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 handhouding van meditatie
het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt door Else Madelon Hooykaas
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HEDEDEL INGEN VAN HET BESTUUR

Zeer bijgedragen tot het welslagen van deze bij eenkomst
heeft Prof. Westhoff die op de zaterdagavond ’ een lezing
over boeddhisme in Japan verzorgde. H1j heeft bijzonder veel aandacht en moeite aan.’de voorbereidlng besteBd.
Niet alleen toonde hij ons dia's dle door hBmZ0lf ter
plaatse gemaakt zijn, maar tevens had. hij dia's laten
maken van afbeeldingen uit een prachtige collectie kunstboeken, welke hij tsr inzage had mBegenomen. Met vesl
zorg, en heel knap, waren deze dla ' s gemaakt door zijn
zoon. Dank z1j dit alles werd het een voordracht waerbij
ook meer pnbekende aspecten van het Japanse boeddhlsme
en de geschiedenis daarvan ruime aandacht kregen en
helder werden uiteengezet. Wij brengen prqf. WesthotC
hier hartellj k dank voor dit alles; een dank waarin wij
ook gaarne zijn zoon en eveneens zijn vrouw (die de projector bediende) betrekken.
De tweede dag een
het veel genoegen
m1dden ontvangen ,
Daarna ste1den de

de b1j eenkomst droeg een ander karakter
hebben w1§ bh1kkhu Sant1th1to :t n ons
d:te een toespraak heeft gehoudan.
aanwez:tgen een aant al vragen, we1ke

r1nn r' rJo h› h J k k h i i mc›t t7‹o =••= == * =. n n i s van zaken werden

In de middag volgde het gesprek over de atvaardiging
uit Nederland in de Europese Boeddhistische Unie.
Besloten werd dat men mej. J . Huisman, behorende tot
de Buddharama-tempel te WaalwijK, die de facto de
vertegenwoordiging reeds op zich heeft genomen, zal
verzoeken deze taak te blijven vervullen. Zij zal dan
toetreden als lid van het Algemeen Bestuur van onze

pBl" zullen de hieruit voortvloeiende kosten samen dragen. Mocht een (of meer) der andere groeperingen zo
sterk worden dat men redelijkerwijs inspraak t.o.v. de
afvaardiging kan verlangen, dan zal een ballotagecommissie uit de bijdragende instellingen hierover beslissend uiteraard zal een nieuw toetredende dan eveneens
bereld moeten zljn in de kosten te delen.

In de aan de bijeenkomst voorafgaande vergadering van
het Algemeen Bestuur, zijn er enkele leden van het Dagelijks Bestuur afgetreden en andere in de open gekomen plaatsen benoemd.
De voorzitter Mr. L . Boer heeft naar eigen inzicht onvoldoende tljd om zijn volle aandacht aan de zaak van
het boedohisme te kunnen geven. Hij is besloten als
zodanig at te treden, maar is bereid zitting te blijven hebben in het Dagelijks Bestuur als gewoon lid.
De vice-voorzitter Prof. Dr. V . Westhoff heeft wegens
zeer drukke en nog jaarlijks in omvang toenemende werkzaamheden eveneens zijn functie neergelegd. Ditzelfde
is het geval met de heer J . den Boer, secretaris.
0e vervanging Öer bestuursleden 1s geregeld als volgt.
Mevrouw dr. A.C.M. Kurpershosk-Scherft heeft het overnemen van de voorz1ttershamer aanvaard.
De heer E . Bruyn werd bereid gevonden het vice-voor-’
zitterschap op zich te nemen.
De heer M . Schouten tenslotte zal thans het secretariaat gaan vervullen.
Het penningmeesterschap lij ft berusten bij mevrouw
Doing-Huis in t Veld

Met past ons de drie bestuursleden die thans van hun
functie afscheid hebben genomen, onze grote dank te betulgen voor het vele dat zlj voor de Stichting hebben gedaan en tot stand gebracht. De ,heer .Boer was een voorzitter die welhaast alle eigenschappen di.e voor deze functie van belang zijn, in zlch verenigde. HU heeft de
Stichting geleid met zin voor de realiteit, met een inventieve geest, en soms zel*s met brille. Verbale gaven
paarde hij aan gevoel voor humor, onver.zRttel1j khe1d
en leldersgaven aan het vermogen zich aan omstandlghe-

den aan te passen en te relativeren. Wij laten hem node
als voorzltter gaan: niettemin zijn wlj dankbaar gestemd *
dat hij als gewoon lid het’ Bestuur in de toekomst terzljde wil blljven staan.
Het 1s met n1et geringere sp1j t dat w:Ij afsche1d hebben
genomen van” onze v1ce-voorz1tter Prof. Nesthot-F . \#at
hit voor onze St:z chting bet ekend heef-t , 1s moe:z 11,j k :t n
woorden u1t° te drukken. Ten vol te kwam het tot u1t1ng
b:t§ hat bezoak van dB Dä1 ä1 Lama in ons 1and, toen prof.
ï#est hoff voorz1tt er van de ontvang stcorrm1 ss1e was HU
heeft deze taak, 1n a1 1e eenvoud en beschéidenha1d,
vervu 1 d net waard1ghe:I d en st1§ 1. A1s hetgeen da St:z cht1ng doet van n1veau gstu:tgt , dan komt da ve:cd1enste
daarvan voor een groot dee1 aan hem toa. hten:tgmaa 1 heeft
z:te n scherpe :t nz1cht ons , 1nd1en we voor prob1 erven stonden, het te vo1gen spoor . gewezen , . dat dan 1rizf›er het
§ u1ste bleek te zij n . N:Ij zul ten hem b:t§ zonder m1ssen,
al 1s er de ger:z nge troost , dat h1j er1n heeft toegestemd 11d van het A1gemeen Bestuur te b11§ ven. 0p deze
grond mogen w:t§ hopen h B+ nog men:zgmaa1 :tn ons m1dden
ta begroeten en naar z1j n adviezen te mogen 1u1steren.

De derde d:te het Bestuur verlaten heeft 1s de secret arts,
de heer den Boer. Al nièt mlnder node hebben wlj voor
de motieven van hem moeten zw1chten / M1§ weten dat z:z§ n
beroepstaken een zware l ast” op hem leggen en moeten
zijn besluit wel blll ij ken.
Het tunctioneren van een Bestuur 1s echter geheel afhankellj k
van de.wijze waarop het Secretarlaat wordt
waargenomen en dlt was bij de heer den Boer in allerbekweamste handen. 0e leden van het bestuur weten hoe

voorbeeldig genotuleerd werd en op welk esn knappe,
concisse wljze hetgeen op vergaderingen ’ besproken
werd, door de homr den Boer wecrgegoven werd. Wecr
tijdens het bezoek van de Dalai Lama heeft hij zeer
veel werk op voortreffelijke wijzs verricht. 0ok hem
zeggen wij hier allerhartelijkst dank voor de wljze
waarop hij zijn vBle gaven voor ds boeddhistische zaak
heett ingezet.
In het bovenstaande heb ik heel wat superlatieven gebruikt: insiders zullen waten dat geen van deze te
veel of overdrGven is. Ieder der drie afgetredenen
Komen ze toe in gelij he mate. Te meer zal men kunnen
begrijpen dat de nieuwe bestuursleden de taak van hun
voorgangers niet dan vervuld met grote schroom overnemen.
De nieuwe voorzi er is tevens uw redactrice. Mag zij
haer taak beginnen met u éèn verzoek voor te leggen7
Wil ieder van u eens rondkijken in de kennissenkring
of men nlet één persoon weet dlc zich interesseert
voor het boeddhisme en als belangstellende kennis met
onze Stichting wil makend Mêér donateurs - dat is het
eerst noodzakelijke.

Wilt u uw donatie over 1976, voorzover dit nog niet gebeurd is, overmaken vöör 1 juli a . s .Z (gironr. zie
pag . 1 ) .
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Een onzer donateurs heeft het N8rada-fonds f 1000,-geschonken. Wij zijn met deze 8rote gift bijzonder
verblij d. Zoals u bekand is, is het N8rada- fonds* behalve een reserve-fonds, meer speciaal bedoeld voor de
uitgave van brochures.
Met grote zorgvuldigheid zullen wij voor dit bedrag
een passende bestemming zoeken: t.z.t. zullen wij u
inlichten over het besluit hieraangaande.
De gever, die onbekend wenst te blijven, zeggen w1j
zéér grote danK.

