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STICHTING NEDERLANDS BUDDHISTISCH CENTRUM

Bij de off: Ictele introductie van de Stichting Neder-

lands Btiddhi stisch Centrum enkele maanden geleden

hebben vi j van verschi llende zijden uit binnen- en

buitenland vete positieve reacties ontvangen . iiJ

zi,jn dankbaar voor dit vertrouwen en hopen dan ook

op de inges lagen weg voorspoedig te kunnen doorgaan .

Wij zullen ons echter - vooral financieel - nog

sterker gesteund moeten weten door allen die met de

opzet en deelsteUingen van de Stichting sympathi -

seren .

Het is wellicht niet overbodig in dit verband nog-

maals uitdrukkelijk te zeggen, dat de Stichting Ne-

derlands Buddhistisch Centrum beslist géén buddhis-

tische vereniging is met eigen leden en een bepaald

verenigingsprogramma, maar een centraal instituut,

dat op zakelijk-objectieve wijze wil voorzien in de

dringende behoefte aai een betere voorlichting,

communicatie en representatie met betrekking tot

het buddhisme, ongeacht welke school of richting,

ten behoeve van juist de individuele buddhist en

de buddhistische verenigingen in ons land.

Het zal u duidelijk zijn dat de stichting in de hui-

dige omvang haar donateurs op korte termijn in con-

creto nog niet zo veel kan bieden. Als het de stich-

ting echter financieel en materieel mogelijk ge-

maakt wordt haar voorgenomen projecten geleidelijk

aan te reallseren , dan zaT zuTks ongetwi JteId ook

van direct belang zi,jn voor een ieder die zich in

meer of uindere mate betrokken voelt bi de zaak

van het buddhisme 1n Nederland .

”De kost gaat voor de baat uit”.

De intenti e van dit goed nederl.andse spreekwoord

zouden wi j onder de bijzondere aandacht van onze do-

nateurs en potentiele donateurs eihen brengen .

ii ,j kunnen namellJk als sti chting s lechts dat reali -

seren , wat u ons toestaat .



REDACTIONEEL

Het verheugt ons dat dit nummer van SADDHARNA ( = de

goede leer) beantwoordt aan het karakter van een

tijdschrift, zoals ons dat als periodiek orgaan van

de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum voor de

geest staat.

De hoogeerwaarde Lama Anagarika Govinda gaT: zijn

toesteinmi ng tot de vertaTing en publicatie van zijn

artikel ”Waarom ik buddhist ben” dat eind vorig

jaar verscheen in het mededelingenbulletin van het

zwitserse informatiebureau voor buddhisme te Zurich.

Lama Anagarika Govinda zeggen wi ,j gaarne ook op deze

plaats onze harteli jke dank voor zi,jn zeer geuaar-

deerde toestemming, evenals mevrouw A . C . Th. Tamme-

ling-5ikken voor haar vertaling in het nederlands .

Naast dit 'hoofdartikel' vindt u onder meer een kort

tekstgedeelte uit de Pali -canon: de bekende 'eerste

leerrede te Sarnath bij Benares'; verder nog een

uitvoerige boekbespreking, een bericht van de Stich-

ting Nederlands Buddhistisch Centrum en enige mede-

delingen.

ii hopen en vertrouwen dat u een an ander met be-

iangstedling zult lezen .

Uocht u een of meer extra-nummers willen ontvangen,

dan worden dto u gaarne toegezonden na ontvan8a$

van / 1 . 2s per nunnor op poatglronuiiizior 1620022

t.n.v. de penningmeester van de Stlchtlng Nederlands

Buddhistisch Centrum te Groningen.

De redactie van SADDHARMA

VAISAEHA PURNIMA 12 mei 1968

Wij wensen al onze lezers voor het nieuwe buddhis-

tische jaar 2512 nog veel h e i l en z e g e n!

Sabbe satta bhavantu sukkhitatta - Mogen aTle wezens

gelukkig zi jn .
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Daarom willen wij nogmaals gaarne een dringend be-

roep doen op allen, die op de een of andere *ijze

zich door het buddhisme voelen aangesproken, mee te

werken aan het welslagen van onze initiatieven.

(Zie inliggend strookje')

Het Bestuur van de

Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum

De Buddha gaf ten antwoord: N*hamati, woorden sign

niet de hoogste werkelijkheid, evenmin hetgeen door

woorden wordt uitgedrukt . Haaren? Ondat de hoogste

werkelijkheid een toestand van verheven geluk is en

deze nret bereikt kan worden door louter uitspraken

en beweringen daarover. Daarom bezitten woorden

niet de hoogste werkelijkheid.

