Het boek van de thee
geschiedenis & ceremonie
theeïsme
de kunst van de thee

4 de theekamer

vijf gasten, een getal dat herinnert aan het spreekwoord:
meer dan de gratiën en minder dan de muzen.1 Er is een bijkamer
(midsuya) waar de theespullen worden afgewassen en klaargezet voordat ze naar worden binnen gebracht, een portiek (machiai) waar de gasten wachten tot ze naar binnen
werden genodigd en een tuinpad (roji) die de machiai verbindt met de theekamer.
De theekamer ziet er niet indrukwekkend uit. Zij is kleiner
dan het kleinste Japanse huis en de gebruikte bouwmaterialen wekken de suggestie van een verfijnde armoede.
We moeten wel bedenken dat dit alles voortkomt uit een
diepe kunstzinnige intentie, en dat de details met zorg
zijn uitgewerkt. Er lijkt meer aandacht aan besteed dan bij
de bouw van de rijkste paleizen en tempels.
Een goede theekamer is duurder dan een gewoon huis. De
materiaalkeus en de kwaliteit van het vakmanschap vergen immense aandacht en precisie. De timmerlieden van
de theemeesters vormen een afzonderlijk en hooggewaardeerd gilde van ambachtslieden. Hun werk is niet minder
verfijnd dan dat van de makers van de kostbare Chineesgelakte houten kasten met deuren en laden.
De theekamer verschilt niet alleen door de vorm van
de westerse architectuur, het staat ook in scherp contrast
met de klassieke Japanse architectuur. De eeuwenoude
en statige gebouwen, werelds of sacraal, verdienen niet
alleen waardering omdat ze groot zijn. De weinige die zijn
gespaard voor de vernietigende branden door de eeuwen
heen, zijn nog steeds ontzagwekkend door hun grandeur
en rijkelijke decoratie. Enorme houten pijlers van zo’n
1 [Wij zijn niet aan tafel gaan zitten om te eten, maar om samen te eten,
zei Plutarchus.]
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halve meter in doorsnee en meer dan tien meter hoog dragen, gesteund door een ingewikkeld netwerk van steunlatten, de enorme balken die kreunen onder het gewicht
van de met pannen gedekte daken. Materiaal en constructie zijn, hoewel kwetsbaar voor brand, bestand tegen aardbevingen en goed aangepast aan de weersomstandigheden van het land. De Gouden Hal van Horyuji en de pagode
van Yakushiji zijn opmerkelijke voorbeelden van de duurzaamheid van onze hout-architectuur. Deze bouwwerken
staan er na twaalf eeuwen nog steeds ongeschonden bij.
Het interieur van oude tempels en paleizen was weelderig
versierd. In de Hoodotempel in Uji uit de 10e eeuw kunnen
we nog altijd de rijk bewerkte altaarhemel en de vergulde
baldakijnen, kleurrijk ingelegd met spiegels en parelmoer,
bekijken. Ook de overblijfselen van de schilderingen en
sculpturen, die vroeger de muren bedekten, zijn zichtbaar.
Verder in de tijd zien we in Nikko, en in het Nijo-kasteel
in Kyoto, dat de schoonheid van de structuur vervangen is
door een overdaad van versiering die in kleur en uitgelezen details niet onderdoet aan de schitterende pracht van
de Arabische of Saraceense kunst.1
De eenvoud en zuiverheid van de theekamer waren geïnspireerd door het zenklooster. In tegenstelling tot andere
boeddhistische scholen is een zenklooster alleen bedoeld
als onderkomen voor monniken. De bijbehorende kapel is
geen plek van verering of pelgrimsoord maar een kaal leslokaal waar studenten samenkomen voor besprekingen en
meditatie. In het centrale prieeltje achter het altaar staat
1 [Vgl. Louis Couperus in Nippon, Den Haag 1925: ‘Het Nijo-Kasteel,
dat wij vanmorgen hebben gezien, is een der prachtigste kastelen
– liever toverpaleizen – die ik ooit en ergens gezien heb’.

56

4 de theekamer

een beeld van Bodhidharma, de stichter van de school, of
van Shakyamuni geflankeerd door Kashyapa en Ananda,
de twee eerste patriarchen. Op het altaar worden bloemen
en wierook geofferd als herinnering aan de belangrijke bijdragen van deze wijzen aan het zenboeddhisme.
We zeiden al dat in het zenboeddhisme, voor het beeld van
Bodhidharma, thee wordt gedronken uit één bokaal. Hier
ligt de basis voor de theeceremonie. We kunnen eraan toevoegen dat het altaar van de zenkapel de oervorm was van
de tokonoma, de ereplaats in de Japanse theekamer waar rolschilderingen en bloemen worden geplaatst voor de gasten om in de goede stemming te komen.
Alle grote theemeesters waren zenleerlingen en probeerden de zengeest te laten doordringen in het dagelijks leven. Zo weerspiegelt de kamer, evenals andere toebehoren van de theeceremonie, vele van de zenlessen. De
omvang van de traditionele theekamer is vier en een half
tatami, negen vierkante meter, wordt bepaald door een
passage in de Vikramaditya-soetra.1 In dit belangwekkende
werk verwelkomt Vikramaditya de bodhisattva Mañjushri
en 48.000 leerlingen van de Boeddha in een kamer van
deze afmeting. De beeldspraak verwijst naar de gedachte
dat voor de verlichte ingewijde geen ruimte bestaat.2
De roji, het tuinpad dat leidt van de machiai naar de theekamer, verwijst naar het eerste stadium van de meditatie,
– de overgang naar de zelfrealisatie. De roji was bedoeld
om de verbinding met de buitenwereld te verbreken en
een nieuw gevoel te geven voor het plezier van de schoon1 tatami: Japanse mat van rijststro.
2 bodhisattva: heilige
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heidsbeleving van de theekamer zelf. Iedereen die dit tuinpad heeft betreden herinnert zich blijvend hoe zijn geest
boven het alledaagse werd uitgeheven. Zo’n verzinkende
wandeling in schemer van de schaduw van altijdgroene
heesters en bomen, langs bemoste granieten lantaarns,
over de vaste rij grillige stenen met daaronder gedroogde
dennenaalden is onvergetelijk.1
Je kunt midden in een stad zijn en toch het gevoel hebben
dat je in een bos loopt, ver weg van het stof en het rumoer
van de beschaving.
Het was het vernuft van de theemeesters dat deze serene
en zuivere stemmingen naar bovenhaalde.
De aard van de gevoelens die opgewekt moesten worden bij het lopen over de roji verschilt van theemeester
tot theemeester. Sommigen, zoals Rikyu, probeerden een
1 [Als voorbeeld van de numineuze ervaring citeert Rudolf Otto in Het
heilige ‘Het spontane ontwaken van het numineuze gevoel’ (sensus
numinis), p. 282) uit de memoires van Rabindranath Tagore:
‘Lang geleden, toen ik nog één was met de aarde en het groene gras me
overdekte en ik overgoten werd door het herfstlicht, toen mijn weidse,
groenschemerige lichaam in de zonneschijn de jeugdige geuren en
warmte uit elke porie wasemde, toen ik het land en het water van verre
landen en streken besloeg, lag ik stilzwijgend onder de heldere hemel.
Ik voelde hoe in het herfstige zonlicht het wezen van de verrukking,
een vitale levenskracht, zich in een intense, onuitgesproken, halfbewuste vorm in mijn uitgestrekte lichaam roerde met een acute, huiverende, uitgelezen golving – ik scheen me daar op dat moment iets van
te herinneren! Het gevoel van de oeraarde, uitbottend, bloeiend en blij
met haar beschermer, de zon. Het is alsof de bewustzijnsstroom in mij
onmerkbaar en langzaam elke grasspriet, elke boomwortel, elke ader
doordrenkt, in de golvende beweging die door de korenvelden trekt,
pulserend in elk blad van de kokospalm dat trilt van levenslust.’]

