
FILOSOFIE IN DE ORANJERIE III 



ANDERS DENKEN! ANDERS WORDEN! 
EEN KENNISMAKING MET  
HET OOSTERSE DENKEN 



•Vooraf 

•Het taoïsme 

•Het boeddhisme 

•Het zenboeddhisme 



VOORAF 



 onderwijs    trainingen    gesprekken 



FILOSOFIE IN DE ORANJERIE I 



 
 
 
 
 
 
laten we 
het leven 
opvatten 
als een 
kunstwerk 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

laat het ‘ik’ 
los en leef 
betrokken 
in betrek-
kingen 

 
 
 
 
 
 
laten we 
oefenen 
om ons 
leven te 
veranderen 



FILOSOFIE IN DE ORANJERIE I 



 
 
 
 
 
 
laten we leren 
luisteren naar 
het gelaat van 
de Ander dat 
vraagt: ‘laat 
mij zijn’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

laten we de 
orde van 
spreken ver-
anderen om 
anders te 
worden 

 

 

 

 

 

laten we ons 
open stellen 
voor de ander 
(als ander) en 
dan samen ons 
leven scheppen  
 



OOSTERSE FILOSOFIE 



HISTORISCH OVERZICHT 

500 boeddhisme    taoïsme 

  |   Boeddha      Lao Zi 

  |           |             Zhuang Zi 

  |         |        Lie Zi 

  0         |            | 

  |  Nagarjuna           | 

  |         |            | 

500         |            | 

  |       Shantideva           | 

  |         |            | 



 |   boeddhisme    taoïsme 

    |           |           | 

 500           |           |  

 |     Bodhidharma          | 

 |           |    chan-boeddhisme    | 

 |              |           Huineng       | 

 |           |     Linji        | 

 |              |              Wunengzi 

1000           | 

 |           |     zenboeddhisme 

 |           |             Dogen 

    |           |        | 

------------------------------------------------------------- 

1900  |        | 

    | Thich Nhat Hanh        Hisamatsu 
    |           Masao Abe 



OOSTERSE FILOSOFIE 

• een vorm van levenskunst 

• een meditatieve praktijk  

• een onderzoeks- en oefen-
praktijk 

• een manier van zijns-
verstaan, die een zijnsbesef 
en een bijbehorende 
zijnshouding als ‘effect’ 
heeft 



OOSTERSE FILOSOFIE 
zijnsverstaan – zijnsbesef / zijnshouding 

  |   |       | 

 zitten/staan    ‘standpunt’   in het leven  
       staan 

• het zijnsbesef kan wel / niet worden 
verwoord 

• de zijnshouding toont zich in je hande-
len, in de manier waarop je je tot 
anderen verhoudt 

• de zijnshouding kenmerkt zich door 
aandachtig aanwezig zijn, openheid voor 
de ander(e), inter esse en/of compassie 

  



HET TAOÏSME 





“Er was eens een 'Oude Meester', 'Oud 
Kind' genaamd, die als archivaris aan het 
keizerlijk hof werkzaam was geweest. 

Op een gegeven ogenblik wilde hij China 
verlaten maar werd door de grenswachter 
Yin Xi tegengehouden en gevraagd om zijn 
opvattingen op schrift te stellen.  

Zo schreef hij 'Het boek over de weg en de 
innerlijke kracht' – een aan de keizer 
gerichte handleiding hoe het land te 
besturen en leiding te geven.” 





TAO TE KING 

• het boek over ‘hoe de weg te 
volgen’ en ‘hoe te deugen’ 

• verzen die het natuurmystieke 
besef (proberen te) verwoor-
den 

• een uitnodiging om te gaan 
oefenen / ‘zitten’ 

• een oproep aan de keizer om 
het rijk anders te besturen 





1 

De eeuwige Tao kan niet  

in woorden worden uitgedrukt. 

De eeuwige naam 

kan niet worden genoemd. 

  

Het niets: een naam voor de 
herkomst van de tienduizend 
dingen. 

Het iets: een naam voor de 
moeder van de tienduizend 
dingen. 

 



Waarlijk voor immer bevrijd van 
begeerte, mag je het mysterie 
aanschouwen. 

Blijf je altijd vol verlangens,  

dan zie je slechts wat je beoogt. 

 

Deze tegenstelling is het gevolg 

van het door namen te scheiden 

van wat oorspronkelijk één is. 

(…) 

 



2 

(…) 

Daarom houdt de Wijze zich in zijn 
daden bij het nietsdoen. 

Zonder woorden verspreidt hij zijn 
leer. 

Alle dingen verschijnen maar zonder 
zijn initiatief. 

(…) 
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 (…) 

 Waarlijk: slechts degene die zijn 
lichaam beschouwt als iets dat 
kostbaarder is dan de hele wereld 
mag belast worden met het 
bestuur ervan. 