Mähamati, de hoogste werkelijkheid kan *orden bereikt

door wijsheid innerlijk te verwezenlijken, hetgeen

niet door woorden kan worden bereikt. En Bovendien

Wshamati, zijn woorden onderworpen aan ontstaan en

vergaan, onstandvastig, onderling van elkasr afhan-

kelijk en voortgebracht door de wet van oorzaak en

gevolg. Daarbij Nähamati, komt dat wat onderling

van elkaar afhankelijk is en voortgebracht door de

wet van oorzaak en gevolg, niet de hoogste werke-

lijkheid kan uitdrukken omdat de aanduidingen Zeli

en Niet-Zelf niet bestaan. Nähamsti, woorden sijn

slechts verwijzingen en drukken de hoogste werke-

lijkheid nïet uit.

Lafikavatara Sutra



di t aardse leven

waarmee za1 ik het vergeli jken

het i s als een boot

die i n de vroege morgen ui tvaae

en geen spoor achterlaat

Okakura (gest. 773]



Een ontkenning van wat eenmaal geloofd werd, maar

waarin men, eerlijk zijnde, niet meer kon geloven,

is - verre van de vernieting - in werkelijkheid het

levensbeginsel van alle godsdienst”.

Dr. Friedrich Näx Bfller

2.

3.

w a a r o in i k b u d d h i s t b e n

De Buddha had niet de pretentie een hoger wezen

te ziJn ; hi j beweerde evennin goddeliike openba-

ringen te hebben ontvangen . Een 1eder kan daaron

de weg van de Buddha gaan en zi,jn boodschap na-

volgen , zonder daarbi dingen te noeten geloven ,

die uiet te begrijpen zijn ol die nlet in over-

eenstenuning ziJn te brengen met de natuurwetten .

De Buddha verschool zich nlet achter transcen-

dentale geheimen , hij was een noedlg mens , eer-

lijk en recht op de man af .

De Buddha beloofde zijn aanhangers geen hemelse

vreugden of beloningen. Religie was voor hem

alles behalve een 'transactie', maar duidelljk

een weg naar verlichting. Hij had geen behoefte

aan aanhangers die hem blindelings geloofden,

maar aan zelfstandig en onafhankelijk dekkende

mensen.

Hij had de moed - een unicum in de geschiedenis

der godsdiensten! - tot kritiek op te roepen en

zijn eigen leer aan verstandelijk onderzoek door

zijn aanhangers te onderwerpen, en daarmee leg-

de hij de nadruk op het zelfrespect als basis

voor geestelijke groei en vrijheid.



6.

Omdat de Buddha zo de nadruk legde op het zelf-

respect, kon hij juist ook de achting voor ande-

ren, dat wil zeggen tolerantie, leren.

Het buddhisme was tolerant van het allereerste

begin af, niet uit zwakheid, maar krachtens het

beginsel van de geestelijke vrijheid dat aan het

buddhisme inherent is. Men kan stellen dat er

twee soorten tolerantie zijn: een negatieve, die

bf op zwakheid bf op geestelijke traagheid be-

rust, en een positieve, die berust op het in-

zicht in de aard van de menselijke psyche en die

geboren wordt uit de wens de ander te begrijpen.

De leer en de moraal van de Buddha beperken zich

niet uitsluitend tot de mensheid, maar hebben

betrekking op alle levende wezens. Dit is een

punt dat elk ontwikkeld mens sterk aanspreekt.

Laat me om een voorbeeld te geven een uitspraak

van de moderne duitse filosoof Hans Driesch ci-

teren: ”Buddhisme lijkt mij de meest filosofi-

sche van alle religies te zijn. Ik kan ’dan ook

zeggen, dat heel wat van mijn metafysische over-

tuigingen ' buddhistische ideeën raken. Speciaal

wat betreft de idee van de eenheid van alle leven-

de wezens: alle leven is ëën en alle dieren en

planten zijn in wezen hetzelfde als de mensen,

slechts in een andere vorm. Daarom moet men zijn

moraal niet laten ophouden bij de mens, maar hem

tot alle schepselen uitstrekken.

Buddhisme en christendom hebben veel overeen-

komst, maar de idee van de eenheid van alle les

vende wezens heeft in het buddhisme meer accent.

Laten we hopen dat de buddhist ische wUsheid tot

ons westerlingen mag doordringen. Hoevelen van

onze meest waardevolle medemenseh zouden graag

wensen van de rusteloosheid van het leven bevrijd

te worden. We hebben rust en concentratie nodig.

Kortom: we hebben buddhisme nodig.

De universaliteit van de d h a r m a geldt niet

alleen voor moraal en ethiek, maar ook voor de

natuurwetten. Er bestaat niet zo iets als een bo-

venzinnelij ke wet of een privilege voor een be-



7.

