1n vsn Pocnath. ’Ala het b11§kt dat
9assaztz'ux› hen besp1edt en. bedreigt zo«+t N Bê1t. .na hu1p
b1§ Part ath an tzacht hun In haar netten te vo»str1kkan.
Inet1nct1of weet PèzY\äth dat nï› de t1§d 1é gekaaon o«i
"at ts da1en". HU” verliest z1ch In oodezsardse ” gangon
onder: h$t getto. M een oïndelo*e züsMtocht kmt h$j uit
1n sen soort herher’ mt een tr8lisvemater: In dezë’terker’ llgt een bundeltjo vodden en een stapoltjè. kaarten
A]e htm de kwart nador behlj kt zlet ’HU 1n de man op de
.kaazt. een darge11§”ke angstäan§agonde e11§ konIs mët
z1ch zs1f dat ” h1§ de kaart van z1ch St goo1t. In een
hoek xaar de kaart valt beg1nt” z1ch' eën vlek at të
tekenen de man op do kasct kox›t tot 1aven on k1§ ht hefn
èen set z1§n e1gen gez1chC.
PBETtQth schz'eauvit naar bu1ten‹” maar n1eitiand kan he»
helpen. HU v1ndt op e1gen kracht eon u1tgang• 0«idat
h1§ nog etoed9 §ëk1oed 1s In de vödden van de Goten
ï In w1ena kazhez' h1§ natuur11§ h terecht was gekozen J
rennen de x›eneen veréohr1kt voor hei» v›eg
.
.
Psznath 1s nu op een, punt gek‹xnen viaazop h1§ Net: z1ch'zeif gecon€rsnteerd wo t. Een wurgonde angst v11ägt hee
näaz' de. keel eë ox›da't
h1$ öes te ondroqgI1§kar: "het 1s
Alert” qÏ”t z1ch zelf voortbrsngt, de
.
eshrlfiklng van hst ongrïj pbare’ niet-iets,

heeft eo de ’grenzen van ons denken $tuR.vreet.’

Dê anget mondt u1t 1n aon droom: Een reusackt1g . hoofd1ooe fontoofn bezoekt Pertiath en b1edt hem en1ge borrels
êan. Doze korr z» v w» ‹»«»ra1gen xisg1sche t‹ract›ten,
d1o cie onver11chte i»ona n1et. kan bahee»eon, Pezt›ath
B1oat tegen do hand van hat tantoa» zodat de koz've”1s
vallen. Andere » ezens rapon ze op en bewaren zes Daarna z1st Perriath een enomie ba1ans, In 1adezs schaal

ligt de hx1[t van het wereld-gebeuren*

II te spe1en . Ze vent rouwt hem toe die "op een
wonder wacht". Begaan met de bittere armoede waarIn
H:z 1 et en z:Ij n dacht er 1even, ï s Pecnath zo dom een
"wonder" te force:een door :t edere dag een goudstu k :f n
het bröod te verbergen dat aan H:t r1am gebracht wordt.
laar a1 s hij Air:tanis react :t e ziet heeft hij spij t en
z:L et: in ”hoe va1 s zij n mot:teven waren.
0p een avond1i ke zwerftocht raakt Pernath verdwaa Id
in een nauw steegj e , d:It steegj e wordt afges 1 oten aan
het e:t nde door een vreemd , 1 Ochtend-w:tz hu ï s , waarin
een oude man wo ont . Pernat h k1 opt aan deuren en samen ,
h:Ij ziet de o ud e man rond 1open , faa r d e deur wordt
niet geopend .
Z ï§ n vr:ten den Vert e I 1 en hem la te:r ec ht er dat op deze
D 1 ek in het gehee 1 geen hu i s staat . de 1 1 :t gt er een
grote gr1j ze st een , waaronder vo 1 gen s oveneve:c:t ng
een schat verborgen i s . Daarachter 1 Mgt een alg:rond.
steen van een hu:t s, dat de mens - of Det e:r gezegd:
de hermafrod 1et - eens bewonen zal. Ook Mi:n:z am heeft
al eens gesproken over de hermafrodiet: “de magische
vereniging van manlijk en vrouw e lijk- nï et als ein0dOel: als begin van een nieuwe weg die eeuwig is geen einde Kent."
Maar ondanks al deze voorteKenen wint Wassertrum vOOPlopig. Pernath, die verwikkeld was geraakt in de
strijd tussen CarouseK en Wassertrum, wordt gevangen
genomen. Weken, maanden lang is hij opgesloten in een
cel. Een eindloze stoet medegevangenen trekt aan zijn
ogen voorDij. Tenslotte brengt men Laponoer bij hem.
Laponder vertelt Pernath tot zijn grote afgrijzen dat
hij een lustmoordenaar is. 0p een nacht spreekt Miriam
door middel van de slapende Laponder met Pernath. 0ok
andere stemmen spreken door zijn mon0. 0it is voor
Pernath een reden om hem alles te vertellen wat hem
tot dan toe overkomen is. Laponder vertelt hem dat hij
precies hetzelfoe beleefd heeft, maar toen net fantoom zonder hoofd hem de korrels aanbooo heeft hij
niet de derde weg gekozen’ door ze hem uit de handen te
slaan. Nu echter Pernath hem de ”sleutel” - het symbool
van de hemafrodiet - heeft gegeven, Kan hij verlost
worden. Nadat Laponder 1 s terechtgeste1d, verb1ij rt
Pernath nog vele maanden In de gevangenis. Op het hoog 7

