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

S AD D HA R NA
TIJDSEHRIFT STIEHT ING NEDERLANDS BOEDDHISTISCH CENTRUI'1

1 0' jaargang

§ un1 1977

Redactie-adres: Bornsestraat 61 - Hengelo (O . )
Secretariaat Stichting: Hugo de Grootstraat 52 =
N15 lTlBgen

Postg1ro : 1 52 00 22, t . n . v. de penn1ngmeBSter van de
Stichtlng Nederlands Boeddhistlsch Centrum, Hinkeloordse«eg 8, Nagen1ngen.
I'11n. donatie 19 77 /- 30, --› ( BChtpaar ”/ 40, --; studerenden / 20, --) .

N a § a a r s b i§ e e n k o rr s t

oe nam aarsb1§ eenkomst za1 worden gehouden op 5 EN 6 N0VEf1BER 1977, evena1s var1ge j aren In Centrum Hyde Park
te Dr1ebergen.
Nadere gegBvens zu11en verstrekt worden In het septembernunxner. Zoals zij reeds eerde:c meadee1den, hopen wij dat
Rev. Dh1rava‹nsa u1t Engeland zal kunnen overkomen en
onze gast za1 z:zg n .
Het 1s U bekend dat de St1cht1ng dan haar tweade 1ustrurr
za1 v1eran Ter ge1egenhe1d daarvan zu11en wtc bagunst:z gers van de 5t1cht1ng tevens een n:l euke u1tgave 1n de
vort› van een brochure aanbieden.
I n t e r n a t 1 o n a l e

c o n t a c t e n

Wellicht stelt U er prijs op te wetän blz welke internationale organisatlBs de Stichtlng thans is eangesloten:
4. The Wsüd Fellowshlp of Buddhlsts (de WFB), hoofdkantoor te Bangkok;
2. The Haha Bodhl Society, hoofdkantoor te Calcutta

3. do BOBddhls tische Unie van Europa i
4. The Buddhlst Soclety te Londen (ts. "The Mlddle Way”)

oe 1aatste Conferentie Van’ de NF'B hëeft p1aatsgevonden
in februari 19 76 ta Bangkok . De volgende wereld-comarentie zal gehouden worden in Japan t dat in 4976 ’meer
dan 90 afgevaardigden heeft gestuurd). waarschljnlljk

Er isons van verschillende kanten gevraagd of de in
het maartnr. voorgestelde rels niet georganiseerd kan
worden op basis van aanzienlijk lagere kosten.
Welnu: we kunnen u aanbieden een reis van 8 dagen naar
Ceylon voor _ ï )]QD,--.
Wil wie hiervoor voelt, de secretaris bericht sturen
vöör 1 aug., met opgave van de maanden vanaf okt. '77
tot okt '7B waarin hij/zij beslist verhinderd is? Gaarne ook vermelden voor welke maand(en) nen voorkeur
heeft. - Voor de eerste opzet was een tekort aan

gegadigden.

BOEDDHISTISCHE ACTIVITEITEN

N:Ij ontv1ngen een u:t tnod:tg:I ng van de BUDDHARANA TEHPEL
te Waalwijk (Talmastraat 20, tel. 04160 - 342S4 ) om op
7 mei de Visakha [eremonie te komen bijwonen.
0p dit boeddhistische feest worden, officieel op de
dagvan volle maanin mei, de geboorte van de Boeddha,
zijn Dntwaking en. zijn opgaan in het Nibbana herdacht.
Dit jaar: had de herdenking voor de tempel in Waslwijk
een extra luister door het bezoek aan Nederland van de
Haha Sangha van Thailand, ln het kader van een Europese etudiereis door voorname vertegenwoordigers van de
Sangha.
G te Vleuten [Hamtoren.

eriusst raat 136, ’te1 ;
5 JULI tDt 12 AU6USTUS een

Dathün fmaand van «›ed1tat1a J In het zu1den des bands .
Het g,Elat Om s amat: ha/v:z pas s an a med1t atla. Een wordt begeleld door ervaren medltatie- lnstructeurs, die daartoe
zijn opgeleid en gemachtlgd door de beroemde meditatiemeester Chögyam Trungpa Rinpoche. De Dathün wordt aanbevolen ’zowel voor beginners als voor wie langer medlta
tie beoefent. Kosten _ f 450,--. Deelnemers dienen voor
1 juli f 200,-- over te maken op postgiro 28365Z7 t.n.v.
H.F. de Wit, Valeriusstraat 136, Amsterdam, met vemelding “DathÜn Dhama Huis“. Vanwege de van tevoren te maken kosten is dit bedrag niet terugvorderbaar. Voor verdere informatie over de plaats van en accommodatie bij
de Dathün wende men zich tot het Dharma- huis, adres zie
boven.
(he voorts de publikatie afkomstig van het Dhama- huis