N a j a a r s b 1§ e e n k o m s t
De nam aarsb1j aenkomst is vastgest e1 d o 2 en 3 oktober
a . s . , :t n Cent rum Hyde Park te Dr:zebergen .
N1§ hopen op deze b:Ij eenkomst een hoge gast te mogen
verzet komen. N1j kunnen momenteel nog geen nadere onthu1 1:Ingen h:L eraangaande daen , naar v/1§ hebben reden te
hopen dat het een weekend van heel b:t§ zonder karakter
za1 worden.
BOEDDHISTISCHE A[TIVITEITEN
Van 12 tim 27 j un:t a . s . wordt een Z wekan durende Nahayana-rred1tatie- cursus gegeven , :t n deze ( n:l et Zen- J voztr
voor t eerst in Neder1 and. Deze cursus staat onder 1e1d:Ing van dB monn:t k- 1eraar Harce1 Bert e1 s Bn wordt gehouden 1n het Internat . T heosof:t sch Centrum, f1eentweg 8,
Hulzen. AI te 1n1:tcht:t ngen zij n te verk:c1j gen bij Paula
Koo1k1n, Postbus 17 56, Amsterdam-E .
De Karma Chopha1 Ling- st:1 cht1ng :t s zeer actief, voo:cal snog op twee -Dronten. N1j geven belde adressen: Orang e1 aan 26, Harde rw:t j k› Fa•.› smd:neef 1 21 , Ut recht .
Z n me:z z:t§ n er, :t n de Kosmos en op T heres 1 ahoeve ( in
Langenboom) , ontmoet ingsdagen net Lama Ch1me R:z npoche
gehouden.
In de Buddha:rama-tempe1 :t n Naa1w:Ij k :t s de bh1 kkhu
Nett av1haree u1t Tha1 1 and teruggekeerd. Er verb 1:tj ven
h1er nu dus weer twee monn:z ken.
De Buddha-dhamma SUcht1ng te Amsterdam wordt gt3rBorg an1seerd. Reden h:z ervan i s het vertrek naa:r het bu1tanland van de heer Monshouwer, te w1ens ftu:t ze de st:tcht:I ng
gevest :tgd was .

Tot voorzitter van de A. M . M .-0rde afdeling Nederland is
benoemd Mevrouw H . A . M . Perk-Meeuwesen. Wij wensen haar
geluk met deze benoeming, en sterkte bij de ultoefening
van haar taak.
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Het Instituut "Interre]igio" te Rotterdam (tel. 010115)11) ) organiseert een intsrnationaal “Interrellgio"VanwoudB". Het t hema :t s "Re1 mg 1euze COnmun1cat1e”.

MEDITATIE- EN YOCAPRAKTIJK ”EOKEHART“.

0p 1 maart j.l. werd een samenwerklng aangegaan tussen
twee meditatie-lnstructeurs en twee yoga- leraressen
onder de naam: Meditatie- en Yogapraktij k ” #Okehart“.
Het secretariaat van deze praktijk is gevestigd op
het adres:: v . H. v . Ammerstollaan 61 te Leusden.
Uit de one toegezonden circulaire citeren wij het
volgende:
“Men kan het begrip meditatie op verschillende wijzen deflniëren. Nlettemln zal daarbij wel als kenmerk
gelden dat men als het ware de blik naar binnen keert,
tot “introspectie“ overgaat. Evenzeer zal echter tot
uitdrukking moeten komen dat meditatie een religieus
gebeuren is en niet b.v. een oefening ter verkrij glng
van bepaalde ”gaven “ of ter verbetering van de geestelijke gezondheid f o fschoon deze weleen begeleidend
verschijnsel kunnen zljn).
Bestaat er rond het begrlp medltatie veel misverstand
nlet mlnder is dit het geval ten aanzlen van het begrip yoga. In nlet geringe mate is dit toe te schrijven aan het felt dat beide vaak omrlngd worden met
Oosterse gebru1 ken , rituelen en gedachtenpat ronBn,
wel kB ons in wezen vreeMd z1§ n .
0e meditatie- en yogapraktijk ”Eckehart”, staand onder auspiclen van de "Stichting Universum” te Amsterdam, klest welbewust als uitgangspunt het Peeters
oultuurpatroon, doch laat zlch overigens lnsplreren
door datgene wat het DostBn, op voor ons zlnvolle
wljze, te bieden heeft. Daarbij betrekt zlj 1n haar
beschouwingen dat Westerse en Oosterse mystiek eenzelfde voedlngsbodem hebben in de mensellj ke psyche
en elkaar daardoor positief kunnen beïnvloeden.

In het b :t,j zonder :t s d1t het geva1 :t nd1en een re1at :t e
wordt ge1egd tussen de nyst :t ek van de Westerse Meester
Eckehart ( 1260-1327 ] en het Dosterse Zen.
Opmerkelijk is in dit verband dat, terwijl hedentendage
:t n het testen Zen baoefend wordt , :t n het Oosten Eckehart-studies ont staan .
De meditatie- en yogapraktijk “Eckehart“ gaat uit van
drie elementen:
Eckehartse mystiek,
Zen-methodiek en
Hatha-yoga.
Deze elementen worden met elkaar in verband gebracht op
een wijze, welke correspondeert met de behoeften van
de moderne Westerse mens.
Concreet komt dit tot uidrukking in:

het geven van instructie op het gebied van de meditatie, zowel individueel als aan grotere of kleinere
groepen (welke laatste de naam dragen van ”Zen-Huiskring“)
- het geven van lessen in de Hatha-yoga;
het verschaften van voorlichting Dp hit gebied van yoga
in z.g. yoga-vriendenkringen:

het verstrekken (ook schriftelijk) van adviezen over
meditatie.
De door ons gevo 1gde met hode wordt wel genoemd de "obj ectloze meditatie". Zij omvat een drietal stadia:
1
2
3

oefenen,
beschouwen en
het (ei@enlij he) mediteren.

we1 ka op de b1j een komsten steeds In acht genomen worden.
Voor wat betreft de Hatha-yoga nog het volgende. Hathe-yoga
bevordert de hamonie van lichaam en geest op een onnavolgbare wijze.Voor dr gespannen westerling is dit op zichzelf reeds een belangrijke zaak. Velen beoefenen dan ook
deze yoga-vom om zich stabieler te voelen en het leven
beter aan te kunnen. Maar evenzeer kan de Hatha-yoga als
7

"springplank“ dienen voor de meditatie. Beide mogelijkheden hebben onze aandacht .

Tot slot zij uitdrukkelijk gesteld dat de medltatieen yogaprahtljk “Eckehart” los staan van een bepaalde
godsdienst of levensbeschouwelijke richting. Noch is
zij gebonden aan enige "guru“ van Oost ot West. In
feite geldt dat ieder zichzelf tot ”guru” moet zljn.
In d:It opz1cht beaar»t z:t§ de woorden van een verlicht
miJde 1 eeuuer: "Laat een 1eder dle god vereren, dle h1j

BEZOEK KARGYLiDPA-GROEP
0p 8 en 9 mel organiseerde mevrouw Ans Stade een weekend voor leden en belangstellendpn in de Tibetaanse
Kargyudpa-methode. Dit vond plaats in Spaubeek, een
klein plaatsje in het prachtige Limbu #B Se landschap.
Mevrouw Stade was zo vriendelijk mij hiervoor uit te
nodigen, evenals het verdere bestuur van “Karma
€höphel Ling" mij een uitnodiging R af.
De bijeenkomst vond plaats op een tot gastverblij f omgebouwde bOBrderij, die alle gelegenheid biedt bij eBnkomsten buiten te houden. De lelding van oit weekend
was in handBn van 0lé Nydahl, die een duidelij kB U1tleg gaf over verschillende aspecten in de Kargyudpamethode en puj a en meditatie leidde.
Mevr. in 't Hout ven Woerden.

een Vipassana-meditatiecursus houden, voor chet eerst op
eigen terrein. Kosten / 25, -- p . d . ( studenten 7 12, 50 J .
Aanmelding door vooruitbetaling ven f 25,-- op Po9tglro
nr. 9] 0011, of in gesloten brief aan Tidorp, Postbus
10, Haamstede. Infonmatle tel. 01145 - 235S,ma, di,

Naam- en-gestalte
De khandha ' s, de “groepen“ of aggregaten waaruit de menselijke persoon wordt opgebouwd, zijn in de boeddhistische psychologie de volgende:
”Rüpa, ”vorm”, d.w.z. de materiële grondslag voor de
gestalte zelf:
gestalte en de
neigingen en potenties, de
aangeboren
sankh8ra ' s, de
;
predi spos ities
vedana, het gevoeleleven, gevoelens van lust of onlust
of indifferente gevoelens;
sannä, waarneming en begripsvoiing, zowel perceptie
als apperceptie:
vinn8na, bewustzijn, de denkactiviteiten enz.