58

4 de theekamer

gevoel van totale eenzaamheid op te roepen en beweerden
dat het geheim van de roji vervat was in het oude liedje van
Sada-ihe († 1241):
Ik kijk verder,
er zijn geen bloemen
en gekleurde bladeren.
Op het strand bij de zee
staat een eenzaam hutje
in het minderende licht
van een herfstavond
Theemeesters als Kobori-Enshyu (1579-1647) zochten naar
een ander effect. Enshyu zei dat de bedoeling van het tuinpad sprak uit de volgende haiku:
Een groepje zomerbomen
een glimp van de zee
een vale avondmaan
Het is niet moeilijk zijn bedoeling te begrijpen. Hij wilde
het gevoel oproepen van een pas ontwaakte ziel die nog
toeft in de schaduwen van verleden dromen, maar badend
in de zoete vergetelheid van een rustgevend spiritueel
licht, smachtend naar de vrijheid van het uitspansel in de
verte.1 Waarom?
In zo’n gemoedstoestand zal de gast stilzwijgend het heiligdom naderen. Een samoerai is, zal hij zijn zwaard achterlaten in het rek onder het dakrand, want de theekamer is
bij uitstek een huis van vrede.2 Dan zal hij, zich diep bui1 haiku: onconventioneel natuurgedicht met speelse humor,
onverhoedse wendingen en betrokken bij het jaargetijde.
2 Hij die dient, van de 12e tot in 19e eeuw de Japanse macht.
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gend de kamer binnen treden door een smalle deur niet
hoger dan een meter. Deze kruip/sluip manier van binnenkomen gold voor alle gasten, van hoog tot laag. De bedoeling is om de gasten deemoed op het hart te drukken. De
volgorde van binnenkomst is onderling afgesproken tijdens het wachten onder het afdak, de machiai. De gasten
gaan stilletjes naar binnen, een voor een. Na een eerbetoon
aan de vaas met bloemschikwerk en de schildering in de
tokonoma zoeken ze hun plaatsen op. De gastheer gaat de
kamer binnen wanneer de gasten op hun plaats zitten.
Er heerst rust. Naar ieders zin zingt het kokende water
zachtjes in de theeketel. Op de bodem zijn stukjes ijzer
zo gearrangeerd dat ze een unieke melodie laat horen.
Gedempt door de wolken klinken de echo’s van een waterval, van een verre zee bruisend tussen de rotsen, een zwieptende regenstorm door een bamboebos of suizende dennen op een afgelegen heuvel.
Overdag valt er een getemperd licht in de kamer. De lage
overhangende rand van het schuine dak laat weinig zonlicht toe. Van plafond tot vloer is alles rustig van kleur. De
gasten kiezen hun kleding zorgvuldig uit met onopvallende kleuren. Over alles hangt de gelouterde zachtmoedigheid van gedurige koestering. Er staat niets dat een
gevoel van nieuwheid oproept, op één contrasterende noot
na: de bamboe waterschep en het linnen servet, deze zijn
vlekkeloos wit en nieuw. Hoe verschoten de theekamer en
het theegerei er ook uit zien, alles is volstrekt schoon. Tot
in het donkerste hoekje is geen stofje te vinden. Anders
is de gastheer geen theemeester. Een van de belangrijkste eisen voor een theemeester is de kennis van het vegen,
schrobben en wassen. Ook daarin ligt kunst. Een antiek
ijzerstuk mag niet worden aangepakt met de nietsont60
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ziende ijver van de Hollandse huisvrouw. Waterdruppels
overvloeiend uit een bloemenvaas bloemen hoeft niet te
worden weggeveegd, het kan dauw en koelte suggereren.
Hier hoort ook een verhaal over Rikyu thuis dat een
goede beeld geeft van wat de theemeesters onder schoon
verstaan. Rikyu keek naar zijn zoon Shoan die het tuinpad
veegde en besproeide.
‘Niet schoon genoeg’, zei Rikyu toen Shoan klaar was. Hij
droeg hem op om het over te doen. Na een uur inspannend werken kwam de zoon bij Rikyu terug.
‘Vader, alles is gedaan, de tegels van het pad zijn nu drie
keer geschrobd, de stenen lantaarns en de bomen zijn allemaal goed besprenkeld met water, het mos en de korstmossen stralen fris groen, ik heb geen twijgje of blaadje op
de grond gelaten.
‘Jonge dwaas’, tierde de meester, ‘zo veeg je geen tuin’.
Rikyu liep de tuin in, schudde aan een boom en bestrooide
de tuin met gouden en rode bladeren – stukjes herfstbrokaat! Rikyu wilde het schoon hebben met de bekoorlijkheid van het natuurlijke.
De naam woning van de verbeelding suggereert een bouwwijze die in het leven geroepen is om tegemoet te komen
aan een individuele artistieke behoefte. De theekamer is
gemaakt voor de theemeester, niet de theemeester voor
de theekamer. Ze is niet bestemd voor het nageslacht en
is daarom van korte duur. De gedachte dat iedereen een
eigen huis moet hebben is een oud-Japanse gewoonte.
Het Shintö-bijgeloof schrijft voor dat elke woning ontruimd moet worden bij de dood van zijn hoofdbewoner.1
Misschien is er ooit een of andere hygiënische reden voor
1 shintö: De goddelijke weg, oorspronkelijke Japanse religie.
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geweest. Een ander oud gebruik was dat er voor ieder pas
getrouwd paar een nieuw huis werd gebouwd. Hierop kan
worden teruggevoerd dat keizerlijke hoofdsteden zich
vroeger zo vaak verplaatsten. De herbouw om de twintig
jaar van de Ise-tempel, het hoogste heiligdom voor de zonnegodin Amaterasu, gebeurt nog steeds. Het in ere houden van zulke gewoonten is mogelijk door een constructie
van houtbouw die net zo makkelijk is af te breken als weer
op te bouwen. Een duurzamer manier die gebruik maakt
van bak- en natuursteen zou verplaatsing ondoenlijk hebben gemaakt. Dat gebeurde na de Nara-periode toen de
stabielere en massievere Chinese houtbouw werd overgenomen.
Door de overheersing van het zenindividualisme in de
15e eeuw werd het oude beeld van de theekamer doordrenkt met een diepere betekenis. Zen, met zijn boeddhistische ideeën over kortstondigheid en de macht van
de geest over de materie, beschouwde de woning als een
tijdelijk toevluchtsoord voor het lichaam. Het lichaam zelf
was niet meer dan een hut in de wildernis, een kwetsbaar
onderdak van samengebonden grashalmen dat uiteenvalt
als ze losgemaakt werden om terug te keren tot hun oorspronkelijke braakliggendheid. In de theekamer wordt de
vluchtigheid gesuggereerd door het rieten dak, de breekbare slanke pijlers, de lichtheid van de bamboesteunen en
de schijnbare zorgoosheid in het gebruik van alledaagse
materialen. Het eeuwige wordt alleen gevonden in de
geest, die de eenvoudige omgeving opfleurt met het subtiele licht van zijn verfijning schoonheid.
Dat de theekamer gebouwd moest worden om aan een
individuele smaak te voldoen versterkt het iee van levendige kunst. Om ten volle gewaardeerd te worden, hoort
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kunst trouw zijn aan het vitale nu. Niet dat we de aanspraken van het nageslacht moeten verwaarlozen maar het plezier is meer te vinden in het nu. Niet om de scheppingen
uit het verleden uit het oog verliezen, maar om te proberen ze in ons bewustzijn op te nemen. Het blind volgen
van tradities en vormen belemmeren de expressie van de
individualiteit in de architectuur.
We zouden meer van de Ouden moeten houden en ze minder moeten kopiëren! Van de Grieken wordt gezegd dat ze
zo groot waren omdat ze niets aan het verleden ontleenden.
Plaats van de leegte betekent, naast de daoïstische theorie
van het alles-omvattende ook een voortdurende behoefte
aan verandering van decoratieve motieven. De theekamer is volstrekt leeg op wat er tijdelijk wordt neergezet
om aan het schoonheidsgevoel te beantwoorden, na. Het
hangt van de behoefte af welke kunstvoorwerpen er staan
en al het andere wordt zo gekozen en neergezet dat het
de schoonheid van het kunstwerk versterkt. Je kunt niet
tegelijk naar verschillende muziekstukken luisteren. Het
schone echt te doorgronden lukt alleen door concentratie op een centraal motief. De ideeën achter de decoratie in
onze theekamers is zo anders dan het onveranderlijke westerse interieur dat soms op een museum lijkt. Japanners
zijn gewend aan eenvoudige en steeds veranderende versieringen. Een westers interieur, met zijn bonte verzameling prenten, beeldjes en allerhande snuisterijen, maakt
op de Japanner de indruk van een plat vertoon van rijkdom. Om voortdurend naar hetzelfde te kunnen kijken
moet je er wel een geweldige waardering voor hebben om
er blijvend van te kunnen genieten, zelfs bij een meesterwerk. Je moet wel een grenzeloze gevoelscapaciteit hebben
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om dag in dag uit in zo’n warboel van kleur en vorm kunnen leven zoals je wel in Europese en Amerikaanse woningen aantreft.
De plaats van de asymmetrie suggereert een ander aspect van
het decoratieve patroon. De afwezigheid van symmetrie in
Japanse kunstobjecten is vaak becommentarieerd door
westerse critici. Ook dit volgt uit het uitwerken van daoïstische details door zen. Het confucianisme met zijn diepgewortelde dualistische ideeën en het noordelijke boeddhisme met zijn verering van de drie-eenheid heeft helemaal geen moeite met symmetrie. Eigenlijk zien we in de
antieke bronzen beelden van China, of de religieuze kunst
van de Tang-dynastie of de Nara-periode, een voortdurend
streven naar symmetrie. De decoratie van onze klassieke
interieurs was consequent regelmatig in de schikking van
de motieven, maar de daoïstische en zenopvatting van volmaaktheid was anders. Het dynamisch karakter van hun
filosofie legde meer de nadruk op het proces waardoor de
volmaaktheid gezocht werd dan op die volmaaktheid zelf.
De ware schoonheid kan alleen gevonden worden door
iemand die in staat was om het onvolledige in de geest aan
te vullen. De kracht van leven en kunst lag in hun vermogen om te groeien. In de theekamer wordt het aan de verbeelding van de gast overgelaten om het totale effect te
voltooien in verbinding met zichzelf als ontbrekend deel.
Sinds zen de overheersende manier van denken is geworden heeft de kunst van het oosten opzettelijk de symmetrie vermeden, niet alleen omdat het de uitdrukking van
volmaaktheid is maar ook van herhaling. Eenvormigheid
in het ontwerp was dodelijk voor de frisheid van de verbeelding. Daarom werden landschappen, vogels en bloemen eerder gekozen als onderwerp in de kunst van het
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Verre Oosten dan de mens die als toeschouwer steeds aanwezig is. We treden al te vaak op de voorgrond en ondanks
onze ijdelheid wordt zelfs de aandacht voor onszelf uiteindelijk eentonig.
In de theekamer waart voortdurend de vrees voor herhaling. De verschillende decoratieve voorwerpen in de
kamer moeten zo gekozen worden dat geen enkele kleur
of patroon wordt herhaald. Als je al een levende bloem
hebt, is een schildering van een bloem niet geoorloofd. Als
je een ronde ketel gebruikt, is de waterkaraf vierkant. Een
kopje van zwart glazuur gaat niet samen met een theedoos
van zwarte lak. Een wierookvat op de tokonoma staat niet
precies in het midden want dan verdeelt hij de ruimte in
twee gelijke helften. De zuil van de tokonoma is van ander
hout dan de overige pijlers zodat er geen gevoel van monotonie in de kamer heerst.
Ook hier is de Japanse interieurdecoratie anders dan de
westerse waar alles symmetrisch is opgesteld wat in onze
ogen gezien wordt als nutteloze herhaling. Wij kunnen
moeilijk met iemand praten wanneer zijn levensgrote portret ons aanstaart van achter zijn rug. We vragen ons af wie
van de twee de echte is, degene van het portret of degene
die met ons praat en krijgen het gevoel dat één een vervalsing moet zijn. Bij een feestmaaltijd krijgen wij vaak
een knoop in onze oosterse maag als we naar naar de overvloedige beelden op de muren van de eetkamer kijken.
Waarom hangen er afbeeldingen van achtervolgingen tijdens de jacht, waarom die gedetailleerde houtsnedes van
vissen en fruit. Waar is die uitstalling van familieportretten voor nodig die ons herinnert aan hen die hier gegeten
hebben en nu dood zijn?
De eenvoud van de theekamer en het weglaten van wat
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in onze ogen platvloers is, maken haar tot een heilige plaats
waar de ergenissen van de buitenwereld juist niet binnendringen. Daar, en alleen daar, kunnen we ons ongestoord
wijden aan de liefde voor schoonheid. In de 16e eeuw bood
de theekamer een welkome onderbreking en tijdelijke
verlichting aan strijdbare krijgers en staatslieden die zich
inspanden voor de vereniging en wederopbouw van Japan.
In de 17e eeuw, nadat het strikte formalisme van de Tokugawa-bewind zich had ontwikkeld, was de theekamer
de enige vrijplaats voor creatieve geesten. Tegenover een
groot kunstwerk valt het onderscheid tussen daimyo,
samoerai en burger weg.1
In de geïndustrialiseerde economieën wordt levensechte
verfijndheid wereldwijd steeds moeilijker. Hebben we
daarom de theekamer niet meer dan ooit nodig?

1 daimyo: krijgsheer
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mizuya: waterkamer, hier wordt de thee bereid.
tokonoma: alkoof/nis

w

gasteningang

gastenmat

Utamaro: uit serie Kasen kono bu, 1794

5 Het waarderen van kunst

ﬁK

ent u het daoïstische verhaaltje van de getemde
harp?