AOVERTENTIE
T i d o ri
stichting voor alternatieve natuurbewuste leefwljze
op agrarische, biologische, etosofische en ambachtelijke grondslag. telefoon 01415 - 2355
hogezoom 79, burgh-haamstede, schouwen-du:t ve1and
kursussen eigen bewustwording, werk- en informatieweekelnden, gezonde voedselbereldlng, wilde groenten,
Kruidenleer, winter- en zomerzwemmen in zee.
intensleve meditatie- kursuss voor een periode van
ten minste twee weken.
zomerkursus meditatie en ambacht in juli en augustus.
f 2D ,--/dag, studenten f 10 ,--/Öag.
aanmelding door storting van f 25,-- glro 91001.

B. Mertens.

0p zondag 15 mei vond de voorjaarsbijeenkomst plaats
en naar voor-Driebergense traditie werd deze gehouden
in ”0e Werkstee” te Putten. 0p het programma stonden
twee lezingen.
In de voormiddag zette de heer A . ’ Zonneveldt enKele
van zijn gedachten uiteen over het boeddhisme en ln
het bijzonder over de anattavada. In zijn beschouwingen
over de diverse lnhoudelijke waarden die aan het begrip zelf toegekend kunnen worden, roerde hij zijdelings een van de klassieke en een van de meest mOeilijke problemen uit de boeddhistische scholastiek aan.
In de eerste plaats is er het absolute zelf -of zo U
wilt, het Zelf-. Dit begrip heeft in de ontwikkelingsgang van het boeddhisme tot weinig discussie aanleiding
gegeven, daar de scholastici er zich - evenals de Boeddha zelf - doodeenvoudig niet over wildsn « i tl a ten. Een
uitzondering hierop vormen de leraren van enkele stromingen uit het tantrisme, die het begrip Adiboeddha
poneerden als het eeuwige, onvergankelijke principe
van het gehele universum. Bij het ontwikkelen van deze
monotheï stische kosmogonie trad uiteraard een scherpe
breuk op met de eigenlijke boeddhistische traditie:
terecht zegt Conze (4957), dat toen eenmaal dit stadium in de ontwikkeling van de leerstellingen bereikt
was, deze stromingen alleen nog maar konden opgaan ln
de monotheïstische godsdiensten eromheen.
Naast het absolute zelf kan er een empirisch zelf onderscheiden worden; dit laatste levcrt begripsmatig
geen enkel probleem op. De moeilijkheid ligt in het
feit dat de boeddhlstische leer het empirisch zelf geen
entiteit toekent, terwijl het zich echter in de praktijk van het bestaan met een taaie hardnekklgheid kenbaar schij ntte maken. Dit verklaart dan ook waarom
er in de scholastiek van het boeddhisme zo enorm veel

De in de ontwikkeling van het boeddhisme steeds weer opl aalende discussie rond het bBgrlp zelf tOont echter aen,
dat er geenszins alles mee gezegd 1s. Er doen zich zulke
vragen voor als: wanneer het empirische zelf geen eigen
entiteit bezit en de mens geen onvergankelijk principe
in zich draagt, wat moet er dan verlost worden f en waar
moet en dan de d e u g d e n ne t t a , k e ru n a ,