In feite treden alle vijf khandha ' s op als één geheel,
alle tegelijk, van elkaar afhankelijk en elkaars voorwaarde; maar de laatste Vier vomen samen één groep tegenover de eerste in zoverre dat ze immaterieel zijn.
Als in een tekst èén van de vier wordt genoemd, worden
dikwijls stilzwijgend ook de andere bedoeld, zodat elk
van de andere drie de ene die genoemd is, zou kunnen
vervangen. Tezamen worden deze vier immateriële groepen
nêma genoemd, zoals rü a de verzamelnaam is voor het
lichamell ke. N8marüpa omvat dus de hele persoon.
Mama is hetzelfde woord als ons woord naam, en dat is
dan ook de letterlijke betekenis ervan. Dat lijkt een
simpel feit, maar het kan ons heel wat te denken geven.
What is in a name, luidt de beroemde vraag van Hamlet.
Niets reëels natuurlijk, maar toch llgt in een naam heel
wat samengevat. Wij bezitten nu eenmaal het eigenaardige
ve ogen een tweede werkellj kheid te scheppen naast de
natuurlijke en concrete, die met een moderne term wel
de noösfeer genoemd wordt, de sfeer van de geest. We
slagen er zelfs in, die tweede werkelij kheld ook een
heel eind concreet te maken. Slaat u de atlas raar op.
De dieren die de aarde bevolken weten er niet van, maar
de staatkundige indeling van de planeet en de verschillende inrichtingswijzen van het verdeelde land zijn ge9

concret:z seerde mense11§ ke Ideeën. Dät geldt ook voor
bv. de nat1ona1a v1aggen. Gewoon dundoek - maar een
nuttig herkenn1ngstekan, en bovend:z en een symbool dat
de sterkste emoties kan opwekken.
Voor onze Ideeën bedenken we nonan. Naar n1at alleen
voor onze 1daeen , ook voor de d1ngan - waomee we deze
dan tevens tot 1daeän maken. Toen we de d1ngen meen
g1ngan geven an mat e1kaar g1ngan verge11§ ken, bagon
de zondeva1, zegt da d:Icht er. De vervreemding van het
natuur11§ ke an d1racto door het danken In taal zette

ÜËnt wat doen we als we dlngen eoort -nemen geven7 We
maken ze tot een abstracti&, we genBralleeren. Me vormen begrippen en daaiee die tweede, afgelelde werkelijkheid. Elke stoel afzonderlijk heet stoel* elke mua afzonderllj k heet mus. Alleen ten opzichte van onszelf
handa1sn na anders, en” al tas wat Ik h1er nu zeg kunnen
wa tarugv1ndan In da oude boaddh1St19Che tBksten E1 ke
mens afzonder11§ k 1s wel een mans › maar film ›v11 z1ch
bovend1en In z1§ n e1gen-woorde bevestigd z1en en kr1§gt
daarom z1§ n e1gen nam. Is h1§ bang dat h1§ anders nlet
echt zou bestaan? Toch 1s dle naocgev1ng alleen aen
nuttige convent1a, hat 1s 1n onze omgang met elkaar
gemakke11j k dat Ieder een naam als aandu1d1ngs- on
herkenn1ngstehen heeft.
Laten”” we h1er even b1§ st11st oan. Onze dochter haeft
een vr1end, met w1e haar p1annan nu aens serieus 11aken ta z1g n. de horen hoe h1§ heet an z1§n n1auwsg1er1g. Dan ontmoeten we hee› voor de eerste keer. \4e
doen enthousiast tegen onze dochter, maar In ons hart
weten wa het nog nlet precies. HU deed wat druk‹ h1§
1egda vee1 nadruk op wat h1§ allemaal gepresteerd had‹
h1§ zag ar wat opzette11§ k vlot u1t In dle trut, het
vett1ge haar h1ng tot over de co1. Na een paar” weken
volgt een tweede ontmoet 1ng, maar nu houdan ‹ve een
haal andere Indruk over. !•le hadden nog een paar menBen
op bezoek en 1n dat grotere gezetschap” was h1§ nogal
stll en hield zich op de achtergrond. Hij had eBn
modleus, hem slank afkledend pak aan en net z'n haar
gewassen, dat nu glansde en met een golf lange z'n
voorhootd v]s1. H1j zag er nu veel knapper uitg als
we hem op etraat waren tegengekomen hadden we hem
niet eens herkend, tenzij hij zijn naam had genoemd.
10

Alleen, zo royaal als h1j de vorige keBr leek, toen
hij met die enome bos bloemBn aankwam, was hlj toch
nlet. Er kwm tussen hem en onze dochter de aanschaf
van een gashaard tBr sprake, maar toen vertrok z'n
mond zich zuinig, en daarna liep hij lneens wam
voor de vraag naar de meest economische oplosslng, hlj
werd Br weer levendig van... En zo gaat het door, ontmoeting na ontmoeting. We moeten hem nog lsren kennen,
zeggen we dan. 0.at leren kennen, en zelfs het herkennen, gaat heel geleidelljk, h0B1 geleidelijk bouwen
wB ons bëa1d van de aanstaande schoonzoon op , Nissch1an
zal hit op andere punten , of op andBre momenten, verkw1stend b 11a ken t e z1j n . Zelfs § aren na het huwa11§ k
kan haar partne:n onze dochter zelf nog voor verrassende ontdekkingen st et ten. AI s afges loten, constante
eenhe:I d best aat d1e man :zmmers n:let . A1S ïBder van ons
1s h:t§ een st ructuur :tn wo:nd1ng en In w:z sse1werk1ng
met andere structuren 1 ) . N1e heeft noo1t b1j z1chze1t
geobserveerd dat men z:z ch tegenover mensen versch11lend gedraagt en 1n versch111 ende ” m11 ieus of beroepss1tuat les kan veranderen als een ca‹ne1 aon? A1s w1§ sen
medemens dan toch als een eenheid z1en , doen we dat
op grond van genera11 sat:te van ervar1ngan d1e we vanu:It anze e1gen gez1chthoek met herr hebben opgedaan ‹
En de eerste stap tot dle general:t sat te 1s het gavan
van het hBrkenn1ngsteken , dat als 1nd1v1duee1 ondersche:z d1ng steken genera1:t sat:te op grotere schaal § u1st
meer voorkomen moet : de naam. In de naar» ligt voor
ons het kort bègrip van ons 1k,’j a, zowel voor de wereld als voor onszelf wörden we pas ik denk zlj dle
naam. HU :z s een van d1e stroha1men waaraan we ans
vast k1 arnpan boven de stroom van de t1§ d, een baken
boven de afgrond. S1mone Beauvo:z r baschr1§ ft In haar
boek ”Une msrt très douc ë" x uaar1n ze terugz:l et op
het sterven van haar moeder, hoe b1§ het dalen van
de doodk1st haar moeders naam va1u1t wordt afgeroepen, b11§ kbaa:r een f heel z Jrivo1 te, v1nd 1kJ gewoonte In Frankr1§ k . 0p dat ogenb11k 11gt In dle naam het
hele leven van haar moedër samengevat , haar moeder
zoals ze was 1n de varsch11 1enda tevens-Fases , d1a alle het geestesoog van Simone passeren. Het 1s da naem
d1e al deze fasen semenb1ndt en er esn abstracte,
slechts Indirect bestaande eenheld van maakt .
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Getuigt, in dit licht gezlen, de keuze van de tem
nama voor de v:ter immat £? ll 13 e groepen die we vonden b1§
analyse van de mense1i§ ke persoon , n1et van een grote
Int u1t:t eve wij she:Id?