Lang, lang geleden stond er in het ravijn van Lungmen een
Kiri-boom, een echte woudreus.1 Hij hief zijn hoofd op
om met de sterren te praten, zijn wortels groeiden diep in
de aarde en omstrengelden met hun kronkels die van de
zilveren draak die eronder sliep.
En het gebeurde dat een grote tovenaar van deze boom
een wonderbaarlijke harp maakte waarvan de onverzettelijke geest alleen kan worden getemd door de allerbeste
musici. Lange tijd wordt het instrument gekoesterd door
de keizer van China, maar alle pogingen om een melodie
uit zijn snaren te ontlokken zijn tevergeefs. Het enige antwoord van de harp is een toon van minachting in disharmonie met de klanken die de bespelers zo graag willen
laten horen. De harp weigert een meester te erkennen.
Ten langen leste komt Pei-woh, de prins onder de harpisten. Met tedere hand streelt hij de harp zoals je een wild
paard op zijn gemak stelt en beroert zacht de snaren. Hij
zingt van de natuur en van de seizoenen, over hoge bergen en stromende wateren. En alle herinneringen van de
boom worden wakker. De zoete adem van de lente waait
1 lung-men: De drakenpoort, kloof van Houan
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weer door zijn takken. De kleine wilde beekjes lachen, als
ze neerstorten in het ravijn, tegen de ontluikende bloemen. Al snel klinken de dromerige stemmen van de zomer
op met zijn duizenden insecten, het zachte tikken van de
regen en de roep van de koekoek. Luister! Daar brult een
tijger – het dal antwoordt.
In de verlatenheid van de herfstlijke nacht glinstert de
maan scherp als een zwaard in het bevroren gras.
Nu heerst de winter, door sneeuwlucht wervelt een zwerm
zwanen en kletterende hagelstenen geselen wellustig de
takken.
Dan verandert Pei-woh van toon en zingt over de liefde.
Het bos wiegt als een minnaar met een brandend hart,
diep verzonken in gedachten. In de hoogte drijft een heldere witte wolk als een verheven meisje, licht en helder. In
het voorbijgaan werpt ze lange schaduwen op de grond,
zwart als wanhoop.
Weer verandert de toonaard. Pei-woh zingt van de oorlog, van kletterend staal en trappelende paarden. In de
harp ontketent het tumult van Lungmen, de draak rijdt op
de bliksem en de donderende lawine dreunt door het dal.
In extase vraagt de hemelse vorst aan Pei-woh naar het
geheim van zijn overwinning.
‘Sire, de anderen faalden omdat ze alleen over zichzelf zongen. Ik laat de harp het thema kiezen en weet dan echt niet
of de harp Pei-woh is, of Pei-woh de harp.’
Het verhaal illustreert goed van het geheim van het het
waarderen van kunst. Meesterwerken zijn symfonieën,
gespeeld op onze teerste gevoelens. De ware kunst is Peiwoh en wij zijn de harp van Lung-men. De magische aanraking van het schone wekken de geheime snaren van ons
wezen op, we vibreren en resoneren in antwoord op haar
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roep. De geest spreekt tot de geest. We luisteren naar het
ongezegde en staren naar het ongeziene. De meester roept
noten op die we niet kennen. Lang vergeten herinneringen komen terug met een nieuwe betekenis. Hoop, verstijfd door angst, verlangens die we niet durfden toe te
laten staan voor ons in hernieuwde glorie. Onze geest is
het doek waarop de kunstenaar zijn kleuren aanbrengt,
zijn pigmenten zijn onze gevoelens, zijn clair obscur het
licht van de vreugde en de schaduw van de droefheid. Het
meesterwerk is van ons zoals wij van het meesterwerk zijn.
De meevoelende aandacht voor de waardering van kunst
is gebaseerd op wederzijds toenadering. De toeschouwer
met de juiste gemoedsinstelling om de boodschap te kunnen ontvangen zoals de kunstenaar moet weten hoe hij die
kan overbrengen.
Theemeester en daimyo Kobori-Enshyu liet ons deze
gedenkwaardige woorden na:
ﬁBenader een grote schildering zoals je een grote vorst benadertﬂ.
Om een meesterwerk te kunnen begrijpen moet je er voor
door je knieën gaan en met ingehouden adem luisteren.
Een vooraanstaande Song-criticus deed eens een roerende
bekentenis:
‘In mijn jonge jaren prees ik de meester waarvan ik de
prenten mooi vond. In mijn latere jaren prees ik mijzelf
voor mijn waardering voor dat waarvan de meesters me
hadden laten houden.’
Het is jammer dat maar weinigen moeite doen om de
stemmingen van de meesters te bestuderen. Koppig en
onwetend weigeren we hun deze eenvoudige beleefdheid
waardoor de rijke dis van schoonheid die voor onze ogen is
uitgestald ons ontgaat.
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Een meester heeft altijd iets te bieden. Bij gebrek aan waarderende aandacht blijven we onbevredigd achter. Voor een
meelevende wordt het meesterwerk een gevoelde werkelijkheid waarmee hij vriendelijk is verbonden. De meesters zijn onsterfelijk – hun liefdes en angsten worden over
de eeuwen heengetild en steeds opnieuw ervaren. Het is
meer de ziel dan de hand, eerder de mens dan de techniek
die ons aanspreekt. Hoe menselijker de stem, des te dieper ons antwoord. Het is dit geheime verbond tussen de
meester en wij waardoor we in de literatuur meeleven met
het wel en wee van de karakters. Chikamatsu, de Japanse
Shakespeare, benadrukte dat, bij een goede dramatische
compositie, de schrijver het publiek in vertrouwen neemt.
Van alle toneelstukken die zijn leerlingen hem voorlegden was er maar één die hem aansprak. Het was een soort
Spel der vergissingen-komedie waarin tweelingbroers gebukt
gaan onder een identiteitsverwisselling:
Dit ademt de geest van het drama, want het houdt rekening met het
publiek. Het publiek mag meer weten dan de acteurs. Zij kennen de oorzaak van de vergissing en voelen mee met de personages op het podium
die onwetend hun lot tegemoet gaan.
De grote meesters van Oost en West hielden altijd rekening met de waarde van de suggestie als middel om de toeschouwer in vertrouwen te nemen. Wie kan een meesterwerk beschouwen zonder overweldigd te worden door het
weidse panorama van ideeën dat de toeschouwer wordt
aangeboden? Hoe vertrouwd en sympathiek zijn ze allemaal vergeleken met de middelmaat. Bij een meesterwerk
voelen we de warmte stromen uit het hart van de meester.
We horen geen afstandelijke groet, ook al wordt hij correct
uitgesproken, zoals bij de middelmaat.
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Zoals de musici die tevergeefs de Lungmen-harp bespeelden,
gaat het alleen over zichzelf. Iets kan wetenschappelijk
zijn en toch ver verwijderd van de menselijkheid. Er is een
oud gezegde in Japan, dat een vrouw niet van een ijdeltuit
kan houden, want er zit geen opening in zijn hart die door
de liefde kan worden gevuld. In de kunst is pronkzucht
even fataal voor begrijpend meevoelen, of die nu komt van
de kant van de kunstenaar of van de toeschouwer.
Wat is er mooier dan een verbond tussen verwante geesten. Op het moment van de ontmoeting overstijgt de minnaar zichzelf. Hij is en tegelijkertijd is hij niet. Hij vangt
een glimp op van de oneindigheid maar woorden kunnen zijn vreugde niet uitdrukken, want het oog heeft geen
tong. Bevrijd van de materiële ketens beweegt zijn geest op
het ritme van een gezamenlijke adem. Dan toont de kunst
zijn verwantschap met religie en wordt ze verheffend. Dit
maakt een meesterwerk heilig.1
De verering van de oude Japanner voor een werk van de
meester was intens. De theemeesters bewaakten hun schatten als een religieus mysterie. Vaak was het nodig om een
hele serie dozen te openen, de een verstopt in de ander, om
bij het heiligdom zelf te komen – de zijden doek waarin
het allerheiligste in zachte vouwen gewikkeld lag. Zelden
werd het voorwerp getoond en dan alleen nog aan de ingewijden.
In de tijd dat het theeïsme in zwang raakte deed je de
generaals van de keizer een groter plezier met een kunstwerk dan met een stuk land als beloning voor een overwinning.
1 [Vgl. de historicus en meesterverteller Simon Schama over
Rembrandt: Masterpieces of the late years, bbc 2014]
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Sesson: Bodhidharma op een karper, 16e eeuw
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Veel van onze favoriete toneelstukken gaan over het verlies of terugvinden van een meesterwerk. Er is bijvoorbeeld een stuk waarin, door de achteloosheid van de samoerai-bewaker, het paleis van heer Hosokawa in brand vliegt
waar de beroemde schildering van Bodhidharma door Sesson wordt bewaard. Vastbesloten om tegen elke prijs de
kostbare schildering te redden stort hij zich in het brandende gebouw en grijpt de kakemono, maar vindt zijn weg
afgesneden door de vlammen.1 In uiterste zelfverloochening snijdt hij zijn lichaam open met zijn zwaard, wikkelt
zijn gescheurde mouw om de Sesson en stopt hem in de
gapende wond. Uiteindelijk wordt het vuur geblust. Tussen de rokende sintels wordt een halfverteerd lijk gevonden met daarin, onaangetast door het verzengende vuur,
de schat. Hoe gruwelijk dit soort verhalen ook zijn, ze illustreren de grote waarde die werd toekend aan een meesterwerk. Ook zien we in de overgave van de trouwe samoerai
dat zelfverloochening en zelfverlossing dichtbij elkaar liggen.
Kunst is waardevol wanneer ze ons aanspreekt, fluisterend of brullend in een cultuuroverstijgende taal. Onze
sterfelijkheid, onze tradities en gewoontes en onze oude
instincten temperen ons vermogen tot overgave aan het
ultieme artistieke plezier. We zijn begrensd door onszelf,
en ons schoonheidgevoel zoekt zielsverwantschap met
creaties van het verleden. Ja, wanneer we ons gevoel voor
kunst verruimen, leren we om van vele eerst niet herkende
vormen van schoonheid te genieten. Toch zien we alleen
onze eigen beeld in het universum, ons karakter bepaalt
onze waarneming. Bij niet-zijn, wu, is het beeld zuiver.
1 kakemono: Japanse rolschildering
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De theemeesters verzamelden alleen dingen die strikt
binnen het kader van hun eigen waardering vielen en
dat brengt ons bij een verhaal over Kobori-Enshyu, de
befaamde theemeester.
Zijn leerlingen complimenteren hem met de uitzonderlijke smaak die sprak uit de keus van zijn collectie:
‘Ieder stuk is zo dat je het wel moet bewonderen. Het laat
zien dat u een betere smaak heeft dan Rikyu want zijn collectie wordt alleen gewaardeerd door een op duizend aanschouwers.’
Bedroefd antwoordde Enshyu:
‘Dat bewijst alleen hoe middelmatig ik ben. De grote
Rikyu had het lef om alleen te houden van dingen die hem
persoonlijk aanspraken, terwijl ik niet wetend tegemoet
kom aan de smaak van de meerderheid. Echt, Rikyu was er
één uit duizenden.’
Het is jammerlijk als het enthousiasme voor de kunst
geen werkelijk doorvoelde basis heeft. Is het hoogtepunt
van sociale aanpassing om het meest populaire te adopteren, losgezongen van wat we zelf echt voelen? Ze willen kostbaarheden, geen verfijning, het modieuze, niet
het schone. Geeft het bladeren in geïllustreerde tijdschriften meer voldoening dan de vroege Italianen of de meesters ten tijde van de kuntminnende Ashikaga Yoshimitsu?
Is de naam van de kunstenaar is belangrijker dan het werk?
Een Chinese criticus beklaagde zich er eeuwen geleden al
over:
‘De mensen beoordelen een prent met hun oren!’
Gebrek aan echte waardering leidt tot een opdringerige
pseudo-klassieke gruwel die ons tegemoet lijkt te springen vanuit allerlei kanten.
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Een andere valkuil is de verwarring van kunst en archeologie. Respect voor de oudheid is een goede karaktertrek
waarvan we graag zien dat ze meer gecultiveerd wordt.
Oude meesters worden terecht geëerd voor het scheppen
van de ruimte voor toekomstige generaties. Het enkele
feit dat ze door de eeuwen heen de toets der kritiek hebben doorstaan en onaangetast, beladen met roem, ons nog
steeds in het hart raken, dwingt respect af. Het zou dwaas
zijn als we hun prestaties alleen zouden waarderen vanwege hun respectabele ouderdom. Dan wint de historiezucht het van ons eigen schoonheidsgevoel. Vol bewondering en zonder risico leggen we bloemen op het graf van de
kunstenaar. De 19e eeuw, zwanger van de evolutietheorie,
draagt het risico mee het zicht op het individu te verliezen ten bate van de soort. Een verzamelaar wil exemplaren
verwerven die een bepaalde periode of richting vertegenwoordigen. Een meesterwerk kan ons meer kan leren dan
kunsthistorische beschouwingen over perioden en scholen. Het classificeren laat verbanden zien die ons kunstgevoel verdiepen maar mag niet uit het oog verliezen dat het
uiteindelijk gaat om de ervaring en niet om de omschrijving, hoe eloquent ook verwoord. Het zijn de mindere
musea die het esthetische onderwerpen aan de zg. wetenschappelijke methode van tentoonstelling.
De aanspraken van de moderne kunst kunnen in geen
enkel vitaal levenspatroon genegeerd worden. Hedendaagse kunst hoort bij ons, ze is onze eigen reflectie. Door
haar te veroordelen veroordelen we ons zelf. Als we zeggen
dat het huidig tijdsgewricht geen kunst bezit, zijn we daar
dan niet zelf verantwoordelijk voor? Hoe kan het dat we
naast al onze loftuitingen voor de Antieken zo weinig aandacht besteden aan onze eigen mogelijkheden?
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Worstelende kunstenaars, vermoeide zielen die wegkwijnen in de schaduw van kille verachting. Welke inspiratie
wordt hen aangereikt in egocentrische tijden? Kijkt het
verleden met een zeker dédain op ons? Zal de toekomst
ons uitlachen lachen om de onvruchtbaarheid van onze
kunst? Kunst heeft het zwaar als de schoonheid uit het
leven verdwijnt.
Gelukkig zijn er altijd grote tovenaars die uit het hout
van de maatschappij een harp kunnen maken waarvan de
snaren zullen weerklinken onder de handen van een ware
meester.
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H