nu d i t a e n u p e k h a

naar uitgaan? 0ok oD elementair niveau vinden we deze
paradox, nl. in ds interpretatie van enkele centrale begrippen uit de boeddhistische leer. Een van de meest sprekende voorbeelden hiervoor vormt het begrip sankhara,
dat onder meer in de leerstelling van de paticcasamuppada
een belangrijke positie bekleedt. De plaats van deze term
in de reeks - tussen de begrippen avljja (onwetendheid)
en vinnana (bewustzijnl in - wijst erop dat dit begrlp zowel een passief als ’een actief aspect in zich draegt.
Het begrip staat op de overgang van onwetendheid naar bewustzijn en houdt er rekening mee, dat er vanuit een
zekere "habltus“ (de karmische aggregaten) eèn activiteit
nodig is om tot bewustzijn te Komen: in het ongunstige
geval tot een vermeend bewustzijn, waarin een identificatie met het empirische zelf optreedt; in het gunstige
geval tot een zich bewust zijn van de onwetendheid, hetgee n
het begin van wijsheid, van nana, inluidt. Maar hier doet
zich dan tegelijk een groot probleem voor. Want als alles
samengesteld is en er derhalve geen eigen, onverganke’lijK
wezen in de mens besloten ligt, van waaruit moet dan de
activiteit die naar de verlichting leidt, gestuurd worden?
Hoewel een van de krachtigste trekken van de boeddhistische
leer is, dat ze allerlei tegenstellingen naast elkaar
kan laten bestaan zonder de behoefte te gevoelen deze logisch op te lossen, hebben sommige stromingen toch gemeend voornoemde en soortg lij k p tegenspraken te moeten ondervangen door het poneren van een bovenpersoonlijk zelf.
0e yogacara-voorstelling kent een "voDrraad-bewustzijn“
(alaya-vijnana) en de volgelingen van de sekte der sammatiya ' s staan bekend als pudgalavadins [zij die aan de
persoon geloven): ze brachten het begrip pudgala naar
voren als een ondefinieerbaar principe dat verschillend
noch niet verschillend is van de vijf khandha ' s. Tot zover enige persoonlijke reflecties naar aanlelding van de
lezing van de heer Zonneveldt, niet een weergave van ’ de
5

lezing zeli.
0it laatste ligt niet voor de hand, aangezien wij de lezing zelf nog eens in Saddharn. a hopen te publiceren.
De heer Zonneveldt gaf zijn /isie cp een persoonlijke,
imprc» iserende manier en even boeiend als sympathiek.
In de namiddag hleld Dr. R . H . C . Janssen een lezin g ° ver
”Psychologie en Boeddhisme“, waarin hij talloze verbanden legde tussen de boeddhistische leer en de westerse psyc ho1 cgie en +i 1os o+ie, daarin een terrein best.bij kend van üe1 amettc1e s L ' hom.e
.
machine tot en ret het
exi stentialisme » an Sartra. Zijn lezing tconde duidelijk aan dat waneer een gelcoisopvatting sterk gericht
is op de praktijk van het bestaan, zcals dat voor het
boeddhisme zeker het gevalis, al snelzaKen die we in

als "een dialectisch pra Fiatisme met een psychologische
inslag” en noer.t de Abhidhamma de cudste psychologie
die we kennen, Het christendom is hierin wat minder uit

t Myth ot Freedom, p . S - 7)

Zo lang we er een spirituele benadering op na houden die
verlossing, wonderen en bevrijding belooft, worden we gebonden door de 'gouden keten van spiritualiteit'.
Zo'n keten is misschien prachtig om te dragen, met ingelegde juwelen en fijn graveerwerk, maar toch: hij houdt
ons gevangen.
Mensen denken de gouden keten voor de sier te kunnen dragen zonder erdoor gevangen te raken, maar ze houden zichzelf voor de gek. Zo lang iemands benadering van het spin
tuele is gebaseerd op het verrijken van het ego, is het
spiritueel materialisme, meer een suicidaal proces dan
iets creatiefs.
Alle beloften die we hebben gehoordzljn pure verleiding.
We verwachten dat de leer al onze problemen oplost: we
verwachten te worden voorzien van magische middelen om af
te rekenen met onze depressies, onze agressieve ’ uitbarstingen en onze sexuele frustraties.
Masr tot onze verbazing beginnen we in te zien, dat dat
niet gebeurt. Het is erg teleurstellend om in te zien, dat
we met onszelf en onze ellende moetmuerken, in plaats van
op een redder te steunen of op de magische Kracht van yoga
technieken. Het is teleurstellend om in te zien, dat we
onze verwachtingen moeten opgeven, in plaatsvan op te
bouwen op basis van onze vooropgezette meningen.
We moeten onszelf toelaten om teleurgesteld te worden, wat
inhoudt het opgeven van mij-heid, mijn prestatie. We zouden graag toeschouwer bij onze eigen verlichting zijn,
onze volgelingen ons zien bejubelen en aanbidden, ons
bloemen zien toewerpen, compleet met wonderen, aardbevingen, goden, zingende engelen enz. Dit gebeurt nooit.
Verlicht worden is, vanuit RgD bekeken, totale dood, de
dood van zelf, de dood van mij en mijn, de dODd van de
toeschouwer. Het is de laatste, definitieve teleurstelling. Het spirituele pad op gaan is pijnlijk.
Het is een voortdurende ontmaskering, een laag voor laag
afpellen van maskers. Het betekent belediging na beledlging.