Tenslotte (ter voorkoming van misverstand). laat men niet
concluderen dat ik het onderscheldende en abstraherende
danken in principe verwerpen zou. Dat is verre van mij.
0ns denkvermogen is eBn niet genoeg te waarderen bezlt,
....mits we het niet almachtig maken als de knecht van
de toverleerling en alle troeven uit handen geven: mits
we het ”redelijk" houden (in redelijkheid zit ook eBn
gevoelselementl). Wat een grote winst uit deze “zondeval" zou het niet zijn, indien we in ons denken, het
intact houdend, steeds meer ook andere gBestesaspecten konden integreren. Pas dan zou het, meen ik, allerbewonderenswaardigst functioren.

1)

Tonny K. -Sch.

BOEDDHI SPAN

(HlBronder volgt de tekst van de voordracht, die prof.
Westhoff op de laatste voorj aarsbijeenkomst heeft gehouden. Helaas kan het elleen de inleidlng zijn; dP .- zeer
vele- dia's kunnen wij hier op het papier niet aan u
tonen .
Beste vrienden,
Laat mij beginnen met u ulteen te zetten, wat u in dit
verband van mlj kunt ve:macht en.

Wanneer u mocht hopen, een gedegen endeskundig betoog
te horen over het boeddhisme in Japan, moet ik u, al
naar de aard van die verwachting, teleurstellen dan wel
geruststellBn. Ik ben noch een boeddholoog, noch een
j apanoloog, en ik heb geen enkele pretentie, op deze
gebieden deskundig te zijn. Wel kan ik u lets vertel1en aan de hand van eigen ervar:I ng en dat 1s dan ook
hetgeen ap een b:Ij eenkomst a1 s deze verwacht mag cardan.
Gedurende dr:ze wekBn, van 15 me:t tot 7 § un1 1974, heb
:t k een bezoek kunnen brengen aan J apan, dat Ik doorreisd heb van de zu:z dpunt van het zu1de1ij kste hoofde1 land, Kioesj oe, tot de noo:cdpunt van het meest noordelijke, Hokkaido. Ik maakte die rels echter niet alleen, maar als deelnemer aan een goed georganiseerde
massa-excursie van 00 deelnemers. Bovendien was dit
niet een tocht ter bestudering van het boeddhisme 1n
Japan, maar een studiereis op mijn vakgebiBd, d.w.z. een
botanische excursie. VoortsmOet 1k nog veielden, dat
de reis naar en het verblijf in Japan geheel werden betaald door het Japanse bedrijfsleven, omdat de reden
van deze excursie eigenlijk was, dat de Japannere ons
als een groep experts hadden uitgenodigd om hun raad
te geven over het beheer van hun land. De Japanse pers
noemde ons dan ook 'the grrendoctors'. Deze sltuetie
bracht met zich mee, dat wij grote verplichtingen hadden jegens onze gastheren en. zeker niet vrij warBn om
van hun programma af te wijken en onze elgen gang te
gaan.
Ni,ettemin werden wij op deze exoursle wel 1n de gelegen-

hDid gesteld, een bezoek tB brengen aag. een tamelij h
groot aantal Japanse tempels van allerlel aarde welgeteld waren dit 12 tempelcomplexen, ongeacht de twee
tempels dle ik toch nog buiten het. programa om met
een kleln groepje heb kunnen bezoeken.Ik sprak met
opzet van tempel complexen: in vele gevallen liggen
Japanse tempels namelijk bijeen ele sen groep van
verschillende grotere en kleinere gebouwen met ulteenlopend karakter, dle bij elkaar horen en een gemeenschappellj k ert, park of bos en een gemeenschappelijke omheining hebben.
De reden* dat wij op onze excursle zo betrekkelijk
veel aandacht aen al deze tempelsomplexen hebben kunnen geven, was allereerst, in de zin van het excursiedoel, een technisch belang. Omdat dit vsn betekenis
is voor de plaats van de tempels 1n de Japanse samenleving, moet lk daarop tBr verduidelijking wat nader
ingaan.
Het eilandenrijk Japan is een vdn de dichtstbevolkte
landen ter aarde, maar n1attam1n tevens ean dar bosrijkste:
Deze
paradox is als volgt te verklaren. Het grootste deel
van Japan bestaat u1t gebergten. Deze zljn veel 9te1ler dan w1j ze 1n Europa kenmen. Bij het beschouwen
van Chlnese landschapsprenten zal het u wel eene zljn
opgevallen, hoe stell, ja bijna loodrecht de benhellingen daarop worden voorgesteld, en u zult d1t
wel llcht als een artlstleke vrij hBld hebben beschouwd,
Ik ken Dhina niet uit elgen aanschouwlng. maar 1n Japan zljn vele berghelllngen werkelijk zo steil ale ze
op de Chlnese voorstelllngen worden weergegeven. Als
gevolg van deze stellhe]d zljn de bergen zo gOBd ale
onbewoond en geheel met dichte bossBn bedekt. H1erzijn nog altijd grootse, woeste en ten dele ook liefelijke landschappen te vinden met tal van Nationale
Parken. De bevolkingconcent ceert zich in de betrekkelijk smalle en langgBrekte kustVlakten. Dadr zljn de
laatste decennla enoie, gigantische en afgrij sellj -

ke m1l1oene’nsteden ontstaan, elndeloze opeenhoplngen
van hulzen, lndustrleterrelnen en verkeersbanen. Het
is blj na onmogelijk zlch van deZB haast apocalyptleche
verschr:z kk1ngen een voorste 11Ing te maken, als man d1t
nlet heeft gez:t en. Het 1s veel en veel erger dan btw.