eb je ooit dat gevoel gehad, in de wegstervende schemering van de lentevroegte, dat de vogels in mysterieuze cadans hun melodieën fluisteren in de bomen, dat ze
elkaar over de bloemen vertellen?
Onze waardering voor bloemen is ongetwijfeld net zo oud als de
poëtische schoonheid van de liefde. Wat kan de ontluiking van
een maagdelijke ziel beter uitbeelden dan een bloem? Zo zoet haar
onschuld, zo geurend haar stilte.
De ongerepte mens die zijn meisje voor het eerst een bloemenkrans aanbood overtrof zichzelf. Door boven de ruwe behoeften van de natuur uit te stijgen werd hij mens. Door het subtiele
gebruik van het nutteloze ontdekte hij het rijk van de kunst.
In vreugde, verdriet en berusting zijn bloemen onze trouwe
vrienden. We eten, drinken, zingen, dansen, flirten, trouwen,
dopen en sterven met bloemen.
We hebben de lelie bezongen, met de lotus gemediteerd en zijn in
klederdracht de overwinning tegemoet gestormd met de roos en
de chrysant. We proberen zelfs de taal van de bloemen te spreken.
Hoe zouden we zonder hen kunnen leven? We huiveren al bij de
gedachte aan een bloemloze, troosteloze wereld zonder hun vertrouwenwekkende serene tederheid, zo intens als de blik van een
kind.
In onzekere tijden is zij het symbool van de hoop, de liefde en het
vertrouwen dat alles voorbij gaat. Rustend in het stof van de aarde
waken zij in treurige stilte boven ons graf.
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Kano-school, Edo periode

Droevig als het is, soms lijkt niets werkelijk voor ons,
behalve honger en niets heilig behalve onze verlangens.
Heiligdom na heiligdom wankelt voor onze ogen. Brandt
de wierook op dat ene altaar voor ons eigen zelfbeeld?
Mogen we parafraseren dat God groot is en geld zijn profeet? Zijn wij trots dat we de materie onderwerpen? Of
hebben we ons tot slaven ervan gemaakt? Hoeveel gruwlijks worden er begaan in naam van cultuur en verfijning?
Vertel me lieve bloemen, traandruppels van de sterren,
die daar in de tuin met jullie hoofden staan te knikken
naar de bijen wanneer ze zingen van de dauw en de zonnestralen. Droom, en wieg sierlijk verder in de zachte bries
van de zomer. Morgen vergrijpt een onbarmhartige hand
zich aan je ranke steel. Afgesneden van je wortels zul je verdorren als een Lucretia. Ze zullen zeggen hoe mooi je bent
terwijl je eenzaam sterft. Hoe hardvochtig wordt je in een
knoopsgat gestoken van iemand die met je pronkt terwijl
hij je niet in de ogen kan kijken?
Wat voor misdaden moet je niet in een vorige incarnatie hebben begaan om zo te moeten wegwijnen in een te
krappe vaas en een te warme kamer?
Met de hoeveelheid bloemen die dagelijks ter versiering
misbruikt wordt om daarna te worden afgedankt zou je
een slinger om een continent kunnen leggen. Naast deze
achteloze verspilling van leven zakt het ambacht van de
bloemenmeester in het Land van de Mikado in het niet.1 Die
respecteert de zuinigheid van de natuur en kiest zijn offers
met overleg en betoont zijn eer na hun dood. Wat is dieptreuriger dan de aanblik van een verwelkte bloem die har1 Japan, het land van de Keizer
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teloos op een vuilnishoop is geworpen?
Waarom worden bloemen zo mooi geboren en zijn ze
toch zo ongelukkig voorbestemd? Insecten kunnen steken
en de zachtaardigste dieren zullen vechten voor hun leven.
De vogels kunnen vluchten, het pelsdier kan zich verstoppen. De enige bloem met vleugels is de vlinder, alle andere
staan machteloos. Waarom zijn we zo bruut tegenover hen
die ons zo stilletjes liefhebben en zo onschuldig dienen?
De bloemenmeester, met zijn zorg om water en zonneschijn, zijn strijd met parasieten en zijn bezorgdheid als
er vorst in de lucht hangt wanneer de knoppen langzaam
uitkomen, zijn verrukking als de bladeren hun glans krijgen, is een respectabele man. In het Oosten heeft de kunst
van het bloemkweken een lange traditie. De liefde van de
dichter voor zijn favoriete plant wordt vaak beschreven in
verhalen en en bezongen in liederen.
Bij het tot wasdom komen van de keramiek onder de Tang
en Song-dynastieën horen we over bewonderenswaardige vergaarplaatsen, receptacles, voor planten. Geen potten
maar met edelstenen getooide paleizen. Op elke bloem
wordt gelet en krijgt volle aandacht, haar bladeren worden gewassen met een zachte konijnenharen.
In de Pingzi1 van Yuen Chun-lang staat dat de pioenroos
gebaad hoort te worden door een mooi meisje in vol ornaat
en dat een winterpruim besprenkeld moet worden door
een bleke slanke monnik.