8.

paalde klasse van wezens, evenmin is er plaats

voor despotisme of voor de ”barmhartigheid” van

een schepper. De d h a r m a is de kosmische

ordening, die zowel op de mensheid als op het

universum toegepast kan worden en op die manier

het individu met het al verbindt.

De universele instelling van het buddhisme voor-

komt het ontstaan van dogmatisme en bekrompen

denkwijze. Het heeft geen als absolute wet gel-

dende moraal, die de wereld verdeelt in ”goed”

en ”kwaad”, of voorschrijft wat je wel en niet

mag doen. Buddhistische moraal is gebaseerd op

vrijheid, dat wil zeggen op individuele ontwik-

keling; daarom is die moraal betrekkelijk. In

feite kan er geen sprake zijn van een moreel of

ethisch beginsel, wanneer iemand van buiten af

ons zijn dwang oplegt of voor ons bepaalt, hoe

we moeten handelen. Daarom sluit de idee van een

schepper en regeerder van deze wereld de *are

grondslag van de moraal en de ethiek uit; hoe

kunnen wij voor onze fouten verantwoordelijk zijn,

als wij er mee geschapen worden, of wanneer we

zo zwak worden geschapen, dat we geen weerstand

kunnen bieden aan het kwaad7

De buddhist ziet in hoe betrekkelijk de als wet

geldende moraal is en daarom zal hij nooit op

een ander neerzien en hem een ”zondaar” vinden.

In het buddhisme is er niet zo iets als ”zonde”

en niets is er ”slecht”. Er is alleen sprake van

grotere of geringere onwetendheid. Het doen en

laten van elk mens is in overeenstemming met de

trap van ontwikkeling die hij heeft bereikt. Wat

de ene mens goed dunkt, vindt de ander slecht.

Hoe hoger een individu ontwikkeld ie, des te gro-

ter zijn geenszins zijn voorrechten, maar des te

zwaarder zijn plichten (hoewel, die plichten kun

je als voorrechten ervaren).Daarom wi1 de bud-

dhist niet over anderen oordelen, maar zich zeil

alleen bepalen bij de vervulling van zijn eigen

plichten; hij eist meer van zich zelf dan van an-

deren. De buddhist zal liever proberen zijn mede-

mensen te begrijpen, dan hun zijn eigen moraal

op te dringen.



9. Zoals de idee van 'zonde' de buddhist vreemd is ,

zo gelooft. hi3 ook niet aan een eeuwige verdoe-

menis. Hemel en hel zijn i n o n s, en de mo-

gelljkheld om zalig te worden staat open voor

alle levende wezens.

10. Het buddhisme wekt in zijn aanhangers geen valse

hoop op een paradijs in een andere wereld , maar

het w1,j st de weg naar de bevrijdlng , die men In

deze wereld kan bereiken. De voorsmaak daarvan

kan in de meditatie verkregen worden.

11. Het buddhistisch meditatie-systeem, dat gebaseerd

is op een zeer grondige kennis van de psychologie,

laat niet alleen het einddoel zien, maar is ook

de praktische weg omdat doel te bereiken.

12. De idee van het k a r m a n verenigt gerebhtig-

heid en zelfbeschikking. Zij geeft aan het leven

van het individu een diepe betekenis en yerbindt

het met het verleden en de toekomst. Ze is de ba-

sis van de menselijke *aardigheid en verlost de

mensheid van een schimmenrijk, waarin de wllle-

keur heerst van een kracht van buiten af.

13. In tegenstelling met andere religies heeft het

buddhlsme nlets te vrezen van de wetenschap . In—

tegendee1, het spoort de geest aan tot onderzoek

zonder voor de resultatgn daarvan beducht te z1,jn ,

want het steunt aheen op de waarheld — het wa-

pen, dat tenslotte alle dogmata zal overwinnen.

Dat waren de be1angrljkete punten , die nij aanspra-

ken toen Ik het buddhleine leerde kennen, en Ik denk ,

dat de neeste ervan een leder , die nlet voor1ngeno-

men is , aanspreken. On echter een zuiver beeld van

de sltuatle te krUgen , moeten wij ook de moei1ijk-

heden zien, die er kunnen rijzen voor een niet-bud-

dhist met een moderne westerse ontwikkeling.

De westerling gelooft bf aan de werkelijkheid vsn

zijn 'ik', bf aan de werkelijkheid van de materie

en aan het niet-bestaan van zijn 'ik'. Uet andere

woorden, de westerllng neigt hoofdzakelijk bf naar

het spiritualisme bf naar het materialisme. Hun,

die aan de onsterfelijkheid van het ik geloven,



blijft de a n n - leer in het buddhisme

vreemd, en zij, die de leer van anatman kunnen aan-

waarden , kunnen de idee van de ”wedergeboorte” niet

vatten, omdat ze het ontkennen van het bestaan van

een ik-wezen in msterialistische zin opvatten.

