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Oostduinkerke, ongeveer 1956
Met alle neefjes en nichtjes aan zee

We mochten 'iets huren': een koersfiets,
karretje, trapautootje, go-cart,
cuissetax.

Hiernaast: uitsnijdingen van achteraan
op de foto: ik en waarschijnlijk mijn
nichtje An.
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Enkele gedachten en emoties bij dit plaatje
Herinneringen aan de zomervakanties van de maand juli met de ouders, ooms,
tantes, grootouders.
Het vervliegen van de tijd. Toen was ik een jongetje van acht, nu een man van
drieënzeventig.
Mijn moeder was half zo oud als ik nu.
Mijn moeder had een grondige hekel aan mijn tante (de vrouw van haar broer). Ik
zie op de foto de afkeer (regelrechte haat) in heel haar lichaamstaal.
In één van die jaren leidde dat tot een hevige ruzie tussen hen beiden in Villa Les
Bijoux die we met heel de familie huurden. Dat was pas de tweede keer in mijn
leven dat ik volwassenen zag en hoorde ruziemaken.
Mijn moeder vond mijn (aangetrouwde) tante dom en kleinburgerlijk bekrompen.
Ze sprak dat ook letterlijk zo uit.  (Mijn moeder misprees ook mijn tante omdat ze
'zo dik' was geworden na haar zwangerschappen.)
Ik heb zelf ook wat van de pretentie van mijn moeder meegekregen en ontdek er
vandaag uitingen van. (Misprijzen tegenover zwarte schoenen en lage sokjes.)
Inzicht vandaag (dankzij opvoeding, ontwikkeling en de Dharma):
▪ mijn zelfbeeld steunt mede op verwaandheid; (klassieke opleiding in

elitescholen, raszuivere soixante-huitard...)
▪ verwaandheid steunt op angst niet goed genoeg te zijn;
▪ ik ben blij dat ik deze verwaandheid zie want ze staat mijn ontwikkeling  in de

weg, ik kan ze afbouwen door op mijn spraak en gedachten te letten;
▪ (in zekere zin is een zelfbeeld per definitie een uiting van pretentie,de

uiteindelijk meest fundamentele verkeerde opvatting ('wrong view').

In het geziene het geziene
Het mentale proces

▪ Het licht van deze ruimte weerkaatst op het blad papier. Deze stralen vallen
binnen in mijn ooglens; op mijn netvlies vormt zich een patroon van miljoenen
witte, grijze en zwarte puntjes.

▪ Mijn hersenen onderscheiden patronen in deze puntjes. Ze onderscheiden de
patronen als dames, een bank, auto's...

▪ Ikzelf herken mijn moeder en tante, mezelf en nichtje op de achtergrond. Ik
herken ook de plek en zie aan de gestalten en de auto's wanneer de foto
ongeveer genomen is.

▪ Buiten mijn familieleden gaat niemand er verder veel aandacht aan besteden
en dingen bij voelen of denken.

▪ Bij mijzelf ontstaat er een heel uitgebreid patroon van herinneringen,
bedenkingen emoties. (Zie hierboven).

De boeddhistische psychologie vat bovenstaand proces samen in een schema
van vijf punten:1

1. Er komt iets binnen via de zintuigen. (Contact)
2. Er is een reactie van aangenaam, onaangenaam, neutraal. (Gevoel)
3. (Interpretatie:) dat moet ongeveer 1956 geweest zijn...
4. (Wil): ik verlang naar mijn moeder en mijn kindertijd.
5. (Aandacht): ik ben naar de foto aan het kijken en denk en voel daarbij allerlei

dingen.

1 Dit rijtje is de formulering door Subhuti in Mind in Harmony van De vijf skanda's uit de Abidharma
(boeddhistische psychologie.
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Waarom dit mentale proces analyseren?
(Zie hoofdstuk 1 van A Survey of Buddhism door Sangharakshita)

De visie van de Boeddha verschilt zo sterk van en is tegengesteld aan
- alle andere metafysische doctrines;
- de natuurlijke neigingen en werking van de niet-verllchte geest

dat we ze, zelfs niet gedeeltelijk, kunnen bevatten zonder ingespannen studie
en langdurige en intense contemplatie. [naar A Survey of Buddhism, p. 110]
DV: Zie Juiste Inspanning, tweede stap van het Achtvoudig Pad.

DV: Door in meditatie, in reflectie in gesprekken de werking van onze geest (ook
via het lichaam) te onderzoeken ontdekken we behulpzame en niet-behulpzame
neigingen waarmee we aan de slag kunnen.
Dit onderzoek is zowel rationeel als intuïtief, het ene meer bij de ene dan bij de
andere. Beide zijn nodig.