1 Yuan Hongdao (of Chun-lang): De geschiedenis van de vaas, 1599
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In Japan is de Hachinoki, een van de populairste No-dansen uit de Ashikaga-tijd. Het is het verhaal van een verarmde ridder die in een vriesnacht bij gebrek aan brandhout zijn meest geliefde planten afsnijdt om een zwerfmonnik een warme ontvangst te kunnen geven. De monnik is in werkelijkheid niemand anders dan Hojo-Tokiyori, de Haroun-Al-Rachid (rechtvaardige) van onze verhalen
en het offer wordt beloond.1 Tot vandaag de dag ontroert
deze opera Het Tokiose publiek tot tranen toe.
Zorgvuldig worden de tere bloesems beschermd. Keizer Huen-song van de Tang-dynastie hing kleine gouden
belletjes aan de takken in zijn tuin om de vogels op een
afstand te houden. Hij was het die in de lente naar buiten
ging met zijn hofmuzikanten om de bloemen met zachte
muziek blij te maken.
Een wonderlijk tablet, door de overlevering toegeschreven aan Yoshitsune, de legendarische veldheer uit onze
legenden, is nog altijd te bezichtigen in het Japanse klooster Sumadera bij Kobe. Het is een waarschuwing ter de
bescherming van een bepaalde wonderlijke pruimeboom
en spreekt tot ons met de grimmige humor van een strijdlustige tijd. Na een verwijzing naar de schoonheid van de
bloesems zegt de inscriptie:
Wie een tak van deze boom snijdt zal daarvoor boeten met een vinger.
Hebben we dit soort krijgshaftige wetten nodig om weerloze bloemen en kunstwerken te beschermen tegen moedwillige vernielingen?
1 Höjö Tokiyori (1227-1263), Japans regent en codificator.
In de legendes reist hij incognito door Japan om de werkelijkheid te observeren en de leefomstandigheden te verbeteren.
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Ook tegenover het kweken in potbloemen is een kritische houding gepast. Waarom planten ontvoeren uit hun
natuurlijke leefgebied en ze dwingen om in een vreemde
omgeving te bloeien? Dat is toch hetzelfde als een vogel in
een kooitje? Hoe verstikkend is het voor orchideeën die, in
de kunstmatige warmte van kassen, uitzichtloos hunkeren naar een glimp van hun eigen zuidelijke hemel?
Een echte bloemenliefhebber zoekt ze op in de biotoop
waar ze thuishoren. Dat deed Tao Yuen-ming.1 Hij zat voor
een groot bamboehek en sprak met de wilde chrysant, of
Lin Wo-sing die zich zelf verloor toen hij in de schemering
zwierf tussen de pruimebloesems van het Westelijke Meer.
Het wordt gezegd dat Zhou Mu-shi in een boot sliep zodat
zijn dromen zich konden mengen met die van de lotus.
Deze geest bezielde ook keizerin Komyo, een van de meest
bekende vorsten uit de Nara-periode toen ze zong:
Als ik u pluk zal mijn hand u bevuilen, o bloem! Groeiend in het weiland zoals u bent, offer ik u aan de Boeddha’s van het verleden, heden en
van de toekomst.
Laten we niet sentimenteel worden. Laten we minder overdrijven en meer grandeur tonen. Laozi zei:
Hemel en aarde kennen geen genade.
En Kobodaishi zei:
Vloei, vloei, vloei, vloei, de stroom van het leven gaat altijd vooruit.
Sterf, sterf, sterf, sterf, de dood slaat niemand over.2
1 Beroemde Chinese dichter en filosoof (365–427); voor een proeve,
zie einde hoofdstuk.
2 Kükai (774-835), of Köbö-Daishi was de stichter van de boeddhistische Shingon-school.
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De vernietiging komt ons tegemoet waarheen we ons ook
wenden. Vernietiging onder, vernietiging boven, vernietiging achter en vernietiging voor ons. Alleen de verandering blijft altijd, – waarom is de dood niet even welkom als
het leven? Ze zijn elkaars tegenhangers, – een nacht en dag
van Brahma. Alleen door desintegratie van het oude wordt
de herschepping mogelijk. We hebben de Dood aanbeden, de nooit verslappende godin van de genade, en dat
onder verschillende namen. De Gheburs1 begroetten in het
vuur de schaduw van de Allesverslindende. Shinto Japan
gaat nog steeds door de knieën voor het ijzige purisme van
de zwaard-ziel. Het mystieke vuur verteert onze zwakte,
het heilige zwaard snijdt de banden van het verlangen
door. Uit onze as stijgt de Phoenix van de hemelse hoop
omhoog, uit de vrijheid ontstaat een hogere bewustwording van de mensheid.
Waarom dan geen bloemen gebruiken als we daaruit
nieuwe vormen kunnen ontwikkelen om wereldgedachte
te verheffen? We vragen van haar alleen een bijdrage bij
onze dankgebeden voor al dat moois. Hun sterven maken
we weer goed door ons te wijden aan zuiverheid en eenvoud. Zo redeneerden de theemeesters toen ze de bloemencultus invoerden.
Iedereen die vertrouwd is met de gebruiken van onze
thee- en bloemenmeesters moet de religieuze verering
waarmee ze bloemen benaderen zijn opgevallen. Ze plukken niet in het wilde weg, elkt takje en twijgje wordt zorgvuldig uitgekozen met het oog op de artistieke compositie
die ze voor ogen staat. Ze zouden zich schamen als ze meer
1 Soort vuuraanbidders, verwant aan de Parsi en hindoes.
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zouden snijden dan absoluut nodig is. Je kunt zien dat ze
altijd de eventueel aanwezige bladeren bij de bloem voegen. In veel opzichten wijken ze af van de westerse manier
van doen, ze willen de schoonheid van de hele plant tonen.
Wanneer een theemeester naar tevredenheid een bloem
geschikt heeft, zet hij hem in de tokonoma, de ereplaats van
een Japanse kamer. Er wordt niets omheen gezet dat de
beleving van de bloemenpracht hinderen. Alleen een combinatie die de schoonheidservaring versterkt mag worden
toegepast. Als een vorstin op haar troon wordt zij met een
diepe buiging begroet door gasten en leerlingen, nog voordat zij zich tot hun gastheer richten. Van meesterwerken
worden tekeningen gemaakt en uitgegeven als leidraad
voor beginners. De literatuur hierover is vrij omvangrijk.
Als de bloem verwelkt vertrouwt de meester haar liefdevol toe aan de rivier of begraaft haar met zorg in de aarde.
Soms krijgen ze een zuil ter nagedachtenis.
De oorsprong van de bloemschikkunst lijkt samen te
vallen met het beginnende theeïsme in de 15e eeuw. Onze
legenden schrijven het bloemschikken toe aan de eerste boeddhistische heiligen die door de storm verspreide
bloemen verzamelden en ze, in hun onbegrensde aandacht voor al het levende, in watervaten plaatsten.
Er wordt gezegd dat Soami, de grote schilder en connoisseur aan het hof van Ashikaga-Yoshimasa, een van de eerste beoefenaars was.1 Juko, de theemeester was een van
zijn leerlingen, zo ook Senno, de oprichter de nog steeds
bestaande Ikenobö-school voor ikebana, de Japanse bloem1 Söami, of Shinsö (1472-1525), was ook dichter, landschapsarchitect en thee-, wierook- en bloemenmeester en een markante vertegenwoordiger van de Japanse esthetica.
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sierkunst. De school is net zo gerenommeerd als de Kanöschool in de schilderkunst.1 Met de vervolmaking van het
theeritueel onder Rikyu, komt ook de bloemschikkunst
tot volle bloei. Rikyu had volgelingen, de vermaarde OdaWuruka, Furuka-Oribe († 1611), Ko-yetsu, Kobori-Ensyu,
Katagiri-Sekishyu.2 Ze wedijveren met elkaar in het vinden van nieuwe combinaties. Maar laten we niet vergeten
dat de bloemencultus een deel vormt van hun esthetisch
ritueel, het is geen zelfstandige religie. Een bloemsierstuk
is net als de andere kuntwerken in de theekamer ondergeschikt aan het gehele decoratiepatroon. Zo schreef Sekishyu voor dat er geen witte pruimenbloesem mogen worden gebruikt als er sneeuw in de tuin ligt. Drukke bloemen worden rücksichtslos verbannen uit de theekamer.
Een bloemschikking van een theemeester verliest zijn zin
als het wordt verplaatst want vorm, grootte en plaatsing
zijn met grote aandacht gekozen.
De verering van de bloem ter wille van zichzelf begint
met de opkomst van de bloemenmeesters in het midden van
de 17e eeuw. Dan bevrijdt de bloemschikkunst zich van
de regels van de theekamer en stelt zij haar eigen norm.
Nieuwe opvattingen en toepassingen worden mogelijk en
veel nieuwe ideeën en scholen voort.
1 Zenmeester Murata Juko (1422-1502)
Kanö Masanobu (ca. 1434–1530)
2 Honami Köetsu (1558-1637) Japans ambachtsman, o.a. lakwerker,
keramist en kalligraaf.
Daimyo Kobori Enshu (1579-1647) stichtte de Kobori Enshu-theeschool (ryu).
Katagiri Sekishu (1605-1673) stichtte de Sekishu Ryu.
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In het midden van de 19e eeuw waren er 100 genoteerde
scholen van de bloemschikkunst. Royaal bekeken zijn er
twee hoofdtakken, de formalistische en de naturalistische.
De formalistische school, geleid door de Ikenobo’s, streeft
een klassiek idealisme na in de lijn van de Kano-academici.
Uit de archiefstukken van die school blijkt dat de schikkingen van de oude meesters meestal getrouw de bloemschilderingen van Sansetsu of Tsunenobu weergeven.1 De
naturalistische school neemt de natuur als voorbeeld en de
aanpassingen staan in dienst van de artistieke eenheid. We
zien daar dezelfde drijfveren als in de Ukiyo-e en Shijo-scholen in de prentkunst.2
Het valt buiten het bestek van dit boekje om diep in te
gaan op de wetten voor compositie en detail zoals die door
de verschillende bloemenmeesters van deze periode zijn
geformuleerd vanuit de interessante grondtoon over decoratie in de Tokugawa-periode. We zien verwijzingen naar
het leidende beginsel, de hemel, het afhankelijke beginsel, de aarde
en het verzoenende beginsel. de mens. Bloemschikkingen die
deze drie uitgangspunten niet verpersoonlijkten werden
als onvruchtbaar en dood beschouwd. Zij hamerden op
het belang om de bloem te benaderen in haar drie aspecten, het vormelijke, het half-vormelijke en het ongekunstelde.
Van het eerste kun je zeggen dat het de bloemen in vol
ornaat toont, het tweede in de ongedwongen elegantie van
de avondkleding en het derde in de verleidelijke kamerjas
van het boudoir.
1 Kanö Sansetsu (1589-1651
Kanö Tsunenobu (1636-1713)
2 Ukiyo-e, of ukiyo-ye: prenten van de vlietende wereld, vaak houtsnedes
De Shijö-school of Maruyama-Shij-school, eind 18e eeuw
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Mijn persoonlijke voorkeur ligt meer bij de bloemschikking van de theemeester dan bij die van de bloemenmeester. De eerste is kunst in haar vertrouwde omgeving en
spreekt aan door haar intieme omgang met het leven. Ik
zou het natuurlijk willen noemen, om het verschil met het
naturalisme en de formalisme aan te duiden. De theemeester
beschouwt zijn taak als beëindigd met de keuze van de
bloemen en laat ze verder hun eigen verhaal vertellen.
Wanneer je tegen het eind van de winter een theekamer
binnenkomt dan zal je daar een slanke twijg van de wilde
kersenbloesem vinden in combinatie met een ontluikende
camelia. Het is een naklank van de winter in de armen van
de komende lente. Op een brandend hete zomermiddag
kun je in de schemerige koelte van de tokonoma een enkele
lelie zien in een hangende vaas die druppend van de dauw
lijkt te glimlachen om de dwaasheid van het leven.
Een bloemensolo is boeiend en in samenklank met
schildering en sculptuur wordt de combinatie betoverend.
Sekishyu plaatste eens wat waterplanten in een platte bak
om het gevoel van de plantenwereld in meren en moerassen op te roepen. Op de muur erboven hing een schildering van Soami met in de lucht vliegende wilde eenden.
Shoha, theemeester en haiku-dichter, combineerde een
gedicht over de schoonheid van de eenzaamheid aan de zee
met een bronzen wierookvat in de vorm van een vissershut
en enkele wilde strandbloemen. Een van de gasten schreef
dat hij in de hele compositie de wegstervende adem van
een kwijnende herfst had gevoeld.1
Er zijn oneindig veel verhalen over bloemen. We vertellen er nog een.
1 Kuroyanagi Shöha (1727-71)
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In de Middeleeuwen was de dagwinde bij ons een zeldzame plant. Rikyu had er een tuin mee vol geplant die
hij met toegewijde aandacht verzorgde. De roem van zijn
dagwindes bereikte het oor van de Taiko. Hij wilde ze zien.
Daarop nodigde Rikyu hem uit voor de ochtendthee. Op
de afgesproken dag wandelde de keizer door de tuin, maar
nergens zag hij een spoor van de convolvuli. De grond was
geëffend en bestrooid met fijne kiezels en zand. Boos en
humeurig stapte de despoot de theekamer binnen. Daar
wachtte hem een aanblik waardoor zijn nukkigheid verdween. In een zeldzaam bronswerk uit de Song-periode
lag één winde – de koningin van de hele tuin!
Zulke voorbeelden laten de volle betekenis van het
bloemenoffer zien. Misschien kunnen zelfs de bloemen
die betekenis waarderen. Het zijn geen lafaards, sommige bloemen schitteren in hun sterven, zoals de Japanse
kersenbloesems die ze zich vrijwillig in de wind storten1
Iedereen die in Yoshino of Arashi-yama voor de geurende
sneeuwlawine gestaan heeft zal dit ervaren hebben. Een
moment wervelen ze als met edelstenen getooide wolken
dansend boven de kristallen stromen. Dan, wegzeilend
over het lachende water lijken ze te zeggen:

ﬁ Vaarwel, o lente!
ﬁWij zijn op weg naar de eeuwigheidﬂ.