het Roergebied of Croot -Londen* nlet alleen zijn de
conurbaties. dus de stedelijke agglomeretles, veel groter, maar ze zljn ook anders, beklemend, chaotisch en
bovenal am aan groBne elemBnten, aan rustpunten.
In dit troostsloze Mordor van de civlllsatie zijn de
tempelcomplexen als oasen overgebleven, soms kleln,
soms groot of zelfs zeer groot, zoal9 de grotendeels
uit tempelcomplexen bestaande omgeving van de etad
Kyoto. Men moet zich zulke complexen nlet zozesr voorstellen als tuinen, maar voornmelij k als bossen, in
de e0&9te plaat9 loofboesen. Tuinen spelen daarln
slechts een ondergeschikte rol en tuinen zoals wij die
kennen komen in Japanse tempel somplexen weinig voor.
Als er tuinen zljn, den zijn dat df de heel speciale
Zen-tulnen, die veel onderhoud vergen en dus slechts
klelne oppervlakten beslaan. Öt tuinen d1B meer lijken
op wat wij heemparkBn of instructleve plantsoenen zouden noemen. Maar de bossen zljn het belangrijkst. Hoewel zij natuurlijk al vele eeuwen lang sterk door de
mens beïnvloed zljn, komen zij 1n hun houtsoortenkeuze
in hoge mate met de oorspronkelijke bossen van de betreffende streek overeen en zijn ze daarvan vaak zelfs
de laatste relicten. Dit alles vertel ik U BnRrzij ds
als ’ de reden waarom wij op onze exoursle tamelijk veel
tempelcomplexen hebben bezocht, anderzijds om u daamee
een eerste indruk te geven van de plaats van de tempels
in de Japanse samenleving. De sshFille tegBnstelllng
tussen de beboste bsrgen en de woestijnen der clvillsatie, die ik u zojuist heb geschetst, is echter ook
in elgemeen verband van veel bBtekenis, namelijk wanneer wij willen proberen iBts van de Japanse eamenleving en de Japansa gemoedsgssteldheid te begrijpen.
HBt gemOed van de Ja annBr wordt verscheurd door een
tegBnstelllng, ’waa Woor h Ë geBn oplossing zlät en ’d1e
hij lnkapselt in wat wij WssterllngBn een vom van sompartimentspsychölogle zouden noemen. Enerzijds heeft
de Japanner een uitgesproken gsvoel voor hamonie, voor
schoonheid In kleur, varm an gebaar, voor s1av11§ kha1d,
evenwlcht en verflj nlng. ’D1t 1s 1n het Westen zÖ algemeen bekend, dat het veelal tot een onj ulst beeld van
het Japanse volk leidt. Dit gevoel voor ha on[e tussen
geest en lichaam, tussen natuur en cultuur heett oom.
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geleid tot Ikebano , de Japanse bloemsierkunst, tot de
stijlvolle en sobere inrichting van hun huizen, tot de
sierlijke kimono-kleding, de elegante thee-ceremonie,
de uitermate verfijnde dramatiek van het Nö- spel, de
precieuze cultuur van de bonzal of dwergboompjBs, Bn
de sierlij k ingerichtaen keurig verzorgde tuintj es.
Dit alles behoort tot de eeuwenoude, zulver Japanse
levensstijl, die, zoals we naderhand zullen zlen, religieus bepaald is. In die levensstijl nu is, in het
midden van de negentiende eeuw, de E &opeSB ClVilisatie ruw binnengebroken, nadat de Amerikaanse vloot
de Japanse regering gedwongen had, het land voor handelsverkeer met het Westen open te stellen. Japan
is het enige niet-westerse land ter wereld geweest,
dat op deze uitdaging niet heeft gereageerd met Ben
halve of hele kolonialB onderwerping. maar met de
overweging oat men slechts aan onderwerping door het
testen zou kunnBn ontkomen door de Westerl ingen zoveel
mogelijk na te bootsen en te evenaren. Dit is.de Japannersin technisch opzicht op verbluffende wijze
gelukt. Ze hebben zich in korte tijd de westerse wetenschap, techniek, het verkeerswezen, de westerse adminlstratie, de WestBrse kleding en tot op zekere
hoogte de westerse omgangsvormen eigen gemaaht. Maar
ze zijn daarbij geen Westerlingen geworden. In hun zieleleven, hun taal, hun schrift, hun cultuur zoals die
zich uitte in tuinaanleg en ikebana, no-spelen en religieuze devotie, zijn ze Japanners geblBven. Oeze
kloof hebben ze niBt kunnen overbruggen. Een karakteristiek voorbeeld is het gedrag van Japanners in de
vaak overvolle treinen: In hun eigen, Japanse samen1ev:Ing munten da Japanners u:z t in een 1n onze ogen
oveiatig verfijnde hoffelijkheid, waarbij de talloze
wederzijdse bulgingen ons het meest opvallen. In een
overvolle trein echter kunnen diezelfde Japanners
zich heel anders gedragen; ze duwen, drlngen en stoten
daar op een wljze, die de ruwste Westerling hen nlet
zou verbeteren. Als men dit paradoxale gedrag men hen
bespreèkt, en hun vraagt hoe dit met de hun eigen hof{ellj khBid valt te rijmen, antwoorden ze heel verbaa9d
dat de trein toch een westerse uitvindlng is. Ze bedoelen daarmee te zeggen, dat daar de ongBsChreven
wetten van de Japanse samenleving dus niet gelden.
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Zo reikt het Japanse besef van schoonheid en hazmon1a dan
ook n:z et verder dan ftu:z s , tu1n en hof j het head-t da
schaa1 van het 1andschap noo1t bereikt. Een rede11§ ke
planologie is er een illusie. Buiten de theeKamer, de
bloemsierkunst en het bonzai -tuintje heerst de wet van
de jungle met een grauwheid, onbamhartigheid en smekeloosheid die ons als een nachtmerrie voorkomt. Men
noemt Japan dan ook wel de ”lachspiegel van het Westen”.
Het 1s voor het begrip van ons onderwerp noodzakelijk,
nog op eenander aspect van de aard van het Japanse volk
in te gaan. De Japanner is in veel hogere mate dan de
Westerling een sociaal wezen. Individuallsme, zoals wlj
dat kennen, komt 1n Japan nauwelijks voor en wordt er
als een afwijklng beschouwd. De levensomstandighedBn van
de Japanse bevolking bieden een goede gelegenheld om dit
verschijnsel historisch-materiallstisch te benaderen en
wel door de vergelijking van twee cljfers: de gemiddelde
woonruimte van de Westerling 1s 8 m2, die van de Japanner slechts 0,8 mZ, dus tien maal zo klein. Privacy,
enige vorm van privé-leven, ls in Japan dan ook onbekend;
alleen de allerrijksten kunnen zich dat veroorloven. Een
Japanner is bijna nooit alleen; zelfs de toilettBn en
badkamers zijn vaak gemeenschappelijk. Het verschijnsel
ls echter veel gecompliceerder en zeker ook al veel te
oud om het met de slmpele vergelijking van vierkante
meters woonrulmte te kunnen afdoen. In wezen is, zoals
we nog zullen zien, ooK deze groeps-mentalitelt religieus bepaald. Wellicht kan men zelfs we l zeggnn, dat de
Japanner zich juist op grond van zijn aard als gemeenochapswezen zo genakkelljk ln de sociale gevolgen van
overbevolking heeft kunnen schikken.
Japanners doBn bijna alles ln goed georganiseerde, min of
meer militair gedrilde groepen. Ze gaan 1n groepen naar
hun werk, beoefenenin de vrije uren op het Dedrij t collectief gymnastiek, gaan in drommen op tempelbezoek en
1n kudden op exoursle, zowel 1n blnnen- als bultenland.
Zo is ook de Japanse rellgie in de eerste plaats een
groeps-re#ligie, en het is dan ook niet Benvoudlg, ons
voor te stellen hoe dit te rijmBn valt met het boeddhisme,
waar het ’naar onze overtuiging toch in de eerste plaats
gaat om een persoonlijke inzet, om het indivlduele begrip
van de Vier Edele Waarheden en de persoonlijke beslissing
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tot het volgen van het Achtvoudig Pad.
U zult u nu wellicht afvragen, hoe we ons dan het Zenboeddhisms mosten voorstellen. Zen is toch eèn typisch
Japanse uiting en naar ons idee is Zen tevens vö6r alles
een lavenshouding van de enkeling. Afgezien nog van de
vraag of de Japanners dit laatste zelf ook zo zien.
moet ik vooral het eventueel bij u bestaande misverstand wegnemen, dat alle of de meeste Japanners aanhangers van Zen zoudBn zljn. Zen is weliswaar een
karakteristiek Japanse ulting, maar slechts een klein
gedeelte van het volk is er actief bij betrokken. In
feite is Zen het beste op te vatten als een van de velB secte& die het boeddhlsme in Japan heeft voortgebracht en wel, nauwkeuriger gezegd, als een van de
vier hoofdsecten* maar niet in dle z1n dat het aan-”
tal aanhangers zeer groot zou zijn. Zen le een reactie op de Japanse mentaliteit.
Wanneer we over Japan spreken, blijven we steede in
paradoxen denken. Hier komt er weer een. Japan 1s duidBlij k een boeddhistisch land en wel éen land waar
zich een specifieke vorm van het Mah8y8na-boeddhlsme
ontwikkeld ’ heett, in het Japans genaamd 'ButsudÖ ' =
'de weg van Boeddha'. Niettemln hseft Japan een eigen,
typ:t sch J apan se staat sgodsd1BFlSt: , gehet: en S§ 1ntB, het-

geen letterlijk betekent: 'weg der goden’. Terwills
van bagr1p van de samenhang tussen S§ 1ntö en Butäudö
1s het nod1g, aerst op S§ 1ntö wat nader In te gaan.
5,j1ntö :t s van oorsprong eBn po1ythe1st: 1sche natuur-we11g1e, waar:In de mytho 1og1e omtrent het ont staan van
de wereld Ben grote rol speelt › men zou S§ 1ntö nog
het beste kunnen verga11§ ken mBt het @e1oof van de
oude Gr:reken of dat van de oude Germanen. De oudste
bronnen voor onze kenn:z s van het S§ 1ntö z1§ n twee
Japanse geschr:z ften u1t het beg1n van da achtste eeuw,
d1a da gesch1eden1 s van de wereld vertel ten. Oorspronke11j k waren hemel en aarde n1at gescheiden. Het 'In',
het donkere, pass:z eve, vrouwe11§ ke”, aardse beginsel
en het ' Yo ’, het 11chte, act1eve, manne11§ ke, hemelse
element vormden saman eBn chaot 1sche massa. Het zulvore, heldere element steeg op a1s hemel › hat grove,
zware bestanddee 1 bezonk en werd aarde. Ne z1en h1er
een du1de1:t§ ke samenhang met de Ch1nase begrippen
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'yong' en 'yin' voor hemel en aardB. Tuseen hemel en
aarde ontstonden de eerste goden: dsaronöer treden
vooral naar voren Izansgi, de ’eerste man', en Izanami,
de ' oerste vrouw' ; dat waren dus esn man-god en aan
vrouw-god. Staande op de d?1jvende hemelbrug stoötten
z1§ de hex›e1se, met § uv‹e1en bezette speer' naar beneden In de oceaan. Toen z1g de speer terugt rokken, begon