Zo'n reeks teleurstellingen lnsplreert ons om onze eer-.
zucht op te geven. We vallen en vallen tot we de grond

raken, tot we contact maken met de fundamentele gezondheid van aarde.
We worden het laagste van het laagste, het klelnste van
het kleinste, een zandkorrel, volmaakt eenvoudig, geen
verwachtingen.
Wanneer we gegrond zijn, is er geen ruimte voor drDmen
of oppervlakkige impulsen, zodat onze beoefening tenslotte werkbaar wordt. We beginnen te leren hoe je een
goed kop thee zet, hoe je recht op moet lopen zonder
te struikelen. Onze hele levenshouding wDrdt eenvoudiger en ”directer, en welke leer we ook horen, of welke
boeken we ook lezen, ze worden werkbaar. Ze worden bevestigingen, aansporingen om te werken als een zandkorrel, zoals we zijn, zonder verwachtingen, zonder dromen.
Als je een zanokorrel bent, is de rest van de wereld,
alle ruimte, alle plaats van jou, want je staat niets
in de weg, vult niets te veel op, bezit nlets. Er is
een enorme openheid. Je bent de heerser van het universum omdat je een zandkorrel bent. De wereld is heel
simpel en tegelijkertijd heel waardig en open, want je
inspiratie is gebaseero oo teleurstelling, dat wil zeggen zonder de ambitie van ego.
Chögyam Trungpa
uit "Myth of Freedom”
( Shambha.1 a, 19 76). \/ ert aa1d
dDor Ann a Bo 1,
DHARHA HUIS ANST ERDAH

In zij n hoogst o e I angr:Ij ke boek "het ab 1 et i ca, 1 een der
verander:Ingen " zet: üe schr:Ij ve:c, prof . dr. J . H . ven den
Berg , u:It: een , dat on s cu It uurp at zoon voor een D et angr:Ij k
deel ont st aan :t s onder invloed van de wetens chappe 1:tj ke
ontw:t k ke 1 :tng s:tn ds Des cartes , d:te aan de d:Ingen :t edere
wezen 1 ij ke e:i g en s chap ont zegde en a 1 1 een hun "u itgeb red dheid" a 1s kenmerk han dhaaf de. Aan deze only:t kke1:Ing danken w:Ij de t r:t omfen van de rest erse met en s ch Qp en t echn:t ek
Haar w:Ij hebben er een co1 voo:n moeten betalen de vervreemd:Ing van de werke1:Ij khe:I d der natuu:c, van het wezen
van de d1ngen . üe histori cus J an Rome:In dru kt e o:It: u1t
door te zeggen , dat de LJester1 Ing ve:nv:ceerd :t s geraakt
van het "A1 gemeen Hen set :tj k Patroon ".
Wanneer u:Ij nagaan hoe de zogenaarnde er:tm:It :t eve vo 1 keren,
j u:t ster de onge1ett erde vo 1keren te noemên , tegenover de
natuur st aan , dan v:In den we wel :t swaar zeer u:It een 1opende
opvat t ingen, maar toch wel een duï de1ïj k daardoorheen
lopende rode draad . ü:I t 1s het besef. dat er in ae schepp:I ng een o 1 an verD orgen 1 :t gt , dat de wij she:Id en het begrip van de eens te boven gaat: , maa:c dat door de mens aan
de vers ch ij n s e Een en het: ri tme in de n at: uur t of oD zekere

hoogte kan worden ange1 ezen . De onge 1 etde:ede vo1 ken z:t en
het hee1 al al s een geordend systeem, oo:cspron kel Ij k op
gang geb racht door een godde1:tj ke wi 1 en s :tnds d:zen z1,j n