id ge1j n wanhoop wordthlj echter lnvri
tepuntva
steld. ’Hlj wil na8r het getto tsrugsnellen, maar tot
zljn ontzetting is het gesaneerd. Na ]ange : omzwervingen
vindt hij alleen de doofstome Jarmir tsrug. Van hem
verneemt hlj datM£lel en Mlzlam verdwenen zljn.
Later breekt er brand uit in het huis ’ waar Pemath sen
keertje gehuurd heeft. HU vluoht naer het dah, valt
eraf maar blijft nog hahgen aan eenetuk touw. Zo hangende kijtt hij door e’en raam *n zlet daar temidden
van hel licht Mmm en' H’i-1lsl•.
Jaren later gaat aan man (de 9chr1§ ver, da. 1.ezer? J d1a
par ongeluk In het baz1t 1s gekomen. van da Kosd van
Pernath ”naar hBm op zoal.. HU v.1ndt hai» terug In het
legendarlsche huls aan het elnde van de nauwe steeg,
’het’ huls waar geen lovend ’mens kan wonen.’ HU woont
daar Amen met Mirjam. Als Pornath zljn bezoeker aankijkt SR hBt’ Of deze bezoeker 1n ,de spiegel kijkt, zo
’l lj kt het gezicht op het zijne.
Tot zover “de Golem“. Het verhaal kan mijns lnzlens zb
’opgevat wordBn:
De mens woröt geboren met twee grondp8tronen. Het éne
wordt in het boeddhisme de Boeddha-natuur genoemd, ’Dit
petrÖon Iigt mln of meer verborgen onder een ander: het
ego. Ik noBm het expres "patronen", ïets’ wat nog niets
ïsV waar nog vad alles mee’ gedaan kan worden, wat signalen’ uitzendt die in het ]lcht vsn de ervaring geinterprsteerd worden’: Het ego licht pemanen1= omdat het
zith . een roL. schept, d1e door de omgevlng steede . beveétlgd moet worden.
Simon Vestdlj k gebrulht 1n z1jn::’ Toe6omst der Rellgie"
de ten “eeuwige mens’ voor de Boeddha-netuur. HU
geeft enige voorDeelden u1t vroegere llteratuur dle

deze ”eao‹v1go mens" u1tbee1den , b . v. de Purusha der
H1ndoes, de. Boeddha, J ezus. anz, HU stelt deze "eauw1ga
x›ens" a1s een onbereikbaar Ideaal voor, wat voor o11e
ra11g1as behalve had boeddh1sma raden 1s or› d1t Ideaal
"het boednaar bulten. te projecteren:‹ Wè1 zegt
.vortn.
zu1vorste
n
z1§
In
1s
" dh 1sne
h1§ voegt er den het volgende aan .tz›e• ?-:- J ”‹»en vi11
1flxfiars zèlf tot. “eauw1ge mens" worden, . zoda.t het geen
” 21f› heeft• f›”ein ook”nog ex19tent1a ta. vozsohaffen bulten
z1ch zelf. ( -- J . Denken ›ve ons het al1eraanvoud1gste