1 De dagwinde of morning glory dankt zijn naam aan het feit dat zij
als eendagsbloem de avond niet haalt.
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Liever een rieten hut met vrolijkheid dan een paleis vol verdriet!
Wie niet hoog vliegt, komt ook niet diep te vallen.
Kent u dat prachtige vers van Tao Yuen-ming uit de Qin-dynastie?1

Helaas! nu vaar ik op dit schip, op weg
naar ’t verre Tijing-tsjow, met een ambt bekleed;
van huis en dorp en vrienden nam ik afscheid,
en, vrees ik, ook voorgoed van rust en vrede.
Hoe kon ik ’t vreugdig leven van weleer
verlaten voor eerzuchtig schijnvertoon?
Wat maal ik om gezag en weelde en macht,
’t nietig gewin, dal wegsmelt als de sneeuw?
Ik leg mijn ambt weer neer en ga naar huis,
bebouw het land en luister naar de beek,
voed mij met boeken, laaf mij aan een vers,
gelukkig, vrij, terug in de natuur!

1 Vgl. Johan W. Schotman: Wind in bamboestengels, Amsterdam 1941.
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Ikebana
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ﬁB

ij religie ligt de toekomst achter ons. Bij kunst
is het nu eeuwigdurend.
Voor de theemeester geldt dat kunst alleen op waarde
kan worden geschat als je de levende invloed ervan kunt
ondergaan. Zij proberen hun dagelijks leven in te richten
volgens de hoge standaard van verfijning van de theekamer. Onder alle omstandigheden dient de gemoedsrust
bewaard te blijven en een gesprek mag de harmonie van de
omgeving niet verstoren.
Soort en kleur van kleding, lichaamshouding en de manier
van lopen, in alles komt de artistieke persoonlijkheid tot
de uiting. Er werd niet licht mee omgesprongen, alleen
schoonheid kan schoonheid benaderen. De theemeester wil meer te zijn dan een kunstenaar – hij is zijn eigen
kunst. Dit is de esthetica van het Zenboeddhisme. Volmaaktheid is overal voor wie zijn ogen niet sluit.
Rikyu hield ervan een oud gedicht te citeren:
Zij, die alleen verlangen naar bloemen zou ik liever de volheid van de
lente tonen zoals die verborgen ligt in het zwoegen van ontluikende
knoppen onder de sneeuwbedekte heuvels.
De theemeesters hebben veel bijgedragen aan de kunst. Zij
hebben de klassieke architectuur en de interieurdecoraties
revolutionair veranderd, Ze hebben de nieuwe stijl ont93

ﬁMeester Rikyu † 21 april 1591

wikkeld zoals beschreven in het hoofdstuk over de theekamer. Een stijl die kloosters en paleizen van na de 16e eeuw
heeft beïnvloed. De veelzijdige Kobori-Enshyu heeft een
treffend voorbeeld van zijn genie achtergelaten in de keizerlijke villa te Katsura, de kastelen van Nagoya en Nijo en
het klooster van Kohoan. Alle befaamde tuinen van Japan
zijn aangelegd door theemeesters.
Ons aardewerk zou nooit die hoge kwaliteit hebben
bereikt zonder de inspiratie van de theemeesters. De vervaardiging van de theebenodigdheden voor de ceremonie
brachten de onvoorwaardelijke inzet en vindingrijkheid
bij onze keramisten naar boven. De zeven klei-ovens van
Enshyu zijn vermaard bij alle keramiekkenners. Namen
van de theemeesters die de kleurpatronen ontwierpen, sieren het geweven textiel.
Er is geen domein van de kunst zonder de sporen van hun
geest. Het is overbodig om hun verdiensten voor de schilderkunst en het lakwerk te noemen. Een van de vooraanstaande schilderscholen dankt zijn ontstaan aan de theemeester en ambachtsman Honami-Koyetsu. De schitterende creaties van zijn kleinzoon Koho en van zijn achterneven Korin en Kenzan staan in de schaduw naast zijn
werk.1 De hele Korin-school (Rinpa) ademt de sfeer van
het theeïsme. Over de volle breedte van deze school is de
levenskracht van de natuur zelf te voelen.
De invloed van de theemeesters op de kunst was groot,
het verzinkt bij hun betekenis op de levenskunst. Niet
alleen door hun wellevende omgangsvormen, ook als het
1 Sonku-Chusai Koho, Boeddhistische monnikennaam Donya
Ogata Körin (1658-1716)
Ogata Kenzan (1663–1743)
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gaat om de indeling van al onze huiselijke details is hun
aanwezigheid voelbaar. Veel van onze heerlijke gerechten
en wijze opdienen gaan terug op hun inventiviteit. Ze leerden sobere kleuren te kiezen voor onze kleren. Ze brachten ons de juiste gemoedstoestand bij om met bloemen
om te gaan. Ze hebben onze natuurlijke liefde voor eenvoud aangewakkerd en de schoonheid van bescheidenheid getoond. Inderdaad, door hun onderwijs heeft thee
zijn plaats gevonden in het mensenleven.
Zij, die niet het geheim kennen om hun eigen bestaan
op de juiste wijze in te richten op deze woelige zee van
onbelangrijke muizenissen die we leven noemen, verkeren in een constante staat van misère terwijl ze tevergeefs
mooi weer blijven spelen. We wankelen in de poging om
ons geestelijk evenwicht te bewaren en we zien voorboden
van de storm in iedere wolk die aan de horizon opduikt.
Toch is er schoonheid en vreugde in hun golvende bewegingen op hun weg naar de eeuwigheid. Waarom maken
wij ons niet deelgenoot van hun geest, of, waarom rijden
we niet met Liehzi op de storm zelf?1
Wie in schoonheid heeft geleefd kan in schoonheid
sterven. De laatste momenten van de grote theemeesters
waren net zo vol van uitgelezen verfijning als hun levens.
In harmonie met de hartslag van het universum waren ze
altijd bereid het onbekende toe te laten.
De laatste thee van Rikyu blijft voor altijd het hoogtepunt
van tragische grandeur.
1 De Liezi is een taoïstische tekst, toegeschreven aan de filosoof uit
de 5e eeuw v.c. Lie Yukou. Vermoedelijk is het een canon van de filosofie die de 4e eeuw v.c. is samengesteld.
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Er was een langdurige vriendschap geweest tussen Rikyu
en Taiko Hideyoshi. De achting voor de grote krijgsheer
van de theemeester was hoog. Maar de vriendschap met
een dwingeland is altijd een gevaarlijke eer. In die tijd lag
verraad altijd op de loer. Naasten werden gewantrouwd.
Rikyu was geen slaafse hoveling en deinsde er niet voor
terug zijn ongezouten mening aan de felle beschermheer
te serveren.
De vijanden van Hideyoshi Rikyu grepen hun kans in een
periode dat de relatie tussen de regent en de theemeester
was bekoeld. Het werd beschuldigd van betrokkenheid bij
een complot om de despoot te vergiftigen. Er werd tegen
Hideyoshi gefluisterd dat de fatale dronk hem zou worden
toegediend met een kop van de groene drank gezet door
de theemeester.
Voor Hide-yoshi was de verdenking al voldoende voor
standrechtelijke executie. Er was geen van beroep hoger
dan de wil van een verbolgen heerser. Één privilege werd
de veroordeelde toegestaan – de eer om te sterven door
eigen hand.
Op de dag van zijn sterven nodigde Rikyu zijn belangrijkste leerlingen uit voor een laatste theeceremonie. Met
rouwend hart verzamelden de gasten zich op de afgesproken tijd onder het afdak. Toen ze over het tuinpad keken
zagen de bomen sidderen en in het ritselen van hun bladeren hoorden ze het gefluister van zwervende geesten.
De grijze plechtige stenen lantaarns stonden als wachters
voor de Poort van Hades, het dodenrijk.
Een vleug zeldzame wierook ontsnapte uit de theekamer,
het teken voor de gasten dat ze worden verzocht binnen te
treden.
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Een voor een gaan ze binnen en nemen hun plaats in. In
de tokonoma hangt een kakemono – een oogstrelende kalligrafie van een oude monnik over de vluchtigheid van alle
aardse zaken. De zingende ketel, die kookt boven de vuurpot, klinkt als een groot, halfvleugelig insect, een cicade
die weeklaagt over het einde van de zomer. Weldra komt
de gastheer de kamer binnen. Ieder wordt op zijn beurt
thee geserveerd, en ieder op zijn beurt drinkt in stilte zijn
kop leeg, de gastheer het laatst van allen. De traditione etiquette schrijft voor dat de voornaamste gast nu toestemming vraagt om het theegerei na te kijken. Rikyu plaatst
de verschillende stukken voor hem neer samen met de
kakemono. Nadat ze allemaal hun bewondering voor de
schoonheid ervan hebben uitgesproken biedt Rikyu iedereen uit het gezelschap een stuk uit de collectie aan als souvenir. Alleen de theeschaal houdt hij bij zich.
Nooit zal deze kom, die bezoedeld is door de lippen van het ongeluk,
meer gebruikt worden door een mens _
spreekt hij, en breekt de kom in stukken.
De ceremonie is voorbij. Met moeite bedwingen de gasten
hun tranen en zeggen voor het laatst vaarwel en verlaten
de kamer. De leerling die hem het meest na staat en hem
het dierbaarste is wordt verzocht te blijven en het einde bij
te wonen.
Rikyu trekt dan voorzichtig zijn theemantel uit en vouwt
hem met behoedzame aandacht op de mat. Zijn verborgen
smetteloos witte doodskleed is ontsluierd.
Toegenegen staart hij naar het glinsterend lemmet van de
fatale dolk en spreekt het toe met het volgende diep doorvoelde strofe:
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Welkom gij,
Zwaard van de eeuwigheid
Evenzeer door de Boeddha
Als door de Dharma
Hebt gij uw weg gekliefd
Met een glimlach op zijn gezicht vertrok Rikyu naar het
onbekende.