eigen immansnte orde volgend. Daarbljzien ze de mens
nlet als een tegenover de natuur staand, maar als een
daarln opgenomen wezen, dat de natuurlljke levensbehoeften onder bovennatuurlij k toezicht mag gebrulken.
Er is een reletie uen wederkerigheid: een morele orde
verblndt mens, natuur en goden tot één geheel. Vooral
enkele Noordamerikaanee Indianen hebben deze wereldbeschouwing, duister uitgedrukt öit levBnsgevoel, ook
in dBze eeuw nog op treffende wijze onder woorden gebracht. Hoewel een dergelijke zienswijze ook in de modazrie we:veld nog we1 net de mond ba1eden wordt. 1s de
werkelijke gedachtengang van de moderne Westerling geheel anders. DB mens wordt tegenover de natuur gesteld
en Cod staat buiten beidB, in felte wordt het begrip
”God” gebruikt als een rechtvaardiging pn de.kmantel
voor ieder eigenmachtig menselijk handelen, het heeft
zijn oorspronkelijke zin verloren. De huidige “Westerse" of juister Noordelijke wereld, thans nagevolgd door
de ontwikkelingslanden, beschouwt de betrekking van de
mens tot de natuur als een relatie van de mens tot
fysieke materie, waarbij het hoofddoel is, de natuurwetenschap ten bate van de stoffelijke
nselij ke welvaart toe te passen en de materie naar willekeur te
vervormen en te harordenan . Het veel gec1teerda woord
van Francis Bacon, dat de mens de natuur moet dlenen
om haar te kunnen beheersen, is te beschouwen ale een
latere rationele fomulering van de on- of halfbewustB wijsheid der ongeletterde volken: dit woord, hoe
waar ook, is in onze expansieVB dollamaatschappij echter de stem van een roepende in de woestijn geworden.
Wij Westerl lngen zijn dus van het Algemeen Menselijk
Patroon vervreemd geraakt. Wanneer wij ons bllj ven beperken tot de vraag naar de houding van de mens tegen'
over de natuur, moeten wij met Van der Goes constateren, dat het overwegend negatieve karakter van deze
houding voor een belangrijk deel is te wljten aan de
invloed van het christendom. dat daarin een coneequBnte
voortzetting ls van het Joodse geloof. Was dit laatste
theocentrisch, het latere en moderne christendom kan
men het beste als antropocentrisch aanduldem: de mens
is er de maat van alle dingen. De natuur is er om beheerst te
eigen waarde.

rentmeester, die over het hem toevertrouwde erfgoed behoort te waken; maar ook deze gedachte heeft nooit een
centrale plaats in het christelijk geloofsleven ingenomen. De Engelse oecoloog LowdermilK heeft terecht opgemerkt, dat Mozes het elfde gebod vergeten heeft, en dat
dit zou moeten luiden "gij zult de aarde beheren als een
goed rentmeester, en haor aan uw zonen niet in een mindere staat nalaten dan gij hsar zelf hebt toegedeeld gekregen".
In de enerzijds op het hiernamaals, anderzijds op de
aardse mens gerichte mentaliteit van de christelijke Middeleeuwen was er voor de natuur geen plaats; in de middeleeuwse schilderkunst is de natuur alleen als tuin en
Dark, als decor van menselijk handelen, aanwezig. Eerst
met de Renaissance, in de veertiende en vijftiende eeuw,
verschijnt het lanoschap in de schilderkunst. In zijn
be I angwe kken de s tudï e "F :t 1 osoTï e van h et 1 an ds chao " zet
Ton Lena:tre u:It een , dat met deze vers ch ïj n :I ng van het 1and
s chao :t n b eg in s e 1 de verde:Lj n :t ng Van het ch rïst endom a 1s
1even snorm heeft ingezet . N:t ett ern:In hebben üe opeenvo 1gende st rorr:t ngen :tn de Westerse cu I t uurgesch 1 eden ïs er
noo1t toe kunnen le:t den , dat de best erse samen leving als
gehee1 z:t ch ontt:co k aan de b an van het uti 1 St a:cï st ï s Che
den ken . Z et is het hoogt epunt van n at uur— s chi 1 derkun st ,
h£3t ïMDres s1on 1sme , :t s daarin n iet: ges I aagd , hOewe 1 , om
met Lema:t re t e spreken, :t n het :tmores st on isme de Eurcpeaan de overgang vo It:sokken heeft van zij n onderwerp J. ng
als s chepse1 aan God n aar z:Ij n onoerwe:cping aan de nat uu:c.
Dat heeft echt er de hoo*dst room van het Europes e den ken
en leven teen auwernood be:roe:co .
Oo k voor de modern e chr:t st en 1 :t gt de waarde van de n at uu:c
vöör al les bes boten In de waarde die z:Ij voor ele een s
heeft . In z:Ij n zorgvu 1 dige , goed doordacht e en uit st eKen de beschouwing "U:Ij sger1ge en et hï s che ove:nweg1ngen
:tn zake n at uur- en m:t 1 :t eubeheer" heeft de N:tj meegs e hoogleraar Van Heksen in 19 71 een u it eenzetting gegeven over
het verband tussen n at uur en ethiek. Zijl n be 1 angr:t j kste
con c1us:t e :t s, dat de studie van de mens van z:t chze1f , zowel b:Innen het kader van de natuurwetenschappen als b:In nen dat van de gedrag swet en s chaDoen , het n:t et kan st e1 1en