hat watar dat er at droop, te sto1 ten. Doartnae ontstond het eerste e11and van de Japanse arch1pe1 . 0p d1t
e11and r1chtten Izanag1 en Izanar«1 hun won1ng 1n en”
daar werden hun k1nderen geboren, waaronder Arratazasoe; ”
de zonnegod1n , de voornaamste was, Nog a1t1§ d 1s Arnotarasoe de hoofdgod1n van S§ 1ntö. Matsrasoe kreeg ruz1e
x›et haar broer SoesAnowo, de god van de etormw1nd, omdat dle haor r1§ stve1dan varn1a1 de. Vertoornd trok ze
z1ch terug In da berggrot van da hemel, zodat er d1ape
nacht daalde over de ware1d. Da ont ste1da goden verza-

melden z1ch ter beraads 1ag1ng. Oa sjjj$ d p an da goden
vervaardigde eBn sp1aga1 an een ha1skaten van juwelen,
dle se‹nan met oftergaven opgehangen werden aan aan boom
vdör de grot waar1n Amaterasoe z1ch bevond. Daarop voerde een der god1nnen een pots1er11§ ke dans u1t , zodot
de goden In daverend gB1ach u1tbarstten , een scène dle
ons onuioerstaanbaar he:c1nnert aan het homar1sch gelach
van da goden op de 01yrcpus. Arnaterasoe werd n1euwsg1er1g,
zette de deur van haar verb11§ f op een k1ar, an zag
haar beeld In da spiegel ;" wat haar 1§ da1ha1d strael de,

zodat ze ga 1a1da11§ k «eert« voorsch1§ n kwan. Dezé mythe
geett de overw1nn1ng von hat 11cht op da du1starn1s en
da chaos neer.
Het aantal goden In S§ 1ntö la e1nde1oos. Een be1angr1§ ke functie hebben de hu1sgoden , te verga11§ ken met de
Rote1nsa 1aras , d1a da woningen ” bewaken en de geborenen
beschermen. 0o k de verer1ng van de voorouders 1s aan
wezen11§ k bestanddee1 van de eredienst . Totdat, vlak na
I#ere1door1og II , ka1zer H1roh1to door genoraa1 Nc Arthur
gedwongen werd te vark1 aren dat h1§ nlet van godde11§ ke
aJ° komst was , hebben 1200 § aar lang de ke1zars gago1den
al s de al° stenvnë 1Ingen van de zonnegod1n Arnat arosoe
S§ 1ntö kent In z1§ n arad1snst nauwa11§ ks gadanbae 1den.
Er bestaan wel beelden , met nana van ds ge1uksgod1n, de
r1§ stgod1n , de fa111sche god en de god van de v1svangst,
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maar die worden nooit aanbeden. In plaats daarvan vereert meh een sjintai, d.i. een lichaam, waarin de godheid t ugenwoDrdig geacht wordt: dus een soort fetisj*
misschien het bsste te vergelijken met de ouwels en
de miswijn van de Roomse kerk. De belangrijkste sjintai is de spiegel van Amaterasoe, die bewaard wordt
in het nationale Japanse heiligdom, de tempel van Ise.
In die naam 'Ise' vlnden we de namen terug van de oorspronkelijke goden Izanagi en Izanami.
Een echte Sjinto-tempel dient niet als plaats van eredienst. Hij wordt wel door de gelovigen bezocht, maar
niet met het doel daar gezamenlijk een cultus tz volbrengen: de tempel is de wonlng van de godheid. EBn
sobere Eredienst vindt buiten plaats, vÖdr de tempel,
waar men ook jaarlijks het Didfeest en het dankfeest
voor de oogst houdt . 0nde:c het Japanse vol k :t s de aanbidding van de zon zeer verbreid: vele dulzenden pelgrims maken een nachtelijke tocht naar de top van de
heilige herg Foedji- san, om de opgaande zon te aanbidden. Dergelijke massale bergbeklimmingen ale pelgrimstoohten kennen we ook van elders, bijv. de jaarlijkse beklimming van de berg Croaghpatrick in WestIerland.
De religieuze waarde van Sjintö ’ ligt voor de Japanner hierin, dat hij er door verbonden blijft met het
heilige vaderland, met de natuur en de geschiedenis
van zijn land en met zijn voorouders. Hierin llgt ook
de oorsprong van de uitingen van de Japanse cultuur;
de bloemschikkunst, het Nö- spel, de tuincultuur, de
Japanse muziek, het zljn religieuze symbolen van de
verbondenheid en de polaritelt van hemel en aarde en
van de verdere Sjint ö-mythologie* ook al danken ze
hun vomgeving en ritueel mede aan de lnvloed van Zen.
Er :t s In het oorspronke 1 15 ke Sj into geen sprake van
en1ge eth:tek, van de leer van goed en kwaad, noch van
enige verlosslngsleer. Wel is er, via de voorouderverering, een zeker geloof ln een voortbestaan na de
dood. Eigenlijk is het wezenlijke element van Sj intö
hetzelfde als dat van andere zogenaamd primltieve
godsdiensten: de mens aanbidt zijn eigen stamverband,
zljn 'clan'. Nog altijd ligt voor de Jeppnner de hoogste waarde van het leven in de 'ie', d.w.z. een groep
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menoen dle verbonden z1§ n daor een gameenschappë 1Ij ke
woonp 1 aals ; een gemeBPSchappe 11§ k belang en een gemeenschappe}:z§ k verleden , waar1n a11e voorouders van d:te
groep, evena1s al te te verwachten nakome 11ngen een wezen11j k aandea1 hebben. Vroeger werd de te ' vooral vert egenwoord1gd door het gez:I n, of beter de fam111e i maar
geleldelij k aan
de mag1sche kracht van de
te', :z n be1angr1§ ke mate overgegaan op het bedr1§ Zwaar xien In d1enst :t s . D:It verk1 aart de voor ons best erfIngen onbeg:n:t§ pe11§ k sterke bznd1ng van de J apanner
aan z1§ n bedr1§ f, z1§ n zaak , de firma waar h:t§ werkt.
H1j b 11,j St daaraan graag 1evens 1 ang trouw; ve:rander1ng
van werkkr1ng wordt door de samen 1 ev1ng nlet gewaardeerd. De gezamen1:tj ke werknemers van een Japans bedr1§ f hBbben een bedr1j Hst :t ed , dat ze s morgens gazamen11§ k p1echt:tg z:z ngen en dat het m1dden houdt tussen
een ge1aofsbe1 Ij den1s en een padv1ndersge1 ofte i de Uneur 1s a1t:Ij d , dat het :t n dat bedr:Ij -F om heel wat verheveners gaat dan om geld verd:tenen . Ons Nesten Ingen
doet d1t aan al s hut che1 ar:Ij , maar de Japanners menen
het volkomen ernst:tg . Het za1 u wel bekend z:t§ n dat
bepaalde progress leve j ongeren fi le:r :t n het testen n1Bt
moe worden de beweren dat onze maat schappij , onze overheid en ons ondem1j s beheerst worden door het bedr1j-is1even. D1t :t s een 1dée T1xe en gewoon nlet waar› maar
In J apan :z s het 1nderdaad wel zo, daar beheerst het bed:r:t§ fs1evan de samen 1 ev1ng en ue1 v:ta een re11g1euze
b1nd1ng.
Hoe moeten we nu de relatie zien tussen Sjlnto en Butsudo , het Japanse boeddh1sme?
Het boeddh1 sme 1s In het § aar 552 n . C . uit China naar
Japan gekomen , maar heeft Br pas 1n de
voet gekregen , voo:cal dankz1j pr1ns S§ otokoe Ta1s§ i, dle
het boeddh1 sme kracht:tg bevorderd haeft . Het g1ng h1er