Buddhisme is echter noch materialisme, noch spiri-

tualisme: het is iets heel anders, iets absoluut

unieks - het gelooft niet in een , ik-wezen en foch

verwerpt het niet het eeuwige in de mens . Om te kun-

nenbegrijpen vat dat wi1 zeggen , moeten wij al onze

oude begrippen en etlketten over boord gooien en op-

nieuw beginnen met denken.

De Buddha zei nooit: ”de ziel bestaat niet”, maar

”er bestaat geen e e u w i g e o n v e r a n -

d e r l ij k e ziel'.

De meeste mensen bedoelen, wanneer ze het woord ziel

gebrulken, alleen de geestelijke eigenschappen van

de mens. Als ze van een leer horen waarin men geen

ziel kent, dan geloven ze dat ze met een vorm van

materialisme te doen hebben, en de meeste 'religi-

euze' mensen moeten van een dergelijke leer niets

hebben. De afwezigheid van een ziel wordt meestal

identiek geacht met domheid. In feite leert het

buddhisme echter bijzonder veel over de ziel en psy-

chologie is dan ook te recht een karakteristieke

trek van het buddhisme .

Wat het buddhisme ontkent, was slechts een bepaalde

"atman”-theorie, die namelijk leerde dat er een on-

veranderlij ke ik-substantie is, die van lichaam

naar lichaam gaat, totdat ze zich ten slotte geheel

heeft bevrijd uit de kringloop van het bestaan

(sagsêra). Een dergelijke theorie maakte de religie

tot een volstrekt egoïstische aangelegenheid, omdat

een ieder alleen maar geinteresseerd was in zijn

eigen persoonlijke ziel en zaligheid; bovendien was

deze theorle filosofisch gezien volkomen onhoud-

baar .

wanneer de Buddha over a n a t in a n sprak, deed

hij dat dus slechts met betrekking tot een bepaald

filosofisch begrip uit zijn tijd en was het niet be-



doeld als een populaire uitdrukking, zoals ”ziel”

(een term die hij ook zelf wel bij bepaalde gele-

genheden heeft gebruikt). Bovendien moeten wij er

rekening mee houden, dat de Veda, respectievelijk de

Yedanta, niet een homogeen filosofisch systeem was,

maar een samenstelling van verschillende filosofi-

sche en religieuze ideeën, en dat daarom het begrip

a t m a n ook op verschillende manieren werd ge-

bruikt, zowel in de litteratuur, als ook in het

taalgebruik van de orthodox-brahmaanse leerlingen.

Wanneer wij de term ”zelf” zonder onderscheid voor

a t m a n, en de term ”niet-self” voor a n a t m a n

gebruiken, dan halen *e de zaak doorelkaar, en doen

*e zowel het buddhisme als het vedantisme onrecht.

Wij kunnen 'paramBrtha-vacana' (de *aarheid in

hoogste zin) als leer niet vergelijken met 'vohara-

vacana' (de waarheid in conventionele zin) als een

andere leer, evenmin als we de terminologie van het

ene systeem kunnen gebruiken om het andere te ver-

klaren. Wanneer dit al het geval is tussen systemen

die historisch zo nauw verbonden zijn als 'jet bud-

dhisme en het hindulsme, hoe veel te meer soet dit

het geval zijn tussen oosterse en westerse ideolo-

gleên.

De problematiek rond het 'ik' en het 'niet-ik' is

niet alleen voor de wetenschap interessant, maar de

toekomst van het buddhisme Valt of staat met een

juiste interpretatie van deze problemen „

Het zijn echter niet uitsluitend buddhistiscne pro-

blemen, maar die van de moderne wereld. En juist

omdat het buddhisme in staat is deze problemen op

te lossen, mag ik het buddhisme de meest moderne

religie noemen. Waarschijnlijk zulle . arscheidene

van mijn lezers denken dat ik had moeten zeggen:

het buddhisme h e è f t deze problemen reeds op-

gelost -’ik stem or volledig mee in, dat het dat

heeft gedaan - maar ik ben van mening, dat het ver-

mogen om problemen op te lossen meer is, ’dan iets

in het verleden opgelost te hebben. Wij hebben he-

den ten dage geen behoefte aan reeds gegeven oplos-
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singen - de wereld is daar overal vol van, maar wij

hebben behoeft aan de geest der vrijheid en het on-

voorwaardelijk onderzoek, waardoor wij in staat ge-

steld worden zelf de waarheid opnieuw te ontdekken.