mens" wil
ge l in van iemand ”dle zelf de ”eeuwi
worden, met welke middelen dan ook. Dit is het ideaal
dat h1j bereiken wil. Maar w1e iets bereiken wi1 dient
zlch allereerst een beeld te vomen van het doel dat
hij zlch heeft gesteld, en zodra hlj aan dit beeld
subs. symbool of begrip denkt, of erover spreekt,
heeft hij er ook reeds een zekere mate van “werKelijkheid“ aan toegekend: en dit ls juistprecles wat wij
Dedoelen wanneer we over ”projectiel spreken.“
Dit hele citaat is een cirkel-redenering, waaruit de
ware boeddhist nu juist moet trachten te ontsnappen.
0m de ”eeuwige mens“ (of verlichting of Boeddha-natumr) als ideaal te stellen is een projectie op zich.
Dit patroon is van nature aanwezig, er zit echter iets
in de weg, "de steen die op een stuk vet lijkt".
Dit wordt nog eens onderstreept in de volgende Zenuitspraak: De vraag aan de meBster luidde: “Wat hebben
de wijzen die de verlichting bereikt heboen?” Het antwoord luidde: “Die hebben juist niet iets, waar gewone mensen wèl iets hebben.“
Het eigenlljke werk van de boeddhist is dus niet het
streven naar ’verlichting, maar het Kwijtraken van alles wat die verlichting in de weg zit, en dit 1s het
thema dat behandeld wordt in de Dolem.
De mensen die Pernath omringen kunnen opgevat worden
als projecties van zijn ”grondpatronen".
Allereerst is daar Wassertrum, die men zou kunnen opvatten als zijn “schaduw” [zie voor deze tem “Archetypen" van C.G. Jung). Hillel vertegenwoordigt het
"oorspronkelijk-wetende” of de intuitie en zijn dochter Miriam de ”oorspronkelijke Dns chuld“.
Pernath zelf is de gehele mens - het merkwaardige aan
hem is dat hij zijn verleden vergeten heeft: hij twijfelt asn zijn identiteit, zelfs aan zijn naam. Meet
hlj Pernath of niet? 0f is het maar een naam die in
de hoed staat die hij vroeger bij vergisslng heett
meegenomen, maar die hem zo wonderwel past? La’ter neemt
iemand ènders dle hoed weer op, iemand die hetzelfde
gezicht blijkt te hebben als Pernath. Met boek Ibbur
geeft hem het eerste inzicht in wat hij eigenlijk
moet doen. Later verandert de letter I die hij moest
herstellen. 1n de A van Aleph, de letter die "eenheld“

waanin de Joodse mystleh. De Golem 1s
symbqll9ee
denkbeeld dat ledereen gevangen hoüdt: dg eom Van de
van
richting geven

echter de waarheld omtrent ’ de Solem op ”fe spÖren. Al-

vorens h1§ echter door han dringen 1n d1ens ,woonp1aats
moet „h1j door ’ de afgrönd. Parallel hieiee besqhrlj ft
Jung “het archetype ”de bron“ ’de put’ of ’de afgrond’
t z1e Archetypen J . Jung had opgenïarkt dot va1e mensen
dromen ovar een put waar ze 1n af moeten dalen om aan
schat dle ër ondar1n 11gt te kunnen o .ntdakkan. Som›.s
1s ”het ”ook een afgrond of rav1§ n vaor1n eventuee1 »‹ater
kan stromen, kozd: om, het archatypa kan varsch11 lende
vo”rman aannemen, maar symboliseert "het 1nz1an van het
waÜe ’wëzen’. Erik Bruyn noemde dit in zijn lezing op
het ’herfstweekend 1974 de serste trap van ’de vsrllchting,
d1e in het -geheel u1t vler trappen bestaat.
In de >kêrKer van da Goten z1et Pernath zijn twee gcondpatronen ; later kaart de man van da Tarok-kaart nog eans
1n het ’waahaa1 tarug met een kroon op z1§n hoofd. H111e1
19 degene d1a 11cht brangt, zelfs hsaft h1§ daar over’ . v1oed ivan : twBe zavanarm1ge konde1aars. Verder hasft
h1§: n1ët’s te b1edan sn h1§ wekt daardoor gahea1 tan
onrechte -Pavnatht› meda11§ den ap. Ondanks z1§ n Inzicht
19 Pernath tooh nog gevangen 1n z1§ n ego. Z1§n vele
elgenechappen paraöere’n langs hem heen als medagevangenen. HBt grootota . m1sverstand is zijn aenvankel»ij k afgrlj zen van de [ustmoordenaar, maar als h1j '#ién’a terechtstelllng hee’ft aanvaard wordt Peiath bevrijd.
HU vlndt tenelot’t% verlichtlng hangende aan een touw,
als “de Gehangene’ öp de Taroh- kaart. Oeze ’ kaai suggereert geen dood maar 1s ’een van de gelukskaarten van
het epel . 0ok 1n de Geiaanse Edda wordt 'een ’dergellj k
beeld gebruikt. 0dE hängt negen dagen aan da l#ere1dOo k In da str1j d ”tussen Naseart rus an Charousak f dle
men als de ve/•persoon I-1§:k1ng van de rechtvaard1gha1d
zou kunnen z1en ï 1s eel› symbo11sct verhaa1 gatekënö,
da 9tr1§ d 'tussen” öa rnechtën van goed en kwaad, mäar d1t
te n1et zo öê1angr1Jk voor hst 1c1dxiot1ot van hät boak,
11a kt men