om het Nahäyêna-baeddh:t srne, 1n het Japans genaamd
Da1dz§ o Boekkyo . In het beg:I n van de negende eeuw hebben vooral de Tenda1- school en de tantr1 Che S§ 1ngonschool het gezag van de 1esr versterkt. Hat tantr1sch
boeddh:r sme had toen de H1ndoB-joden a1 in z:tj n pantheon
opgenomen, als man1festat :t es van de Boeddha en als
Bodh1 Sal tva s, Bn da Sj 1ngon -school presteerde nu hetzelfde met 5§ intö . A11e Sj :t ntö-goden, van de zonnegod1 n
/\mat erasoe tot de 1agere geesten , worden s1ndsd:ten opge-

vat als manifeztatieo van Boeddha's en Bodhisattva ' s.
Er ontstond daaröoor een soort synthese van Sjinto
en boeddhisme, dic de mom ’Ryöboe-SjintÖ ' kreeg,
d.w.z. de verbinding van dc mysticke wereld der ideeön en vorschijnselan, Ryöboc, met dC 'WGg der goden',
Sjintö.
Ideëelgzien kon dczr verbinding daarom zo gemakke1 :tj k p 1 aats v1nden , omdat het bocddh:t sme het eth:t sch
legeen indifferente Sjintö als het ware heeft opgevuld, heeft doororenkt met een ethiek, een zedeleer,
en vooral een verlossingsleer. De leer van Karoena,
het mededogen met alle levende wezens, is een wezenlijk element geworden van het Japansegeloof. Vooral
de Sjingon- secte heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de humanisering van de Japanse samenleving.
Tijdens de laatste periode van het Sjogoenaat, vanaf
ongeveer 1700, heeft menin de toen heersende stroming van nationalisme en isolationisme wel geprobeerd,
de Sjinto- leer te 'zuiveren', maar dit 1s hoogstens
formeel gelukt, niet ide%el. Wel heeft dit, helaas*
geleid tot een soort van beeldenstom, waarbij veel
waardevolle boeddhistische beelden en andere kunstvoorwerpen verloren moeten zijn gegaan.
Het zou ons veel te ver voeren, de gecompliceerde
ontwikkeling van het Japanse boeddhisme in al zljn
secten te vervolgen; we zouden door de bomen het bos
niet meer zien. We zullen ons tot hoofdlijnen beperken.
Er is in het oude Japannaast een Mahay8na- pook jen
T heravada- stroming geweest . Van de dr:te The:ravadasect en van Nara, de oudst e hoDfdst ad van boeddh1 stisch Japan, bestaat tegenwoordig eigenlijk alleen «
nog de Ritsoe- secte. Deze heeft de andere secten
VDO&al beïnvloed door het opstellen van leefregels
voor het monnikenwezen.
Een karakteristieke Mah8y8na- richting wordt vertegenwoord:tgd door de Tenda1- secte en de Sh:In on- secte, d1e
belde van de negende eeuw dateren en d:te van g:coot
belang zijn geweest voor het doordringen van de ethische beginselen van het boeddhisme in het Japanse
vOlk, vooral van Karoena, het gebod van llefde en
mededogen voor alle wezens op aarde. Zowel voor de
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R1tsoe- secte als voor Tenda1. an S§ 1ngon , an ook voor
Zon, geldt dat het e1gen gedrsg, da 1 evanswz ze van. de
enke1 Ing, bBs1 issend 1s voor z1§ n 1 evensverd1ep1ng, z:t§ n
Inzicht en z1§ n verf.oss:z ng u:z t het 11a dan. De Japanse
taal du1dt d1t aan als de weg van ’ $ Ir:tk1 , e1 en zn
spanning .
Oaart egenover staat echter, dat ongavear de he1ft van de
Japanse boeddh:z sten van een geheel ander u1tgang9punt
u1tgaat: voor han 1s n1et § 1r1 k1, da algen Inspanning,
doors 1 aggevand, maar tar1k1, d . w. z . de 1nsponn1ng van
een ander, In d1t geval de Het land of Verlosser. Oeze
ueg gaat u:zt van de verar1ng van de Boeddha Arn1tabha,
dle In het Japans Am:Ida genoemd wordt . Am1da veWeganivaord1gt 1n f1ahayana het ray st1eke L1chaam der Leer,
naast het Transfortnat1e-L:z chaom en hBt Vrc'sgde-L1chaarn .
Am:ida 1 s een der vhf w:t§ she:t dsboeddha s, de Boeddha
van het 0ne1ndige L1cht , w1ens kon1nkr1§”k In het Nesten
11gt en het Parad1§ s vert egenuoord:tgt . Dzt Parad1§ s der
Crote Ge1ukza 1 ïghe:Id heeft op Eh:z nezen en J apannars een
veel grotere aant rekk1 ngskracht u1tgeoefend dan op de
Ind1ërs . Voor de aanhangers van hetgeen Conze
het am1d1sme noemt :t s het doel van het leven zelf swaar de ver1oss1ng u1t hat 1 1§ den , maar d1t komt dan neBr op Intreden In het Crote Parad:zj s na de doad.
Van groot belang 1s nu , dat de ontw:t kke 1 Ing van de verer1ng van Am1da 1n Japan ertoe ge1e1d heaft , dat het
geloof a1macht:tg en al 1 eenza1:tgmakend werd, en dat het
zsdsl1§ k gedrag van de mens daarb1§ geen rol speelt ,
Nlet t va1gan van het Achtvoud:t g Pad :t s van belang,
maar het b1:tnde ge1oof, het nauwkeurig varvu11 en van hat
ritueel, en voara1 het voortdurend aanroepen van de hoogste naar i deze he1 1 sformu1e 1u1dt :t n het J apans: Namo
Am:Ida But su.
Deze leer 1s vooral verbre:I d na 9 50. De twea be1angr1§ kste Am1dascho ten z1§ n de Zu:tvera-Land-School of J odo an
de Ware Secte van het Zuivere land
Jodo
De Jodo- secten omvatten ongeveer de helft van alle Japanse boaddh1sten .
Voora1 1n Sj :zn-S§ oe 1s het radicale streven geweest, de
nadruk te leggen op de kracht van het loutere geloof In
/\m1da en de beteken:z s van het deugdzarne leven te varonachtzamen. Alle mensen zonder u1tzonder1ng , of ze nu
edel o-F m1sdad:kg z1§ n , worden toege1 aten tot Am1da’ s

paradijs. Het geloof 1n Amida ' s genade is de enige voorwaarde voor die toelating. Deze secte verwerpt zelfs
de gematigde ascese van he’t kloosterleven: ook.de
priesters zijn gehuwd en zij eten dierlljk voedsel.
Het priesterhuwelijk wordt beschouwd als een tekBn
dat men de lasten van de gewone man wil delen, dat
men de gewoonten en pllchten van de gemeenschap waarln
men leeft wil handhaven, omdat het aanmatlgend zou
zijn die te verwerpen. De belangrijkste taak die men
heeft, is te leven als ieder ander, zondgr ethische
aanmatig1ng,en zowel de wereld als de Boeddha te d1enen.
De positieve waarden van Sj insjoe zijn dus duidelijk de
democratische gezindheid en de erkenning van sociale
plichten. Het is te begrijpen, dat een dergelijke secte
in de huidige wereld wel succes heeft; wel mogen we
ons afvragen of de aanpasslng van Sjin- Sjoe ’ aan de geïndustrialiseerde maatschappij niet zÖver is gegaan,
dat we enigszins mogen betwijfelen of hier nog we1
sprake is van boeddhisme.
De vierde belangrijke SeCte, naast dB tantrisch-esoterische Sj ingon- secte, de Amida- secten en Zen, is
de secte van Nitsjiren, waarvan de stlchter, Nltsj iren,
leetde van 1222-12B]. Oppervlakkig gezien heeft deze
secte wel wat gemeen met die van Amida, maar de
boeddhistische gezindheid is hier nog veel verder te
zoeken. Nitsjiren zelf had niets van een boeddhistlsche leraar. Hij was een ij dele, aanmatigende, humeurlge man en een grof egoist. Mij was ervan overtuigd, dat de Japanners hBt uitverkoren ras waren
dat de wereld zou hervomen, en hBt is opvallend, dat
de vol elin en van Nits men een mllitalristlsche 1n1ag hebben. De 1eer van N1ts§ 1ren doet ons dan ook
niet zozeer denken aan de leer van Boeddha als wel aan
het Duitse nationaal-socialisme, en het i9 Zeker nlet
toevallig dat Japan in de tweede wereldoorlog met
Italië de enige bondgenoot van Hitler-Duitsland 1s
geweest.
0ok nu nog heeft Nitsj iren in Japan een grote en zelfs
nog steeds toenemende aanhang, vooral in de vom van
de zogenaamde ’Nleuwe Religies'. De Delangrij kste
daarvan Is de Soka Cakkai, eigenlljk een religieus
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geinsplreerde lekenorganisatiB met een zakenman als
president. De Soka Gakkai is een goed georganiseerde
miljoenenbeweging met eigen scholen, tempels, bibliotheken, sporthallen, en zelfs een eigen universlteit.
In wezen is het een para-militaire organisatie, die
zowel doet denken aan de padvinderij als aan de Morele
Herbewapenlng. Hoewel de aanhangers zichzelf tooien
met de weinig bescheiden aanduidlng 'True Buddhists',
dus de 'ware boeddhisten', heeft de Soka Gakkai naar
mijn overtuiging eigenlijk nauwelijks meer lets met
. .
;
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Victor Westhoff