Waarheid op zichzelf is waardeloos, zolang we haar

niet zelf aan den lijve hebben ervaren.

Onder alle grote godsdienststichters is Buddha de

enige - zoals ik reeds aan het begin opmerkte - die

deze geest van onderzoek bij zijn aanhangers stimu-

leerde en die hen er voor waarschuwde om zijn leer

blindelings gelovend te aanvaarden. Het ls daarom

niet overdreven wanneer lk zeg, dat het buddhisme

de enige wereldreligie is die modern genoemd kan

worden, of nog beter: tijdloos, omdat daarmee wordt

uitgedrukt dat ze te allen tijde en onder alle om-

standigheden te gebruiken is dank zij het beginsel

der feitelijkheid dat haar eigen is.

Hiermee voorzeg ik niet, dat de hele wereld tot het

buddhisme zal terugkeren. Dat is net zo onmogelijk

als te verwachten, dat alle mensen op aarde wiskun-

digen zouden *orden, omdat die wetenschap tijdloos

en daarom altijd ”modern” is. Maar net zo als de

wiskunde een vaststaand element in het geestelijk

leven van de mensheid zal blijven, zal het buddhisme

onafscheidelijk zijn van de geestelijke vooruitgang

der mensheid.

12
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Het in beweglng zetten van het Red der Leer.

(naar San . IJlk . LVI , 11)

Aldus heb ik gehoord:

"eens vertoefde de Verhevene in het dierenpark Isi-

pa*[na ’bij KBéi (tegenw. 58rnBth bij Benares).

Daar nu sprak de Vdrhevene tot de vijf bhiksu ’ a:

' er z1)n In deze vereld tveo oiftromo lavenaiioudln-

gen , waaraan degene dle naar het holt streeft , zlch

211OK bähO0Z'1 5Chtlld1Q CO itt&k021 CO1k0 1W0e3

De 6ne is de op zinoelijke vreugde gerichte overgave

aan do lust , deze 1s laag , rus

on nutteloos ; do andere 1s do overgave

onwaardig

aan zot:£kuo1-

ling, deze is smerteli jk , onwaardig eo nutteloos.

Deze beide uitersten, o bhi#ju ' s, heeft de Yolm&ak-

te vermeden en bij heeft de middenweg, die ziende

maakt , konnla verleent , dle tot do rust , tot het

hogere rozen , tot het ontwaken , tot nlrvBna voort ,

volkomen begrepen.



flD Pdlkë , O bhiksü' 6, i6 dSBê dOOr dW kOlB84dCi€N #W-

heel begrepen middenweg, die ziende mxeät, kenoim

verleent, die tot de rust, tot het hogere weteo,

tot het ontwskes, tot nïrv[ja voert7

het is het edele, acbtledige pad, te vetem:

juist inzicht, juïate gezindbeid, juist woord,

Julste daad , Juist levensonderhoud , Jin.ste Inspan-

ning , julste achtzaaniheld , Juiste geostosconcontra-

Dlt nu , o bhlksu ’s , ls de edele waarheid van tiet

lijden: geboorte is lijden, zïékte is lïjden, dood

ls 11Jden ; zorg, rampspoed , anart , hartzöor on ver-

teljfellng , de verenlglng net vat one ooagnyonnem

:t s en de scheiding van wat ons Staf la ls llJdon;

kortom , de vlJf categorlen van gehechtheid stan 11J-

den .

Dit, o bhiksu ' s, is de edele waarheid van het ont-

staao van het lijden:

het 1s de dorst , dle stegda een nleuuo oxlatontlo

zoekt , dle met vreugde en hartstocht gepaard gnat ,

nu hler , dan daar behagen schoppend , nl. do dorat

naar z1nne11)ke luat , de bestaansdrl Wft , do uo1z:tjun-

dr1ft .

Dit, o bhiksu ' s, is de edele vaarheïd van de opbein

het 1s het volkomen opgeven , verworpen , afleggen on

vardrlJ•en van deze dorst , hom geheel on al ophef-

fen .

Dlt , o bhlksu' s , ls de edele waarheid van de vog die

tot de ophoff1ng van het llJdon voort , hot edele

achtjediga pad , to vetgn:

Julat 1nz1cht , Julate gazliidhold , Julat wöorö , Jula-

ta daad , Ju1s4: levensonderhoud , juiste lnapannlog,

Judate achtzaaaihold , Julato gooacoacoacontratlo.