Carla Do1ng-Huls 1n 't Veld
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De Herma+rooiet, OorscronKe l ilk een samensmelting van
de Griekse gOden Hermes en Aphrodita , wen in oe Mioceleeuwen als symbool @eDru i kt door de alchemi sten. Deze
afbeelding van de h orma*ro0iet met degevÏ e °8 eloe Kogel
der Chaos, de zeven Planeten en de Draak, verluchtigde
"Viatorum Spagyricum" van M . lamsthaler (Frankfurt 40 2S).

Zen de voorkeur ta geven boven de Thoz'av

. Nu zou men

raakb1§ m1§n beschouwing uqr Zen jat eens
te ln tegenstrljdlghmd 1/•Termcht zal de Zen*äsÄh4ngxr
daar hartelljh om lash$Ü(ê)igen11j k 1z hlj 1ésand d1a
nen z1§n,
ontsn. 8..
d
1a dan hëfinaal Zen.
Eeret grote ”vor iarMng ät1éftten en goed dë ’absuzd1te1t
vkn het leven voe1bsaz' moken‹ on dan däaz'van bevr1§den
döor u1t te baz'aton 1tt ëén echater1ach Alleen. . . hoe
kö‹ät mon daazb1§ von ds p1“aats? t4eez' kan men noy heen?
-It6zgons‹ maar het hoëf.t' ook n1et- dat xiaarsch1§n11§ k
het änt»‹oord z1gn v.an de Zon-aarihangav: En daar 1s dan
n1efis tegen In t.e t›zengen› maez het te we1 oen antWOQPÖ dat lang n1et 1edezoen zot bcvred1gen.
dat Zen en Yheraväda ook yee1 go»een hebben,

ven oe z1ch te houden aen hot easent1B1e. Veov Zon
behelst dlt wog mlnder dan,voor de Therav8da. Zon heeft
*orn•fo
les van. ’het.- b ddhïme
keuze gedaeh In. ovszeenetem1ng e›et
en v1§aöohenl ds Mïddenw*g*ën Anatta-leor zitten er wel dulde11a k 1n,
prakt1§ k stelt de sterke nadzx k op
yan eator1, Vor11cht1ng, a1 het
andaro 1n
het theoret1sch ontkennen
maar hat 1s
In Zen, dat a1s zeIts
de gez1ngsta
b11§ft , a11e moe1to ven da adept mln of meor vez'gects
te. En a»dot ove» aatoM verdor n1et te präten vä1t;
tmet man d6en. A11ezeeret mod1tezen. Me hst n1at 1+›
een k1oostëz' kan. dan sioar br bu1tan« neaz• awd1tesz•J
/M ‹le a nhengszs ontbreekt zelden een cekoz'e hëf41g-