DE ZAAIER

0p een morgen kwam de Verhevene, die, na zich gekleed
te hebben met bedelnap en overkleed, op stap was gegaan,
op de plek waar de brahmaanse landbouwer Bh%radvaja aan
het werk was. 0p dat ogenblik hield deze een voedseluitdeling. En toen ging de Heer daarheen en stelde zlch
aan de kant op.
De hrahmaanse landheer Bh8radvaja zag de Heer daar
staan voor een aalmoes en zei tot hem: “Ik, asceet,
ploeg en zaai en na het ploegen en zaeien eet ik. Jij,
asceet, moest ook ploegen en zaaien, en dan pas eten".
”0ok 1k ploeg en zaal, brahmaan, en daarna eet ik “
”Maar wij zien van meneer Cotama geen juk en ploeg of
de ploegschaar of prikkelvoor de ossen of de ossen
zelf, en toch zegt meneer Gotama: ook ik, brahmaan,
ploeg en zaal en pas na geploegd en gezaald te hsbben
eet ik." En daarop wendde de brahmaan zich tot de Heer
mBt de versregels:
"Je knikt: dat je landnan bent en «e zien geen ploegen,
Vertel ons dan hoe je het doet, ve trillen het gra8g veten”»
"Geloor is i•:Ij u zaad, ascese de regen en sij sheid

schaamte de 4isselbooa, aij u geest het leidsel, en vaahzaaciheid ploegschaar en prikkel.
Beheerst in aaad en rtoor

en matig in gebruik van voedsel ,

(vervolg op pag. Z8l

B 0 E K E N_
ZEN-BEGIN, BUNDEL TOESPRAKEN VAN SUZUKI-ROSI
In de vorige af1ever1ng van ’ Saddharma“ het boek van
Erik Bruyn ( ”De weg van zazen“ J besprekend, kondigde
Ik het boek van Suzuk1-rosh1 reeds aan .
Inmiddels is dit verschenen en gaarne hBrhaal ik dat
onze zen-literatuur daamede een grote vBrrijking
heeft ondergaan. Natuurlijk zullen vele zen-studenten
al in het bezit geweest zijn van de Engelstalige
uitgave (“Zen mind, beglnners mind“), maar het euvel
van de taal-barrière moet men toch niet onderschatten.

In het voorwoord van Prof. Huston Smith wordt een
vergelijking getrokken tussen de verdlen9ten van Prof.
D.T. Suzuki en Suzuki- rÖshl. “Was Daisetz Suzuki's Zen
dramatlsch, Shunryu ' s Zen 1s gewoon“. Dat klopt wel en
is vrij gemakkelljk verklaarbaar. De methode van
Rinza1-Z en , door D. T . gevo 1gd, 1s ”name 11a k ga:P:z cht op
een verhoging van" spann1ng , het met a 1 1e macht straven naar
satori. Soto-Zien, de weg van Suzukl- roshi, heeft daar-

“quiëtistisch“ karakter.

Uit dit karakterverschll spruit misschien ook voort
dat D.T. Suzuki een "veelschrij ver” ls geweest, terwijl het boek “Zen begin” het enige wer’k is dat ”Suzukiroshi heeft nagelaten. Dit laatste is zelfs niet gehBeljuist: zljn leerlingen hebben het smengesteld
met behulp van op de band opgenomen toespraken.
Uit de toespraken komt Shunryu Suzukl naer voren als
een ware Zen-meester. Direct, eenvoudig in zijn taal,
mlld en tegelijkertijd streng in de benadering van
zijn leerlingen. Deze eBnVO d van taal is overigens
misleidend - lmmers de slmpBle woorden wijzen
steeds naar datgene, wat aan het rationele bevattlngsvermogen onttrokken is. Men moet daarom ook niet te
snel aannemen dat ieder, dle in Zen geinteresseerd 1s,
voor dit boek rljp 1s.

De vertaling van het boek lijkt mij aan redelijke eisen
te voldoen. Enkele vragen wil ik echter wel stellen.
Het voorwoord van Huston Smith eindigt
hier
in leder van ons, als wij hBm bij ons wensen“. Indien in
de Engelse tekst het woord “want” gestaan heeft, waarom dit vertaald met: ”wensen"?
Wearom het woord "religion“ vertaald met “godsdienst”
(zie bijv. pag. 166) en nlet met "religie"?
Waarom "emptiness" vertaald met ”leegheid” (z1e blj v.
pag. 1 08) en n:l et met " leegte”?

Nu :t k tach aan het vragen ben, gaarne nog een vraag aan
de u:z tgever: jaar 1s de v1 leg van N:i ke Dixon geb1even
( pag. 16 ?

Het doet wat slordlg aan deze wèl te vermelden, maar
nlet op te nemen.
Overlgens, comDlimenten voor de verzorglng (letter, formaat, omslag) en - niet te vergeten - ook voor de (tenslotte) gekozen titel en ondertitel.
Samenvatt end: een prachtig boek, van harte aanbevo 1 en
vaor de "r:Ij pere beg:t nner" (waarb:t§ :t k :z n het in:t dden
1aat wat "r:Ij p" en "beginner" betekent ] .
Leo Boer.
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T IJ D S 0 H R I F T E N
World BudJh1sm, 1 53/3 Outugemunustr. , Nugegoda, Sr1
Lanka, § an . 19 76. Van Saddhat1ssa is het 4e des1
van zijn beschouwing ’Nlbbana: Pertect Bliss..and Freedom” opgenomen. Shanti Bhadra start een serle artl-.’
kelen: “Diary of a Dharmaduta Mission“ (door India}:
Verder zijn er bijdragen van George 0. Bond en Shohei
Ichlmura en een jonge Amerikaan, die boeddhistischs
monnik is gBworden, lagt de lezers uit hoB hij hiertoe gekomen is, met grote oprechtheid en Bnige nasvetBit. In het Cebruar1-nr. begint Nathan Katz een
serie artikelen “Mahayana [riticism of Theism”.
Yana, "Buddh:z st 1sches Haus Georg Gr1m", 8919 Utt1ng
a. f1a1n. In het maart/ apr1 1nr. 1s de vert al Ing van
de Dhan:tya- sutta ( de beroemde samenspraak van da
Boeddha met een herderJ door Georg Cr1m opgenomen›
en een b1j drage van Nax Hoppe, tarief :zj k vlak mora11st 1sch ditmaal.

ik 't onkmid der be&oocheling. Vriendelijkheid iS sijn tsvbjding
en energie Inijn ploegos, die, iiiij brengend naar
voliii akte vrede, heengaat zonder terugI‹eer, en waarheen hij gegaen is,
daar is geen verdriet»
Zo is dan deze akkerbouw. haar oogst is onsterfelijkheid.
Zo bevrijdt dit ploegen van alle leed»"

Daarop schepte de brahmaense landbouwer Bhäradv8j a
rijstepap in een grote bronzen schaal en overhandigde deze aan de Verhevene met de woorden: “Moge ds
ee aarde
Gotama de rlj stepap nuttlgen, hij 1s een
landbouwer, want hij ploegt een akker dle de vrucht
der onsterfelijkheid draagt.’
Vertaald uit het P811,
Sutta Nipata 4, vss 7b
t/m 80.

is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum
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 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
de Stichting is dat van de redactie van
eerste bladzijde van dit
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