Deze lerlngen behoren niet to4: de traditionele waar-

heden , naar Ik ben het dle voor hot eerst volkoai n

klaar begrepen heeft , vaarln hot Heden bestaat , on

hoo noodzakellJk hot ls het vozen van hot 113don to

herkennen . lln Ik bon mlj klaar bomiat , dat aIJn :tn-



zïcht juist is. Eveneens heb ik de oorsprong van

hot llJdon , de ophefling van hot llJden , en de vog

d*e tot de opRefflng van het lljden voert als eerste

Zolang Ik niet de uaarheldsgetrouve , aanschouwollJko

keonla van deze vlor ednle waarheden geheel on al

had verworven , zolang uaa Ik er ook niet zeker van

of Ik de hoogste , volniaaka to vormchtlng In aTlo

werelden wet verkregen had .

Daar ik dit iozïcbt nu echter verworven heb, ben ik

or ook zeker van , dat Ik do hoogste , volmaaktete vor-

llchtlng in alle werelden verkregen heb .

IIlJn konnls 1s dl.rocte aanachouuellJkhold geworden :

onvernlotl gbaar 1s do bovrlJdlng van mlJn geest ;

dlt 1s alJn laatste geboorte , voor zilJ lx or geen

verder worden aioer . '

Zo spralt de Verbeveae ; aet vreugde. en we1gevaJ.I.en

naaien do vlJf bhikqu ' a zijn voerden aan ."



b o e k b e s p r e k I n g

RELIGIES ANT\WOORDEN OP 31 VRAGEN VAN GBRHARD SZCZESNY

Boussault-Paul Brand, Amsterdam/Hilversum (1966),

prijs / 18.50

In 1964 verscheen bi,j Szczesny Verlag KG te Ittlnchen

het boek ”Die Antwort der Religlonen au:f einunddreis-

sig Fragen von Gerhard Szczesny”, een uitgebrelde

weergave van een sene radio-vraaggesprekken voor de

Bayerische Rundfunk.

De vraagsteller, dr. Gerhard Szczesny, is vooral be-

kend geworden als schrijver van het veelbesproken

boek ”Die Zukunft des Unglaubens” (1957); de onder-

vraagden zijn vooraanstaande vertegenwoordigers van

de zes grote wereldgodsdiensten: Kurt Wilhelm (jo-

dendom), opperrabijn van Zweden, hoogleraar in de

geschiedenis van het jodendom aan de universiteit

van Frankfort; Johannes Baptist Netz (katholicisme),

hoogleraar in de godgeleerdheid aan de universiteit

van Mdnster; Karl Rahner (katholicisme), hoogleraar

voor katholieke wereldbeschouwing aan de universi-

teit van UUnchen; Ernst Wolf (protestantisme), hoog-

leraar voor kerkgeschiedenis, dogmatiek en systema-

tische theologie aan de universiteit van Gdttingen;

Muhammad Asad (islêm), redacteur van een tijdschrift

voor mohammedaanse cultuur; B . H . Bon Msharaj (hin-

dulsme), rector van het ,Institute of Oriental Philo-

sophy in Vrindaban en Lama Anagarika Govinda, au-

teur van verschillende wetenschappelijke publicaties

over het buddhisme en Rcarya (hoofd) van de buddhis-

tische orde Ärya flattreya Ifandala .

Het is verheugend dat de uitgevers Moussault en Paul

Brand dit werk ook in een nederlandse uitgave hebben

gebracht.
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fs in het algemeen een oorspronkelijke tekst te

prefereren, de voortreffelijke vertaling van Johan

Winkler heeft in ieder geval het voordeel dat dit

boeiend en belangrijk boek - dat voor een breed le-

zerspubliek bedoeld is - nu ook in het nederlandse

taalgebied voor een ieder toegankelijk is. Overi-

gens al sinds 1966 toegankelijk, maar het zou kun-

nen zijn dat het - te midden van de overstelpende

hoeveelheid litteratuur die tegenwoordig op de

narkt gebracht wordt — aan uw aandacht ontsnapt is

en dat zou bepaald jammer zijn, want het is een

boek dat niet alleen de moeite van het lezen, maar

ook van het kopen volledig waard is.

Godsdiensten zijn slechts wegen, die naar verlos-

sing kdnnen leiden.

”Langs welke weg de mens nader tot Uij komt, daarop

heet Ik hem welkom, want de paden die de mens kiest,

van w e 1 k e zi,jde ook, zi,j n de Hijne”, zegt SrI

Krsna in de bekende hindulstische tekst de Bhagavad

Gita (IV, 11).

Bij de tegenwoordige confrontatie en ontmoeting der

wereldgodsdiensten dient het daarom ook niet pri-

mair te gaan om een godsdiensthistorisch en/of

godsdienstwetenschappelijk leren kennen van de an-

dere religies - op zichzelf natuurlijk ook wel be-

langrijk - maar in de eerste plaats om een leren

verstaan van de rèligieuze mens als zodanig.