Welcome to thee,
O sword of eternity!
Through Buddha
And through Daruma alike
Thou hast cleft thy way.
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de kunst van het in de wereld zijn

Chinese historici spreken over daoïsme als de kunst van het in de wereld zijn,
want het houdt zich bezig met het nu, wijzelf. Het is in ons dat God
en natuur elkaar ontmoeten en het gisteren zich losmaakt van morgen. Het heden is de bewegende oneindigheid, de rechtmatige sfeer
van het relatieve. Relativiteit vraagt om aanpassing en aanpassing is
kunst. De levenskunst bestaat in een constante aanpassing aan onze
omgeving.’ Dit citaat van Kakuzö uit Het boek van thee is de geboortegrond van het filosofische begrip In der Welt sein.
In kansen licht het duistere massief van de dingen voor mij op;
waardoor mij een hoopvolle uitweg wordt geboden en ik mezelf
aanvaard als de plaats in het zijn waar een hogere vlucht mogelijk is.
In Chancen lichtet sich das dunkele Massiv der Dinge für mich; wo durch die Chance
die Lichtung geschieht, nehme ich mich an als den Ort im Sein, an dem ein Aufschwung möglich ist.1
De noties Lichtung en Ort im Sein stammen uit de filosofie van Martin
Heidegger waarover Erik Borgman schrijft:
‘De open plek waarin zich – in Heideggers terminologie – het Zijn kan openbaren,
dat wil zeggen de ruimte waarin wat waar en goed is kan oplichten, is uiteindelijk een open plek, een leegte in de kern van iedere menselijke cel’.2 Henk Hogeboom van Buggenum schrijft in Gamma 9 b 2: ‘Denk aan de proces1 Chancen im Ungeheuren; Notiz im Anschluss an einige Motive bei William James als
voorwoord bij William James’ De wil om te geloven, Amsterdam 2014
2 Wat William James wist, Kampen 2001
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filosoof A. N. Whitehead: God, die een onbeperkt inzicht heeft in de mogelijkheden van de toekomst, legt ons deze niet dwingend op, maar houdt ze ons inspirerend voor ogen.’

Het enige wat het menselijk hart verlangt is zijn kans.1
De theeceremonie, Chanoyu, is een duidelijk voorbeeld van de
Japanse traditie om het dagelijks leven als een kans te beschouwen
om in contact te treden met de werkelijkheid. Het is de diep ingewortelde filosofische gedachte binnen het Japanse boeddhisme van
twee tegenover of onafhankelijk naast elkaar staande beginselen ter verklaring van
de werkelijkheid in de samsarische kringloop van het leven en het onbeweeglijke nirwana.
In The Book of Tea zitten we al middenin het gesprek met het westerse
denken over het in-der-Welt-sein, uiteengezet als de structuur van het
wezen van het Dasein in Heideggers Zijn en tijd uit 1927.De zinsnede
Kunst des In-der-Welt-Seins staat letterlijk in de Duitse vertaling, Das
Buch vom Tee.
The Book of Tea is in het Engels geschreven, Okakura werkte toen bij
het Museum of Fine Arts in Boston. Oorspronkelijk werd voorgedragen
voor een klein publiek in een lezingencyclus ten huize van Isabella
Stewart Gardner († 1924), kunstverzamelaar en mecenas. De uitgave
in druk verscheen in 1906 onder copyright van Fox Duffield & Company.
Het werd in het Duits vertaald door Marguerite en Ulrich Steindorff († 1978)2 en gepubliceerd in Insel-Bücherei, Leipzig 1919; eerdere
edities waren niet gedateerd. Okakura beschrijft zowel de gedachte
achter het fenomeen chanoyu als het praktiseren ervan in het hoofdstuk Daoïsme en Zen waarin hij opmerkt dat Chinese historici over het
daoïsme spreken als de kunst van het zijn in de wereld.

1 § 21 van Het gevoel van rationaliteit in The will to believe.
2 De Steindorffs vertaalden in 1922 Okakura’s The Ideals of the East shortly.
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De uitdrukking art of being in the world, bekwaam in het zijn in de
wereld, is Okura’s vertaling van shosei, in het Chinees chushi = leven
in de wereld en het je redden in de samenleving zoals in daoïstische teksten van Zhuangzi. In zijn Mâ Thî, ‘Paardenhoeven’. De frase de kunst
van het zijn in de wereld komt overeen met shosei jutsu, een gebruikelijke
uitdrukking in het moderne Japans voor competentie of vaardigheid voor een succesvol leven. De uitdrukking in de wereld zijn noemt
Okakura één keer en zónder koppelstreepjes. Toch wordt het vertaald met in-der-Welt-sein om, zoals Heidegger, aan te geven dat het
een enkele term is. In de edities van Het boek van de thee wordt de term
tussen aanhalingstekens geplaatst of cursief gezet. Hoewel Heidegger
zijn bron verzwijgt was hij met al zijn belezenheid uiteraard op de
hoogte van Das Buch vom Tee van een gerenommeerde uitgeverij die
een bekende en veelzijdige vertaler in de hand genomen had.
Okakura was een van weinige Japanners die, geboren in de tumultueuze jaren voorafgaand aan het Meiji-tijdperk, invloedrijke werken schreef over Japan in het Engels.1 Vanaf het eerste decennium
van de twintigste eeuw maakte het werk van Okakura, en zijn opvallende aanwezigheid met name in Boston indruk onder westelijke
intellectuelen en cultuurminnaars als Ezra Pound, T. S Eliot, en Wallace Stevens.
Een aantal Japanse filosofen bezocht en bestudeerd Heidegger tussen 1920 en 1930, waaronder Kuki Shözö († 1941) die in Freiburg bij
Husserl en in Marburg bij Heidegger colleges volgde († 1941) en een
persoonlijke en intellectuele relatie met Okakura had. Hij vermeldt
en citeert Okakura in zijn eigen geschriften, en Heidegger vermeldt
hem in zijn Dialoog over taal. Het ligt voor de hand dat Kuki het werk
van Okakura besprak met Heidegger, in het bijzonder over het
Japans-esthetische ideaal iki (verfijnde elegantie met een zweempje
erotiek) dat Heidegger in relatie met Graf Shözö Kuki herinnering
1 Vgl. Uchimura Kanzö, † 1930 en Nitobe lnazö, † 1933.

104

de kunst van het in de wereld zijn

roept in Unterwegs zur Sprache (ga 12). De Japanse filosoof Itö Kichinosuke heeft in 1919 Heidegger een exemplaar van Das Buch vom Tee
overhandigd.1
Het was de periode van das Man, de Zij, waarover Heidegger zegt: We
genieten van onszelf en hebben plezier in de manier (de weg = dao)
waarop zij genieten van zichzelf. We lezen, zien en beoordelen literatuur en kunst op de manier (dao) zoals zij zien en oordelen (Sein und
Zeit, § 27). Okakura citeert in een andere context de oude Chinese
dichter Ku Zu-gen: De wijzen bewegen de wereld. Bewegen in de zin van
een ontwakende maatschappij uit vergeetachtigheid of vergetelheid
– de woorden lijken nu donker geschaduwd.
In Okakura’s tweedeling liggen twee fundamentele samenhangende vormen van waarneming of oriëntaties van het menselijke
leven naast elkaar. Hij noemt ze de individualistische en de gemeenschappelijke of traditionele. Cultuurhistorisch verbindt hij deze met het
taoïsme in het zuiden van en met het confucianisme van het noorden van China. Chanoyu is belichaming van de eerste intellectuele
traditie die kon overleven en floreren in het van oudsher relatief
geïsoleerde heiligdom van Japan terwijl het langzaam van het continent verdween.
In het daoïsme is het absolute tegelijk het relatieve. In de ethiek
bekommerden de daoïsten zich in ’t geheel niet om de wetten en
waarden van de samenleving, voor hen waren goed & kwaad relatieve
begrippen. Een bepaling is altijd een beperking – het vaste en onveranderlijke zijn slechts woorden die een stilstand in de groei uitdrukken schrijft Okakura. Individualisme betekent hier niet dat de mens
idealiter een autonome losgezongen entiteit is. Het relatieve betekent ook de inherente eindigheid, situering en verwevenheid van
het menselijk bestaan: Kunst is waardevol wanneer ze ons aanspreekt, fluisterend of brullend in een cultuuroverstijgende taal. Onze sterfelijkheid, onze tradities

1 Vgl. lmamichi Tomonobu: Search of wisdom, Tokio 2004
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en gewoontes en onze oude instincten temperen ons vermogen tot overgave aan het
ultieme artistieke plezier. We zijn begrensd door onszelf.
Bij het definiëren van het taoïsme maakt Okakura de rechtstreekse
vergelijking tussen mens en tijdelijkheid: Het heden is niet gewoon nu,
maar bewegende oneindigheid waarin gisteren zich losmaakt van morgen. Twee
decennia later herkennen we in Heideggers analyse van de tijd de
notie van Vorlaufen in den Tod en van niederwerfen.1
De invloed van dao op Heideggers denken is evident, de invloed op
zijn levenwandel en ethische opvattingen was echter nihil.2
Heideggers gemankeerde reflectievermogen is een filosofisch probleem.
Het morele zelfonderzoek – acht de denker op het toneel van
de zijnsgeschiedenis zich daarvoor te goed? Misschien is het een
erfenis van zijn katholieke komaf: de protestantse gewetenswroeging blijft hem vreemd. Om zijn denken te kunnen
vasthouden, scheidt hij dit van het persoonlijke. Onverschillig observeert hij de wrede consequenties van de beweging
die hem zo fascineert: we herinneren ons het lot van Hannah
Arendt, Edmund Husserl of de door Rudolf Otto zo betreurde
Hermann Jacobsohn.3