 Slechts aan wie zijn eigen lichaam 
liefheeft als zijnde de hele wereld 
mag de hele wereld worden 
toevertrouwd. 



 16 

 Zoek de hoogste leegte 

 Bewaar de diepste stilte. 

 Dan verrijzen alle dingen 
tezamen. 

 (…) 

 Teruggaan tot de oorsprong 
heet: verstillen 

 In stilte keer je terug tot je 
lotsbestemming. 



19 

(…) 

Wees eenvoudig, 

bewaar je natuurlijkheid, 

denk minder aan jezelf, 

ontdoe je van begeerte. 





HET TAOÏSME 

zijnsverstaan –  zijnsbesef / zijnshouding 

   |              |      | 

 zitten/staan     ‘standpunt’   in het leven
   |       |         staan  

   |              |      | 

leegte /stilte        (n)iets    niet(s) doen 
       de weg volgen 
           ‘deugen’  



HET BOEDDHISME 







“Er was eens een prins, Siddharta Gautama 
genaamd, die in Noord-India leefde. Tot zijn 
negentwintigste was hij nooit buiten de 
muren van het paleis geweest. Op een dag 
maakte hij een rijtoer door de stad en zag hij 
onder meer een oude man, een zieke die in 
zijn eigen stront lag en een lijk. Siddharta 
was geschokt door het zien van de ellende 
en het lijden in de wereld. Hij besloot zijn 
vrouw en pasgeboren zoon in het paleis 
achter te laten en op zoek te gaan naar een 
oplossing voor het lijden in de wereld.” 

 



DE VIER EDELE WAARHEDEN 

• de eerste waarheid:  
er is lijden (dukha) 

• de tweede waarheid:  
het lijden heeft een oor-
zaak, n.l. de begeerte en 
hechting 

• de derde waarheid: 
opheffing van het lijden 
is mogelijk 

• de vierde waarheid:  
het volgen van het acht-
voudig pad zorgt voor de 
opheffing van het lijden 





BOEDDHA: DHAMMAPADA 

Het 'Achtvoudige Pad' 
bestaat uit een reeks 
oefeningen die zorgen 
voor juiste zienswijze, 
juist voornemen, juist 
spreken, juist hande-
len, juiste levens-
wijze, juist streven, 
juiste aandacht en 
juiste concentratie. 

 

Wie het pad inslaat 
wordt, al mediterend, 
bevrijd van de ketens 
van Mara en ‘beseft’: 
- al het gevormde is 
  lijdend 
- al het gevormde is 
  veranderlijk 
- al het gevormde is 
  zelfloos. 



VERZEN UIT HET MIDDEN 

Als leegte mogelijk is, 
is alles mogelijk. 

Als leegte onmogelijk was, 
zou er niets mogelijk zijn. 

(…) 

Alles is voorwaardelijk, 
alles is leeg. 



DE BODHISATTVA-GELOFTE 

Hoe talloos de levende wezens 
ook zijn, 
ik beloof ze alle te bevrijden.  

Hoe onpeilbaar de oorzaak van 
het lijden ook is, 
ik beloof die geheel te 
verwijderen.  

Hoe talloos de poortloze poorten 
ook zijn, 
ik beloof ze binnen te gaan. 

Hoe oneindig het pad van 
ontwaken ook is, 
ik ga daarvan de belichaming aan. 

 







THICH  NHAT HANH 

• zijn betekent inter-zijn / 
existentie betekent co-
existentie 

• ‘leegte’ maakt inter-zijn 
mogelijk 

• ‘leegte’ betekent leeg van 
een afzonderlijk zelf 

• ‘leegte’ is de voorwaarde 
voor de mogelijkheid van 
aandacht 

• je kunt oefenen voor een 
leven in aandacht 



HET BOEDDHISME 

zijnsverstaan – zijnsbesef / zijnshouding 

   |      |      | 

 zitten/staan   ‘standpunt’    in het leven
   |      |   staan  

   |      |      | 

        het    alle dingen:       vanuit 
Achtvoudige        lijdend   mededogen     
 Pad          leeg         leven 



HET ZENBOEDDHISME 
VAN DOGEN NAAR HISAMATSU 



HET CHINESE CH’AN-BOEDDHISME 



Bodhidarma 

- ‘hij die naar het Oosten vertrok’ 

- de grondlegger van het Chinese 
  ch’an boeddhisme 
 

Huineng 

- de ‘Chinese Boeddha’ 

- de schrijver van de ‘Twee 
  verzen’ 
 

Linji 

- de ‘Chinese Socrates’ 

- de man van de ‘Uitspraken’ 

 

 

 



Een monnik: 

Ons lichaam is de bodhi- 
boom, 
En ons denken een 
heldere spiegel. 
Veeg ze te allen tijde 
zachtjes schoon, 
Zodat ze geen stof zullen 
dragen. 
 