De ”getuigenversl ag en” van John Blofeld , een van cé gevierdst c schrijvers van Zon, vormden zelfs hier en daar
hysterie, al schijnt Olofelo z s l’ oet niet cp te merken.
En toch is oeze treK in Z on -beoe’eneren weer teg enstrij’
dig aon wat we hierboven hebben gesignaleerd: de opwe\ King van lon tot een vol aanvaarden van het leven,
Ï Of n iet -%i ) leO , O iCf- dö C0 , D iRf- DC £SÉ’öQ-weg- willen-

gaan. In dit opzicht pcoft Zen in z 'n zuivere vorm J u iSÏ
een groots
voorbeeld van wat eldcrs in dit nummer
Carla Doing hecft gest o lo: dat een boeddhist niet iets
meer, maar iets minoer heeft.
Maar cix Vorlichtinj da p/ g,. i ’È e n’z mer i r * zcnr O[O
a rn a rr streeft dat "ict ’” t z vcrl i ezc r?
. « ai wordt gezet? +* en zal ict pas v lnoen nadat men het cogegeven heeft en O aarin zonder wanhoop Kon berusten: zo
zal men zich vanuit Een *' *<’#> , +r.
- 7 rrlichi i ng ?
Aan m'n zolen- zou ec n Zenroe ster Kunner zegjan. jaar
intussen. ' •'a anm Komt mer dan raar hem toe, bereid
zich in a l l r z t c schikken en zich alles te laten weljavallen? Z o el s ir hzt zic, kar Een caKKalijK drïj vc r
tot onverzcen1i ) kc t eg c n e tellingsr in de eis-n g cest,
althans voor dr minder st e rK c n, vc* r w*e inzeq rat ie
vanuit ssn U rru clijke uen a rd hcid niet mogelijk =.
Het Komt mij voor cat in wc ’ herw1d r dc aandacht evenwic htig er versp rz i Ö is. Het üw c l ir »ocr oe therevêdin, zeKer voor ue woL , zo vo rweg dat het vanzel'
met groot geduld wordt a en s chouwd . Uacr ! et bewandelen ven dc «eg is inmiddels cp z ïch al een stukje
vo rVulling en zo zijn duel on wrg c r VoOr 't revOel
minder j esch aid en dan L i1 Zen in d n q raKtij K [riet in
theorie) wn eens hnt j aval lijkt tc zij=. In z ll z
opzichten
dat in rij= vcrire h ij orag e al aan-

hamd t d c T h orev Ad a h et mi ööeo .

Wat essentieel is in het Doeodhisme , is ook universeel.
Wat ik zo ëven onoer het essentiële rangschikte hoe
Waarheden, hot Pao, de leer wan het Midoen) kan overal
op oe wereld begreDen en aanvaard worden. Zowel in
religieus als in wijsgerig oDzicht. 0e Boedoha behocrt
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tot de zeer we[n1go wljagerep der geechledenle wiens
bauer1ngen n1et door andere, latere u1§ageren z1§n
reer1egd› maar h1§ zet don ook gaen uoozd méér dan h1J
a11erz1§den verantwoorden kon. En ro11g1eus gaz1en te
het boeddh1soe zodanig, dat men zondar farcaran arnee
kan scheapgoon voor de komende periode In da ra11g1euza gesch1adan1s der menaho1d : na da natuurgodsd1ensten,
an na de eth1scha openbar1ngsgodsd1ensten, d1ent z1ch
asn “ koao1sch - tota1a’ re11g1e aan t a1s, on mat Bonma1
te sprehan, 1eisand begr1§pt wat Ik bedoa1. Ongeveer
d1t: dat de mans z1chze1f arveaW als ean draadje van
êén web In het. nat van een onatz1enbaar gebeuren J .
D1t 1s de reden waez'otn, maan Ike hot boeddhisme aon
belangr1§ke taak ta vervullan haalt , ook vooz' het
”vies ten: Tweadu1zand § aar ge1edan vond az' een sonensme1t1ng plaats von de Griekse en KIe1naz1at1sche
culturen welke pBr1ode w1§ het "he11en1sme" noamen
NU beleven nu aok zo'n periode ven overgang en vossmall:Ing van culturen: san ha11en1sma op were1dschaa1.
Evena1s toan, als a11ee 1n bev eg1ng gaen cu1tuurvorm
b11§”ft gesloten, en da toakomst 1s onVöorspe1baar.
D1t betekent ook dat ar een enomie var1at1e aan moge11a khedan 1s, waaruit de 1nd1V1due1a mena, u1t z’ n oude
zekerheden ga9toten, heaft te k1ezan. Voor dle heuze
staat’ men telkens opnleuw. Klezen voor het boeddhisme 1s
een heel grote etap* voor wBlk boeddhisme de volgende.
E8n ding 1s daarb1j 'zeker: w1j moeten elhaar birdie
keuze hslpen, nlet bestrlj den. Nlemand kan meer vlnden
dan ’de hem of haar paaeende waarheid. Een waarheidvoor-1adez•ean Es az' n1et. Dat Ik h1er m1§ n gedachten
hardop heb u1tgesproKan, wos vooral o«i klaar te komen
met de" ë1gen motieven, en ook ean beet,] e om te Infozv›sren: N1et o«› te over:reden. Vo1ta1re, de grota
p1a1tbezorger van verdraagzaamhs1d 1n de 18a eeuw,
e1oeg 1n d1t opzicht de sp1§ ker op de kop, toen h1§
z1§ n mede- chr1stenen toevoegde: -Vous a1mez m1sux vos
pgopres pansêas qua vos propras . frères-. Laten ›x1§ 1n
onza "d1ecuse1es!°. dät proberen te vem›1§ dent 1 J

