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taal & boeddha-natuur 
 

 

westerse ontologie is naturalistisch: de natuurlijke werkelijkheid bestaat objectief (is ‘feitelijk’) 

westerse epistemologie is representationalistisch: taal / kennis is een afbeelding van die werkelijkheid 

 

het boeddhisme is fenomenologisch: ons beeld van de werkelijkheid is illusoir, er bestaan geen dingen 

taal is geen afbeelding van de werkelijkheid, achter onze woorden is leegte (sunyata) 

de werkelijke werkelijkheid is pratitya-samutpada (inter-afhankelijk ontstaan, contingentie) 

vgl: Herakleitos: "men kan niet 2 x in dezelfde rivier stappen" 

  Kratylos: "men kan niet 1 x in dezelfde rivier stappen" 

 

"alle levende wezens hebben boeddha-natuur" (Nirvana-sutra) suggereert een soort spirituele kwaliteit of ziel 

Dogen stelt: "alles wat bestaat is boeddha-natuur" 

dit lijkt een metafysische uitspraak: alsof boeddha-natuur substantie of essentie is 

Nico Tydeman leert dat we het fenomenologisch moeten opvatten 

hij is echter ook van mening dat er wel degelijk een rol voor taal is weggelegd: creatief be-tekenen 

 

een samenvatting: 

"Taal kan een werkelijkheid oproepen en stichten. [...] Een denker of schrijver kan een vertrouwd, traditioneel 

begrip een geheel nieuwe lading geven door de oude betekenis te omgeven met nieuwe woorden. Er kan een 

geheel nieuwe zienswijze ontstaan. Dankzij het verrassende woordenspel? Of dankzij de zienswijze, de ervaring of 

het inzicht van de auteur? Als dat laatste het geval is, wat is het dan dat oplichtte in de zienswijze van de 

schrijver, en hem in staat stelde traditionele beelden en opvattingen een nieuw leven te geven? [...] Dogen maakt 

veel gebruik van de ongrijpbare wisselwerking tussen taal en werkelijkheid (zoals die ervaren wordt). Vanuit zijn 

zienswijze of ervaringswereld gebruikt hij traditionele taal die hij openbreekt door middel van grammaticale 

wendingen, verrassende (traditioneel 'foutieve') vertalingen, plotselinge ontkenningen, enzovoort, in de hoop 

daarmee de lezer voor zijn inzicht ontvankelijk te maken. [...] Boeddha-natuur is datgene wat altijd ten volle 

bestaat en wel zoals het bestaat. 'Al wat bestaat is Boeddha-natuur' is geen abstracte theoretische gedachte. De 

zin verwijst naar de concrete werkelijkheid zoals deze elk moment verschijnt. Een ander woord voor Boeddha-

natuur is 'zo-heid' ('tathagata' of 'suchness'). Het beschouwen van mensen en dingen in hun 'zo-heid' nodigt uit om 

iets of iemand te zien als zijnde Boeddha-natuur. [...] "Als je de betekenis van Boeddha-natuur wilt kennen, kijk dan 

naar de tijdelijke omstandigheden waarin de dingen verschijnen." [...] 'je kent direct de betekenis van Boeddha-

natuur'. 'Je moet kijken naar tijdelijke omstandigheden' betekent: 'je kent direct tijdelijke omstandigheden'. Als je de 

Boeddha-natuur wilt kennen, dan moet je weten dat Boeddha-natuur niets anders is dan tijdelijke condities.' 

(Shobogenzo Bussho) [...] De verschijning van de dingen en de manifestatie van Boeddha-natuur zijn een en 

het zelfde. [...] Het enige wat je moet doen is: kijken [...] kijken waarin direct gezien wordt wat onmiddellijk 

aanwezig is, dwars door de ideeën, denkbeelden, fantasieën, oordelen en smaak heen. [...] Mijn ideeën over de 

dingen maakt mij het zien van Boeddha-natuur onmogelijk. [...] 'De Boeddha-natuur is altijd tegelijk gemanifesteerd 

met het bereiken van Boeddhaschap. Boeddhaschap is tegelijkertijd aanwezig met de manifestatie van Boeddha-

natuur. 'Het volledig uitspreken en horen van 'het niet-bestaan van Boeddha-natuur' is zelf de onmiddellijke toegang 

tot Boeddhaschap.' (Shobogenzo Bussho) [...] Boeddha-natuur is verschijning. In de vraag: 'Wat is het dat zo 

komt?', is 'zo' noch bevestigend, noch ontkennend. Elk ding verschijnt 'zo' (-als het is). [...] Boeddha-natuur is 

geen vastliggende, blijvende essentie, geen wezenheid die geschouwd zou kunnen worden achter 

veranderlijke, uiterlijke eigenschappen. Dat wat als 'essentie' begrepen wordt, is niets anders dan een toegeven 

van het denken aan de verleiding liever te rusten in een uiteindelijk denkbeeld, dan te blijven zwerven in het 
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wordende, veranderlijke bestaan. 'Noch in samsara wonen, noch in nirvana', aldus een mahayana-gezegde. 

Bevrijding is niet alleen verlossing van dit wisselvallige ondermaanse bestaan, maar ook verlossing van het nirvana. 

[...] Verlichting, omdat dit Boeddha-natuur is, is vergankelijk. Nirvana, omdat het vergankelijk is, is Boeddha-natuur.' 

(Shobogenzo Bussho) [...] Dankzij vergankelijkheid is er Boeddha-natuur."  

(Nico Tydeman: Over Boeddha-natuur) 

 

poëzie trekt geen scheidslijnen, concurreert niet om de Waarheid 

poëzie roept ons tot de realiteit, roept ons om stil te staan en bewogen te worden 

bewogen door wat voelbaar en glorieus is in zijn eigen licht, maar tegelijkertijd subtiel en onuitspreekbaar 

de dichter hecht niet aan de transcendentie van dingen, noch aan hun manifestatie 

in de taal worden we meegenomen in een spel van oplichting en schaduw, van zeggen en zwijgen 

de koan heeft een zelfde functie: het inzetten van taal om los te komen van de gebaande paden van de taal 

 

 "Speech spoils the transcendence (of Reality), while silence spoils the manifestation. 

   How could one combine speech and silence without spoiling Reality?" (Toshihiko Izutsu, 1914-1993) 

 

 