De Verlichte geest is het Doel, de Dharma de Weg ernaartoe
De Boeddha heeft door zijn eigen inspanningen een staat bereikt waarin hij de
dingen ziet zoals ze echt zijn. Dat is Verlichting, Ontwaken, Bodhi, Pajna, Wijsheid.
Wij, die niet Verlicht zijn, zien de dingen verwrongen (onwetendheid, verkeerde
opvattingen) doordat we al wat aangenaam is willen hebben of houden en wat
onaangenaam is stoppen of vermijden.
De Boeddha heeft veertig jaar lang uitgelegd:
▪ de dingen zien zoals ze zijn (bodhi, prajna) betekent het ophouden van het

lijden;
▪ deze toestand / dit proces kun je niet uitleggen in woorden en begrippen;
▪ om anderen te helpen heeft hij concepten, opvattingen, methodes

geformuleerd om geleidelijk de dingen meer en meer te zien zoals ze zijn:
- het principe van oorzakelijk ontstaan;
- de Vier Edele Waarheden, het Edel Achtvoudig Pad, de Drie Lakshana's, de
Vijf Skandha's...
- de ethische principes in vijf of tien trainingsregels;

▪ deze rijtjes van principes en oefeningen zijn in hoofdzaak gericht op het
afbouwen van ons grijpen, wegduwen, niet-behulpzame opvattingen, m.a.w.
op Verlichting en Wijsheid in hun 'negatief' aspect: wat het NIET IS.

▪ zeldzamer maar erg belangrijk zijn de positieve omschrijvingen zoals het
Ononderbrokene, het Oneindige, het Onuitblusbare, de Verdere Oever, de
Verlossing, het Absolute, het Gevaarloze, het Serene, de Stilheid, de Zuiverheid,
het Zachte;

▪ Deze poëtische omschrijvingen mogen we ook niet letterlijk nemen. In het
bewustzijn van een Boeddha is het niet letterlijk 'stil' (geen lawaai, geen
gedoe). Het onderscheid tussen stil en niet-stil is weg.

In latere vormen van boeddhisme is er meer aandacht gekomen voor het
ontwikkelen van openheid, respect en verlangen naar de grootsheid, waarde en
schoonheid van het Ideaal voornamelijk door het aanspreken van het poëtische,
mythische en archetypische in ons.
Met de waarde, grootsheid en schoonheid van het Ideaal komen we in contact
▪ in rituelen (offeren, puja, mantra...);
▪ het openen van het hart (metta bhavana, vriendschap, vrijgevigheid,

dankbaarheid...);
▪ concentratie: direct ervaren van voortdurende stroom van ontstaan en

ophouden;
▪ ...
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Naar A Survey of Buddhism
Synoniemen voor bodhi: visie, kennis, begrip, 'het oog'. [p. 109]

Wijsheid [...] dient om de duisternis van de waan te vernietigen die de
eigenheid van de dharma's2 verhult. Ze uit zich als niet misleid zijn. Vanwege
de uitspraak: 'Wie geconcentreerd is weet, ziet wat er echt is, "
concentratie is daarvan de directe oorzaak.

[p. 110]
▪ Bodhi staat niet voor kennis van of vereniging met een 'Absolute'3, maar gaat

over het begrijpen van de aard van de fenomenen.
▪ Bodhi is het loslaten van gedachtenconstructies.
▪ Het is niet de bedoeling om door steeds verder gaande abstracties of

algemeenheden
- een concept te vormen van wat je als ultieme werkelijkheid ziet
- en waarmee je je steeds sterker verbindt en dat je wil bereiken. (Dat zou
betekenen om binnenin de gevangenis van de zintuigen een tweede
gevangenis van de geest te bouwen.

▪ De visie verschilt zo sterk van en tegengesteld aan
- alle andere metafysische doctrines;
- de natuurlijke neigingen en werking van de niet-verllchte geest
dat dat we ze, zelfs niet gedeeltelijk, kunnen bevatten zonder ingespannen
studie en langdurige en intense contemplatie. (Zie Juiste Inspanning, tweede
stap van het Achtvoudig Pad.)

2 Dharma's betekent hier de kleinste onderdeeltjes van een mentaal proces. Bijvoorbeeld pretentie
bevat een deel begeerte en een deel angst, angst valt uiteen in soorten angst... Zelfs deze
allerkleinste bouwsteentjes 'bestaan' niet echt: de ervaring bevat niets dat blijft, onveranderlijk is.
Dus de 'eigenheid van de dharma's' is dat ze leeg zijn.
3 In de visie van Sangharakshita is het 'vergoddelijken' van Boeddha's en Bodhisattva's een noodzakelijk
middel om onze emoties ten volle op één lijn te brengen met ons rationeel begrip. Het al of niet
'echt bestaan' van transcendente wezens vindt de Boeddha een irrelevante vraag. (De filosofische
terughoudendheid van de Boeddha.)