1 Vgl. Reinhard May: Heidegger’s Hidden Sources East-Asian Influences on his
Work, Routledge 1976; Dennis Hirota: Okakura Tenshin’s Conception of ‘Being
in the World’ in Ryiikoku Daigakü Ronshü b 478, 2011.
2 Vgl. Daniël Mok: Prinzipienreiterei in Marburg; Filosofie, ethiek & compassie in de
Marburgse periode van Martin Heidegger, Amsterdam 2012.
3 Vgl. Rüdiger Safranski Heidegger en zijn tijd, 1995, hoofdstuk 18, m.n.
p. 388-389.
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1863 Geboren in Yokohama, Kanagawa als zoon van een oudsamurai. Zijn ouders waren zijde-kooplieden. Zijn moeder
overleed na de geboorte van zijn jongste zus.
1869 Engesltalige James Ballagh School, Yokohama.
1875 Tokyo Kaisei School, de latere Keizerlijke Universiteit. Studie
Engelse taal en letterkunde, politicologie en kunstgeschiedenis.
1879 Huwelijk met Ooka Moto; ze krijgen een zoon en een dochter.
1880 Na zijn diplomering werkzaam bij het Ministerie van
Onderwijs.
1886 Bezoekt Europa en Amerika voor kunsthistorisch onderzoek
en besluit de oude oosterse cultuur te gaan bestuderen.
1889 Opening van de Tokyo Fine Arts School waarvan hij in 1890 rector werd.
1893 Eerste reis naar China voor kunst-research.
1898 Treedt terug als rector van de Tokyo Fine Arts School en vestigt de Nihon Bijutsuin, (the Japan Art Institute)
1901 Reis naar India voor het bestuderen van het boeddhisme.
1902 Begin van een hechte vriendschap met Rabindranath
Tagore. Voltooiing van The Ideals of the East dat in 1903 in Londen verschijnt.
1903 Koopt land en onroerend goed in de kustprovincie Izura.
1904 Expert bij de afdeling van de Chinese en Japanse kunst in
het Museum of Fine Arts. Tenshin’s The Awakening van Japan verschijnt in New York.
1905 Bouwt een villa en de Rokkakudo, een zeskantige pagode, op
Izura.
1906 De Nihon Bijutsuin wordt verplaatst naar Izura. Taikan, Kanzan, Shunso en Buzan verhuizen mee. Het Boek van de Thee
wordt uitgebracht in New York.
1907 Een Harvest Moon viewing party in Izura.
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1910 Conservator van de afdeling van de Chinese en Japanse kunst in het
Museum of Fine Arts.
1912 Vertrek naar Amerika en bezoek aan India waar Tenshin de Indiase
dichteres Priyambada Devi Banerjee ontmoet.
1913 Na het schrijven van het operascript The White Fox keert Tenshin ziek
terug naar Japan. Op een vergadering van de Old Shrines and Temples Preservation Association, doet hij het voorstel om de muurschilderingen van
de Kondo, Grote Zaal, in de Horyuji Tempel te beschermen.
Tenshin maakt een reis naar Akakura in Niigata om te herstellen
waar hij plotseling overleed.
1914 De Nihon Bijutsuin wordt hersteld
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de rijkste man van babylon
Zeven remedies tegen een krappe beurs, zesde druk 2015
George Clason
In de laatste acht eeuwen voor onze jaartelling zijn er impulsen
geweest die de wereld blijvend hebben beïnvloed. In de 18e eeuw v. C
regeert in Babylon koning Hammoerabi. Deze stelt voor het eerst in
de geschiedenis regels op om machtsmisbruik door leiders te voorkomen. Het zijn regels voor de behandeling van slaven, bescherming van eigendom en aanwijzingen voor de rechtspraak. Zijn
religieus-humanistische waarden stonden aan de basis van de welvarende ontwikkeling van zijn land.
In Israël traden profeten op die een universeel monotheïsme
doceerden en in Griekenland ontwaakte een hoger type van godsdienst. In het oude India ontstond het brahmanisme, in China brak
de tijd aan waarin Confucius verklaart dat de mensen vriendschappelijk en rechtvaardig met elkaar om moeten gaan. In India pleit
de Boeddha voor een samenleving waarin compassie en vrede centraal staan.
Bij de Perzen is er de werkzaamheid van Zarathoestra. Deze vervlogen tijden zijn onder het zand van de woestijn geconserveerd
en spreken boekdelen: de hervormingen in het machtige Babylonisch-Assyrische Rijk – opdoemend door de sluier van demonisme
en polytheïsme – brachten een cultuur voort van een zeldzame zuiverheid en kracht, verheven religieus gevoel, en een gemeenschap
met universele waarden die tot de dag van vandaag hun actualiteit
hebben behouden.
George Clason belicht in zijn boek ter lering ende vermaeck de praktische kant van hun succesformule waarvan de grondslag was gelegd
door koning Hammoerabi.

110

olive press

het boek van tjentini
De zangen van het eiland van wakende dromen, 2013
Herverteld door Élizabeth D. Inandiak
<Navertelling van het 19e-eeuwse Javaanse epos Serat Tjentini over de
omzwervingen van twee jonge prinsen en een prinses die gedwongen worden het rijk van Giri te ontvluchten.
Élizabeth Inandiak is een Franse journaliste en schrijfster die geobsedeerd is door het eiland Java en de oude Javaanse cultuur. Haar
oorspronkelijke naam wijzigde ze in de Javaanse naam Inandiak.
Ze hervertelde een twee honderd jaar oud Javaans epos dat vierduizend pagina’s telt en verdeeld is over twaalf boeken en vatte het samen in honderd twee en vijftig zangen.
Het epos, met de oorspronkelijke titel Soeloek Tabangraras, vertelt
over de omzwervingen van twee jonge prinsen en een prinses die
gedwongen worden het rijk van Giri te ontvluchten. Op hun omzwervingen over het eiland leren ze alle wereldse geestelijke wijsheid van Java kennen. Het is een monumentaal epos vol humor,
Javaanse mystiek, wetenschap en erotiek. Het boek is beter bekend
onder de naam Serat Tjentini. De Serat Tjentini wordt wel eens de Javaanse encyclopedie genoemd. Het bevat een fenomenale schat aan
traditionele Javaanse kennis en wetenschap. Inandiak heeft deze
erotische-spirituele queeste als het ware herbeleefd en verwoord.
Het boek bevat onder meer een bibliografie en een lexicon.>
nbc | Biblion
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Rudolf Otto 				

Twee boeken in één band

de genadereligie van india en het christendom
Overeenkomsten en verschillen
Vertaald door Alfred Scheepers

religieuze overeenstemming
Parallellen in de godsdienstgeschiedenis
Vertaald door Daniël Mok et al.
Rudolf Otto is beroemd geworden door zijn boek Das Heilige, waarin
hij het begrip ‘heilig’ heeft geanalyseerd op een manier die diepe
indruk maakte. Otto is een geleerde met een fijn gevoel voor religieuze kwaliteitsverschillen, maar de fenomenologie heeft meer te
danken aan zijn boekje Indiens Gnadenreligion und das Christentum. In
de vergelijking van de verschillende typen van mystiek toont Otto
zich namelijk een meester. Hier is een waarachtig schouwen van het
wezen. Hij laat zien, hoe het Voor-Indiase geloof in genade naar de
terminologie met het christelijke sterke overeenkomst vertoont,
maar naar de godsdienstige houding diep verschilt. Dit is fenomenologisch genuanceerd ontleed.
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<De uitgave van dit boekje is daarom zo belangrijk, omdat wie Otto’s hoofdwerk Het heilige gelezen heeft als godsdienstfilosofische
theorie, nu merkt hoe hij persoonlijk was geraakt door de werking
van dat mysterieuze Iets, dat ons deel doet hebben aan een bovenrationele werkelijkheid. Dat hij een groot kenner van de Voor-Indische godsdiensten was, blijkt uit dit werk, waarin hij met name van
het hindoeïsme een diep reikend en verhelderend beeld geeft door
overeenkomsten en verschillen aan te wijzen met het christendom.
Voor Otto is het heilige een autonoom Iets, das ganz Andere, dat rationeel weliswaar niet te kennen valt, maar wel innerlijk te beleven.
De uitgever heeft het boek bewonderenswaardig verzorgd door er
met grote kennis van zaken geschreven inleidingen, nawoorden en
aantekeningen alsmede citaten van Otto aan toe te voegen. Een subliem boekje dus, waardoor velen zich kunnen laten verrijken. Met
verklarende lijst van oosters-religieuze termen.>
nbc | Biblion-recensie, drs. J. Kleisen
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nãgãrjuna
Grondregels van de filosofie van het midden, 2005
Vertaald uit het Sanskriet door Erik Hoogcarspel
<Vertaling van de invloedrijke Mulamadhyamakakarieka’s van de boeddhistische filosoof Nägärjuna uit de tweede eeuw. Deze ontwikkelde zijn filosofie in de traditie van de Prajnaparamitasoetra’s, die leren
dat de dingen ‘leeg’ zijn als een illusie.
Nägärjuna tracht aan te tonen dat de werkelijkheid niet terug te
brengen is tot begripsmatige structuren, omdat denken en begripsvorming op het vlak liggen van de mentale voorstelling en daarom
fantasie zijn. De werkelijkheid wordt immers ervaren en daarom
juist kan ze niet worden gedacht. Het werk heeft grote invloed uitgeoefend op het boeddhistische denken in Centraal- en Oost-Azië.
Evenals Immanuel Kant wijst Nägärjuna op de grenzen van het
menselijk verstand en schept zo openheid voor de vrijheid van het
ervaren. Erik Hoogcarspel is filosoof en indoloog en doceerde hindoeïsme aan de Radboud Universiteit. Hij zorgde voor een deskundige vertaling met uitgebreide inleiding, index en literatuuropgave
en een commentaar, breed van kennis en verrassend actueel, door de
vele vergelijkingen met moderne westerse filosofen.>
nbc | Biblion
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de wortels van het indiase denken
Inleiding tot de Indiase filosofie en haar bronnen
Alfred R. Scheepers
<We praten over reïncarnatie en karma en er zijn talloze yogalessen
te volgen. Het hindoeïsme is inmiddels een gevestigde religie in
Nederland. Vandaar dat er behoefte is naar materiaal dat de achtergronden van het Indiase denken beschrijft en verklaart.
Alfred Scheepers schreef een boek over die wortels van het Indiase
denken met als uitgangspunt is dat menselijke ideeën zich ontwikkelen binnen de maatschappelijke context waarin zij groeien. Dit
boek wil aannemelijk maken dat verschillende gedachten binnen
het hindoeïsme ontstaan zijn uit de maatschappelijke en sociale veranderingen: de overgang van een primitief leven, waarin de natuur
nog niet werd beheerst, naar een akkerbouw en veeteelt die door de
menselijke ratio werd gestuurd naar een koopmansbestaan waarbij
de band met de natuur losser werd en men levenloze materie ging
produceren en verhandelen. Bij elk van deze fase hoort een bepaalde
idee over de machten, de goden, verlossing en gedrag.
Dr. Scheepers geeft knappe beschrijvingen en analyses van de verschillende stromingen van denken en doen in India: brahmanisme,
jainisme, boeddhisme, de yoga, de leer van de Bhagavad Gita en de Vedanta.
Bepaalde passages moet je herlezen om de strekking ervan te pakken. De volhouder wordt beloond met een dieper inzicht in de wortels van het Indiase denken. Het eindigt een beetje als een Unvollendete. De laatste zin markeert de overgang naar de Middeleeuwen. Je
bent benieuwd hoe dr. Scheepers het vervolg zou beschrijven. Vermoedelijk vindt hij dat het belangrijkste is gezegd.
Wat wij nu meemaken en ontmoeten is in feite een vorm van de
oude stromingen. Vandaar dat dit boek je helpt bij het begrijpen
van de verschijnselen die je nu tegenkomt.
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D

e fenomenologie, de leer der verschijnselen, staat tussen de
vermelding van een chaotisch aantal feiten en de doorgevoerde abstractie van een alomvattend waardeoordeel in. Zij probeert
structuren te zien in de verwarrende berichtenstroom, maar stelt
het oordeel nog even uit.1 Er moet ruimte komen voordat de beslissingen vallen.
Fenomenologie kan de wetenschap van het tussenrijk genoemd
worden want zij voert een rechtmatig interregnum. Nadat de gegevens zijn samengebracht en voordat de systematische ordening
en definitieve beslissingen kunnen inzetten, komt haar de leiding
toe in de geestelijke bezinning. Zij leeft tussen de empirische werkelijkheid en de waarheidsvraag.2
Fenomenologie wil niet oordelen, interpreteren of vertalen, maar
begrijpen.
Fenomenologie is de wetenschap van het zuivere bewustzijn. Het is
een denken zonder vooroordelen dat verschijnselen en mensen in
hun eigenwaarde tot hun recht wil laten komen.
Het is een zuivere benadering, van mens tot mens, van geest tot
geest.3

1 K. H. Miskotte, Om het levende woord, ’s-Gravenhage 1948, p.51.
2 K. H. Miskotte, Het wezen der Joodse religie, Kampen 1982, p. 51-52.
3 Vgl. Derk N. Stegeman, Kiest u heden Wien gij dienen zult!; uit de bundel ‘Wij
willen het heidendom eeren’ (Miskotte in de ‘nieuwe tijd’), Baarn 1994, p. 23.
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