A1a eens, In aen verre toekoMst, gg vele k1a1ne ” êtz•ocbip§ Bs van het v›eeterse boeddh1emë üogen” u1t‹»enden In
8én grote r]v1er, ---dan hebben we misschien een heel
n1euw boeddhisme, dat da stempel van ons e1gen ver1eden
14

bare brokken zijn er Ook stukken waarmee we weinig
zouOen Kunnen aanvangen: een selectie uit oe teksten
zou » el c +v ermij‹) o.* ij \ zij•. *aar _ › e v en » e zel ›*
nog niet, welke naam dat horod hisme mogelijk dan
zal Oragen . Met Kan, naast het tina-, mahê- er vaj ra
D cchimayöna hv.,
yêna, wel een nieuw ”yê n o ” zijn
-wat DeteKenen zou: "het voertuig van het westen”."

de. Mij vertelde dat de xcning van I= a 1 land Lu e0dhist
moest zijn, maer dat hij tevens officieel de beschermer was van %11s gods 0lensten. "Dit is ook helemaal
in de geest van het L oeddnisme" vo egds hïj zraön toe.
Mij lende uit dat men gelooft ir vele leven, c n dat
t *»« naar zichzel’.
het er vooral om gaat go*« *«
“Het ooeödhisme is een godsdienst met een open uit-

Met Geze zc begrijpelijk gekozen woorden tot zijn wil’

doa, hëäft oen n1éuuë’ gh1kkhp In

hseft [n de vlh8ra von de ’Stïcht[ng. In hst voI§•nds
telt:on ta kunnen 1nfoz tez'en.

In Neust1f't b1§ Schetbsa, In Nedez 3oat:en £§h, 1s een
n1euv "Buddh1at1ache» Ku1tur• und Rad1tat1onszentzvx›"
geopend. .fJet its do badoe11ng ook ts fungeren als verb1nd1ng tuasen da raeds bestaande centra 1n Europa l°Ien
w11 oen sen1nar1e voor boeddh1ane on oed1tat1e Inrichten› cursussen sn b1§eenkomsten organ1serans een vak-

b1b11otheek en doctmentat1ecentzxx» st1chtenr en een Intornat1onoo1 boeddh1et1sch moand-t1§dschz•1ft u1tgevsn.
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1anha‹ Ult het maartnz. noemeh WU d* bs#pr*Ring vm hst
boek van John
kraeg’ de t1te1
Too, ” hèt Ch1”nese Ch ° en f•Zen ï . en Tantr1azi›e vorden h1ar-

In vezxe1ekpn on tot op . zekere hoogten trouw het bea-

ten, öp §én ” ?1§n gezet. ”

Bmhim Chatten-h,

.
Calcutta
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p.sn* ’Darwinism, Buddhïam and Chriatianïty’ IAmareairi Wserartanel
sn ’Tho Value of Bu hafors the Modem Hond’ I Dr.
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SADDHARMA
is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Cen-

de Stichting 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 geloof 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
van dit
5addharma; dit adres is op de eerste bladz
'
vermeld
begunstigers ontvangen regelmatig, tenminste vijf maal per
jaar, de afleveringen van Saddharma
zij hebben tevens het recht deel te nemen aan de landelijke
bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden worden