zonde:c de stud:t e van de levende natuur, van de aaar:In
voorkomende gest a1t en en hun s amen 1 even . Daa:rmee is, aI-

’dus Van Melsen, reeds een eerste en belangrijke reden
gegeven voor het zorgvuldig beheer van alle levBnsvozmen. Wat de natuur 1n haar rijkdom aan vormen onthuld
hBeft, iS het resultaat van het gigantische experiment

det w1j evolutie noemen. De resultaten van dit experlmBnt uit te schakelen zou neerkomen op eBn onherstelbare vernietlging van een unieke lnformatlebron.
Net dit sympathieie betoog van Ven Melsen’- kan men gaarne instemmen, maar het is duldellj k, dat het slechts
één kant van de zaak raakt: de bescherming vande natuur is voor hem een belang van de mens.
N1attem:In , deze u1tspraken van Lema1ra en van Van MBle
sen ten spijt, kan een christen ook in de 19
eeuw nog heel wel zijn christelijke levenswijze verenigen met een verbondenheid met de natuur om haar zelfs
wil, afgezlen van het nut van natuurbehoud voor de mens.
Ik behoef daarvoor elechts drie grote dichters en
”'schrijvers uit ons taalgebied te nog: Guido Gezelle,
Aart van der Leeuw en Ida Gerhardt. En in de wat kleinere kring van onze elgen medestanders, de hedendaagse
natuurbeschem’ers, wil ik hier de naam van dr. Marcus
Adriani releveren.
Wanneer wij te rade willen gaan bij de opvattingen van
het marxisme over de natuur, kunnen «• e ons met vrucht
ov1ënte:ren met behu1p van ’de :zn 19 74 verschenen he1dere oratie van dr. G . Harmaen, hoogleraar 1n de dialectisshe filosofle te Groningen. getiteld: "Natuur,
geschiedenis, filosofie” . Hier ontmoeten we het utllita-

ristisc denken in reincultuur; niet zozeB& b1j Manmsen
zelf, die zijn verleden in de N . J . N . niet kan en w1l
verloochenen, als wel bij Marx en diens volgelingen.
Marx stelt radiCaal, dat de natuur op zl zfizelf met betrekking tot de mens niets is. Msrkweardlg 1s zlj h u1tspraak: ”HRt ware te wensen, dat het slome boerenbedrljf
vän Beieren eindelijk eB door de moderne akkerbouw en
moderne machines omgewoe1d zou worden " . Hen kan daarövBr
s 1echts opmerken, dat de heren ruzmschoots hun z1n . hBbben gekregen . f'Iarx Bn het rnarx1sr»e z1an de natuur alleen
als grondslag van het produktieproces, als materlaal'
dät d beho Ttë-beVI*Qdig1ng van de mensen moge11§ k maakte
maar n1et als ean waarde dle daar boven u1tgaat . Ja
Vinden hler de bekrompen menselijke hoogmoed van Hsgel,