RELIGIES ANTWOORDEN OP 31 VRAGEN 1s nu juist een

boek dat een belangrijke bijdrage kan leveren tot

het leggen van de basls, die noodzakelijk is voor

het mense1ijk genprek tussen de vertegenwoord1gers

en individuele belijders van de verschillende gods-

diensten, namelijk de erkenning dat de wezenlijke

religieuze problematiek zowel in het oosten als in

het westen dezelfde is.

De bedoeling van het actuele interreligieuze gesprek

is niet ”de superioriteit van het ene geloof boven

het andere te demonstreren, doch om elkaar beter te

leren verstaan en elkaar te versterken in dat ge-

meenschappelijke, dat alle mensen verbindt die aan

het leven van de geest geloven.”
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De lezing en her-lezing van dit 'vraag- en antwoord-

boek' kan ik u van ganser harte aanbevelen. Bestu-

deert u de antwoorden ook sens vergelijkenderwij s

en beperkt u zich vooral niet tot de buddhistische’

antwoorden alleen, hoewel die - ik zeg dit eerlijk-

heidshalve en niet als bevooroordeeld buddhist -

wel het meest verhelderend en 'bevredigend' zijn.

Rev . Peter van der Beek, nayaka sthav:ira a . m. m.

TIBETAANSE LAN\IA ' S IN NEDERI.AND

Ten gevolge van de offensieve politiek van de Chi-

nese Volksrepubliek zijn vele Tibetanen in de pen-

ode van 1951 tot 1959 naar India gevlucht. Sommigen

van hen zijn later naar Amerlka en Europa (Leiden')

gegaan. Wetenschappelijk hoog gekwalificeerde lama's

kunnen nu in het westen hun grote kennis in dienst

stellen van cultuurantropologische en tibetologi-

sche instituten. Voor de studie en kennis van het

buddhisme in het algemeen en voor het tantrayans in

het bijzonder is deze eerstehands medewerking van

onschatbare waarde.

Er zijn op het ogenblik een tiental tibetanen in

ons land, *aaronder vijf meisjeê die als verpleeg-

ster In een z1ekenhuis werkzaam z1,j n .

Dank zij parthuher mitlatlef Samen onlangs meer

twee tibetanen naar Nederland, te weten YEfHE

TSULTIB en TSULTIU TENZING, twee lama's die behoren

tot de Ge-lug-pa ' s, de zgn. 'geelkappen' (De Ge-lug-

pa sekte is gesticht door de grote hervormer

Ts ' oh-k ' a-pa (1357-1419). Beide lama's, die hun do-

micllie voorlopig in Den Haag hebben, hopen hier

twee jaar voor eigen studie te kunnen verblijven.
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I e nte

Ternauwernood ontwaakt,

richt ze haar gezicht

Hongerig naar de jonge loot.
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BUITENLANDS BEZOEK

De zeereerwaarde Chao Khun Phra Sobhana Dhaninaaudh1 ,

senfor incumbent van de Wat Buddhapadlpa te Londen

bezocht in maart van dit aar ons land .

Op dinsdag 12 maart hieId hij in het kader van het

Studium Generale (”Is het christendom uniek tussen

de godsdiensten?”) van de katholieke universiteit

van Nijmegen een voordracht getiteld "Views of a

non-christian believer on the relationship of his

faith to Christ and the christian religion”.

Op woensdag 13 maart hield de thailandse bhikkhu op

uitnodiging van prof. dr. J . Ensink, hoogleraar in

het sanskrit aan de rijksuniversiteit Groningen ln

het instituut voor sanskrit te Groningen, een gast-

college voor een groot aantal docenten en studenten

over ”The Buddhist Doctrine of No-Self (anatta-veda).

Ten slotte volgde op zaterdag 16 maart nog een le-.

zing voor de haagse buddhistische vr1endenkrlng over

het onderwerp : 'The approach of the western mind to

Buddh1sm'.

WERKOOMMIf6IE ”BUDDHI6TI6CHB 6OGIALE ARBEID”

Do Inate111ng van bovengenoemde uerkcoiazilaa to , dlv

tot taak hoodt do actuafleming van hot lledorlandz

Buddhlama ton opzichte van do aoclalo problemon ,

werd reeds aangekondlgd In het vorig nunner van

'Saddharma ". Do bedoeling ls dat deze connlsala uit

zes h zeven leden za1 bestaan . Gaarne zagen wij dat

nog een vierta1 donateurs zlch bereld zou verklaren

in de commiss ie zitting te nemen . De voorkeur wordt

gegeven aan personen die in de sociale sector werk-

zaam zijn en/of een studie in deze richting volgen

of volbracht hebben.