----------------------------- 

Besef dat jij geen vorm hebt, geen eigenschappen 
hebt, geen wortels hebt, geen begin hebt, geen 
plek hebt waar jij verblijft, maar toch een en al 
trilling bent van waarachtig leven. 

Huineng: 

De boom van volmaakte 
wijsheid is oorspronkelijk 
geen boom. 
Noch heeft de heldere 
spiegel een omlijsting. 
De boeddhanatuur is 
eeuwig schoon en zuiver. 
Waar bevindt zich dan stof? 

 





DOGEN KIGEN 

• op zijn twaalfde in het 
Tendai-klooster 

• ‘hij die (in 1223) naar 
China trok’ 

• ‘alleen maar zitten’! 

• vanaf 1244 in het 
bergklooster Eiheiji 



De weg van de Boeddha leren 
kennen is jezelf leren kennen.  

Jezelf leren kennen is jezelf 
vergeten.  

Jezelf vergeten is bevestigd 
worden door de tienduizend 
dingen.  

Door de tienduizend dingen 
bevestigd worden is je eigen 
lichaam en geest laten weg-
vallen en ook die van anderen. 





Wanneer de mens verlicht wordt, is dat als de 
weerspiegeling van de maan op het water. 
De maan wordt niet nat noch is het water 
gebroken. Ofschoon haar licht zich wijd 
uitstrekt, rust het in een klein beetje water. 
Zowel de hele maan als de volle omvang van 
de hemel rusten in een dauwdrop aan het 
gras, zelfs in een enkel waterdruppeltje. 
Verlichting tast de mens evenmin aan de 
maan een gat breekt in het water. De mens 
biedt evenmin weerstand aan verlichting als 
de dauwdruppel aan de maan en de hemel. 



Er is een uiterst gemakkelijke weg om een 
boeddha te worden. Geen enkel kwaad 
doen, niet aan geboorte of dood hechten, 
diep mededogen laten blijken voor alle 
levende wezens, (…) zonder afschuw voor 
of verlangen naar wat dan ook, zonder 
zorgen te koesteren of te klagen – dit 
wordt boeddha genoemd. Zoek boeddha 
nergens anders dan hier. 





KYOTO SCHOOL 









MASAO ABE 
ZEN EN HET WESTERSE DENKEN 

• Het is duidelijk dat Zen geen filosofie is. Ze 
bevindt zich in zekere zin aan gene zijde van 
taal en intellect (…). Voor de verwerkelijking 
van Zen is oefening volstrekt noodzakelijk. 

• Het is deze filosofie van het zonder-denken 
waarvan Zen volledig gebruik zal moeten 
maken indien zij niet binnen de beslotenheid 
van het klooster wil blijven maar effectief het 
hoofd wil bieden aan de vele kwellende 
problemen waarmee de huidige wereld te 
kampen heeft. 



HISAMATSU SHIN-ICHI 
GELOFTE AAN DE MENSHEID 

Kalm en evenwichtig 

Laat ons ontwaken tot ons ware Zelf 
mensen worden, vol van mededogen, 
onze gaven ten volle ontplooien 
ieder volgens de eigen roeping in het leven, 
ons bewust worden van de doodstrijd 
persoonlijk en maatschappelijk, 
en de bron ervan onderkennen, 



de juiste richting ontdekken 
waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan 
en elkaar de hand reiken 
zonder onderscheid van man of vrouw zijn. 
zonder onderscheid van ras, natie of klasse. 

Laat ons met mededogen de gelofte afleggen 
het diepe verlangen van de mensheid 
naar bevrijding van haar ware Zelf 
werkelijkheid te doen worden 
en een wereld bouwen waarin iedereen 
waarachtig en in heelheid kan leven. 



HET ZENBOEDDHISME 

zijnsverstaan – zijnsbesef / zijnshouding 

  |          |      | 

 zitten/staan    ‘standpunt’   in het leven 
  |      |         staan  

  |             |      | 

     za zen    mu    ‘geen enkel 
      (nietsheid)   kwaad doen’ 



OOSTERSE FILOSOFIE 





zijnsverstaan – zijnsbesef – zijnshouding 

   |      |      | 

leegte /stilte       (n)iets     niet(s) doen 
   |      |  de weg volgen 

   |      |      | 

        het    alle dingen:       vanuit 
Achtvoudige       lijdend   mededogen      
 Pad          leeg   leven 

   |      |      | 

     za zen   mu      ‘geen enkel 
     (nietsheid)    kwaad doen’ 

       





81 

Betrouwbare woorden zijn 
niet fraai. 

Fraaie woorden zijn 
onbetrouwbaar. 

Een verstandig mens is niet 
geleerd. 

Een geleerd mens is niet 
verstandig. 

Goede mensen praten niet 
veel. 

Wie veel praat is niet goed. 

(…) 



www.janflameling.nl 