in diens volgende, d Or Marx vaaK geCiteerde uitsDraak:
"Zelfs de misdadige gedachte van een booswicht is grootser en verhevener oan de wonderen van het firmament". Dat
is hybris, menselijke overmDed, 1n de authentieke Griekse
zin.
Het sedert de Renaissance ontwikkelde vermogen, de natuur
innerlijk als een zelfstandige waarde te beleven, is
een aangelegenheid van artistiek en wijsgerig Degaafden
gebleven, tOt het in en via de natuurbeschermingsgedachte, juist in de laatste twintig jaar, althans in de Noordeuropese landen, waaronoer het onze. weer in een breder
cultuurpatroon oegint door te dringen.
In zijn zojuist geciteerde rede stelt Harmsen het probleem aldus:
"Heeft de natuur in deze fase van oe economische ontwikkeling voor Ons alleen betekenis, voorzover Zij nuttig iS
door deel o’ potentieel deelte zijn van het produktieprOces? 0f is de natuur met betreKKing tot onze intellectuele en emotionele ontplooiing ook een waarde die
daar hoven uitgaat? En wanneer dit laatste zo ie, ’vereist
dit dan een omgaan mot de nstuur dat ook maatschappelijke
consequenties heeft T "
MazmSen beantwoordt deze vraag zei’ bevestigend, maar hij
Komt niet toe aan de overweging, dat vanuit de beide ooor
hem genoemde gezichtspunten natuurbehoud een streven is
terwille van de mens en nier terwille van de natuur zelf
Kunnen we dan niet elders in de werelo een stroming, een
geesteshouding aantreffen, die een andere instelling
heeft behoudens Is de kosmische verbonoenheid van de ongeletterde volKen in iedere civilisatie tot utilitaire
hebzucht geworoen? Die laatste vraag Kunnen we gelukkig
ontkennem Deantwoorden. Zonder het Oosten te willen idealiseren of romantiseren moet gesteld worden dat in de
Aziatische godsdiensten, met name in het boeddhisme, het
algemeen menselijk patroon beter bewaard is gebleven.
Niet töevallig Dloeide de Chinese landschapsschilderkunst
reeos enige eeuwen vöör de Westerse, en niet toevallig
is in deze Kunst de mens geen heer der scheDDiug, maar
een nederige visser, boer, denken fluitspeler, dle een
gering, maar harmonisch onderdeel van de compositie vomt.
De grondslag van het b oeodhisme is het beginsel van metta
en Karuna, van liefdevolle verbDndenheid met alle schepselen. Oeze liefde is als de agapè , de caritas waarvan de
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apostel Paulus spreekt, maar met dit wezenlijke versch11, dat Pau lus al teen mensen op hBt Oog heeft, en
dat karuna aus levende wszens, ds gwhele natuur omvat.

Het zou oBn misverstand zijn, daaruit de conclusie te
trekken, dat het boeddhisme een aoort nstuurbehoudsgodsdienst zou zijn, Daarvan i9 ggen sprake; wanneer
WB d1t gevosl van verbondenheld in Westerse temBn
trachten te vBrtalen, komen we niet zozeer terecht bïj
dB natuurbescheming als ' veeleer b1j de dierenbescherming. Anders gezegd: voor deze lBvensbeschouwing zijn
alle wezens in beginsel gelijk, hst gaat niet om soorten en zBker niet om zeldzame of bedrelgde eoorten,
maar om individuen. Er is echter, in samenhang met deze kosmische verbondenheid, een ander belangrlj k aspect van het boeddhisme dat ons Westerllngen als een
splegel onze feilen toont: dat 1s het besef van depersoonlijke verantwoordelijkheid voor het elgen lot én
voor het lot van anderen, ulteindellj k voor het lot
van de gehele biosfeer. Juist ’deze spiegel laat one
zien, waarin het eigenlijke menselijke tekort van de
utllitarl
dhe
gsinstelling van de Westsrling gen
legen ie. Daarin ontbreBkt het besef van verantwoordelljkheld, de innerlijke betrokkenheid bij de samenhang
van het gebeuren, het gevoel van verbondenheid met
onze medeschepeelen. Verstandellj ke kennis, zelts els
die aanwezig Is, is niet voldoende wanneer de innerlijke drijfveren tot het juiste handelen ontbreken.
De Westerse mens heeft nlet geleBrd, zichzelf aansprakelijk te stellen. Vele eeuwen lang heBft hïj opgezien
tot een hoger wezen, dat het wel voor hem in orde zou
maken. Nu de ontker,te nQ ver is voortgeschreden en
de kranten schrlj ven dat God dood ls, betekent dat nlst,
dat de innerlij&ohouding van de mens is veranderd. Hij
heeft er een andere God voor in de plaats gesteld. de
wetenschap en de techniek, die hst nu wel voor hem zu1len kleren. Dat zijzelf, door hun elgen houdlng, aansprakelijk zijn, komt bij de meeste mensen nlet op.
Zlj gaan door met het sisen van loonsverhoging, het
rondstrooien van vuilnis, de vergittiging van atmosfeer,
water en bodBm, het doodspuïten van wilde planten, zgn.
onkruid, het protesteren tegen de hoge lasten op het
wegvervoer, die het hun moellij ker maken het milieu
ongebreideld te verontreinlgen.

Het is ook voor de goedwillenden bijzonder moeilijk, zich
te Dnttrekken aan het moderne ”schriKbeWind van uur en
feit", zoals de dichter Adriaan Roland Holst het genoemd
heeft. Niettemin ’kan het vooral voor de vele jongeren
die in het huidige Westerse levenspatroon weinig heil
zien, een steun zijn te weten, dat men niet van lotje
getikt of halfzacht hoeft te zijn wanneer men aan de natuur een eigen waarde toekent en die waarde bewust om
haar zelfs wil in stand wil houden. De overtuiging van
persoonlijke verantwoordelijkheid voor de natuur, die
e:ig en :t s aan het oeddh:t sme, kan een m:Onder ze I+zucht ige ,
minder ovemoedige instelling ten opzichte van onze
Dl aats in de natuur helpen beoalen.
Wie in het slot van 0it betoog een soort van zendings preekje ten bate van het boeddhisme heeft menen te horen,
heeft mij wel heel slecht begrepen. [r is geen enkele
reden om te verwachten, of zelfs maar wenselijk ze achten, oat Westerlingen oo grote schaal BOeddhisten zullen worden. Ieder moet oD zijn eigen wijze zalig worden,
of, om met de Zwitserse psycholoog E.G. Jung te spreken,
ieder mons moet trachten zichzelf te verwerkelijken binnen de levensbeschouwing en het cultuurpatroon waarin
hij is opgegroeid. Wel Kan een groeiend hesef van de
ontoerelKendheid van onze Westerse levenshouding, een
onbehagen in cultuur, ertoe bijdragen, open te staan voor
een andere levensinstelling. Een alle wezens omvattend
verantwoordelij kheidsbesef, bezonnenheid, bewustheid,
resignatie, besef van vergankelij hhei d , net zijn eigenschappen die de hedendaagse Westerse mens meer dan ooit
nodig heeft.
Waarscnijnlijk zult u zich toch erover verwonderen, wellicht zelfs ergeren, dat mijn oetoog wat op een preek begint te lijken, en u zult zich misschien afvragen, of
Menno ter Braak zijn ”Afscheio van domineesland” dan
vergeefs heeft geschreven. Ik kan daarop slechts antwoorden, dat het voor mij hier inderdaad om een existentieel, in wezen religieus probleem gaat, en dat ik het
juist een van de tekortkomingen van het moderne Westerse
denken acht, onze verbale uitingen op te splitsen in
hokjes die niets met elkaar te maKen mogen hebben, en
die dan genummerd worden als preeK, wetenschappelijk betoog, politieke rede, artistiek essay en wat dies meer
zij. 0e vraag, die ons gesteld is, vereist een integrale
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banader1ng.
N1gn studenten vragen r›1§ wel eens, tvaaru1t wtc natuurbeschemiers algen 11§ k da hoop putten en waaraan vi1J de
energie ont 1anen, om mat onza ogansch1§n 11a k hopeloze
taak dooz• ta gaan. !'11§ n eerste antwoord 1s, dat d1a
taak n1ët zo hopeloos 1s als het soms 11a kt, en dat ze
msar eans naar best-Be1g1ë moeten k1§ kan o«› te z1en
hoeveel er In Nederland bere1ht 1s. haar 1n laatste
Instantie moet ons antwoord toch 1u1dan , dBt WÊ/ BNS
mensen eenvoudig nlet andBrs kur. d o en handelen dän te
staan voor wat voïgens onze diepste overtu1g1ng onze
taak 1s. Ik w11 d1t betoog
dan ook B1nd1gen mat
aan woord van kaarten Luther: "Als morgen de wereld ver-

gaat, zal Ik vandaag x 1§n boomp§ e planten”.
Vlctor Westhopt.

NAGEKQNEN I'1EDEDEL?NG
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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 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 bladzijde van dit
tijdschrift 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