Aanmeldingen bij: Mevr.drs. C.T. Zelvelder-v . d . Laan,

Henri Dunantlaan 23, Delft. Te1. 01730-30787.



Buddhist ische Vriendeitkring Deri Haag

Na de opheffing van The Buddhist Society in the Ne-

therlands (een zeer kortstondige voortzetting van

de in 1946 door mevrouw M.A. Spruitenburg-Dwars op-

gerichte Nederlandse Buddhistische Vriendenkring)

kwamen de in diaspora levende leden en enkele nieuwe

belangstellenden gedurende enige tijd maandelijks

voor een studieavond bijeen ten huize van een der

deelnemers.

Sinds kort heelt deze groep — waarvan ook verschei—

dene belangstellenden buiten Den Haag deel uitma-

ken - zich als een eigen vereniging geconstitueerd

en als zodanig aansluiting gezocht bij de Stichting

Nederlands Buddhistisch Centrum.

Het voorzitterschap berust bij de heer J . Kenniphaas

te Zwijndrecht.

Eventuele belangstellenden kunnen zich voor nadere

informatie gaarne wenden tot de voorzitter: Klap-

roosstraat 28 te Zwijndrecht, telefoon 01850-25198.

Z E N K R I N G

In samenwerking met de Balder-stichting te Stolwijk

werd per 1 april j.l. een ZENKRING opgericht, die is

aangesloten bij de Stichting Nederlands Buddhistisch

Centrum .

Het correspondent ie-adres van de ZENKRING is :

Snoeckgensheuvel 83 te Amersfoort, telefoonnummer

03490-17494.

Belangstellenden onder onze donateurs kunnen zich

voor nadere informatie richten tot genoemd adres.



De ,j ade die gebrand wordt op de bergen

behoudt zijn natuurlijke kleur.

De lotus, die bloeit in de oven,

verliest zijn frisheid niet.

Ngo An (Vietnamese Zen monnik, 11de eeuw)

Uit: Thich Nhat Hanh, VIFTNAM - De lotus in een zee

van vuur

Visie van een boeddhist

RELIEF FUND VIETNAM

Het schijnt dat de situatie voor de buddhisten in

Vietnam - met name in de hoofdstad Saigon - op het

ogenblik slechter is dan ooit.

Monniken komt men in de straten van de stad nauwe-

lijks meer tegen; zij werden in deze onmenselijk-

wrede oorlog gedood, verdreven, gearresteerd - hun

pagoden werden verwoest of afgebrand.

De heer Fred Gadient, upasaka a . m. m . te ZUrich heeft

een speciaal hulpfonds opgericht ten behoeve van de

vietnamese buddhisten. In een rondzendbrief heeft

hij alle buddhistische organisaties en individuele

buddhisten in Europa verzocht dit fonds naar vermo-

gen te steunen.

Giften kunnen overgemaakt worden op postgiro-nummer

80-67330 , ten name van Fred Gadient , Langgrtlt stras-

se 63, Zfrich, die Schweiz, onder vermelding van

”Relief Fund Vietnam".



BUDDHISTISCHE MONATSBLATTER

Het tijdschrift Buddhistische Monatsblätter wordt

uitgegeven door de Buddhistische Gesellschaft

Hamburg e . V . , Geschäftsstelle: Rehmkoppel 17,

Hamburg-64.

Een jaarabonnement op de Buddhistische Bonats-

blätter bedraagt DM 18„ -

BITTEILUNGEN fUr Buddhisten in der Schweiz

Publikationsorgan des InformationsbUro fdr Bud-

dhismus, Postfach 681,

8021 ZUrich (die Schweiz). Editor: Fred Gadient.

THE FRIENDLY WAY

Journal of the Buddhapadipa Temple

99 Christchurch Road, East Sheen, London, S . W . 14

(England)

Editor : The Ven . Sobhana Dhammasudhi

THE WESTERN BUDDHIST

Journal of the Full Buddhist Tradition

Editor: Rev. Jack Austin, lOO, Roundwood Way,

Banstead, Surrey (England).

THE NIDDLE WAY

Journal ol the Buddhist Society

58, Eccleston fquare, f .W . 1, (England)

Editor: Christmas Humphreys

YANA Zêltschrlft fUr Buddhlsmus und rellgldse

Kultur auf buddhlst lscher Grundlage

Dit tijdschrift, dat reeds zijn 2lste jaargang

beleeft, wordt uitgegeven door de Altbuddhisti-

sche Gemeinde e . V. te Utting am Ammersee.

De abonnementsprijs bedraagt DW 10.- per jaar.

Sekretariat der Altbuddhistischen Gemeinde,

”Buddhistisches Haus Georg Grimm", 8919 Utting am

Ammersee, (West Germany)





HERENGRACHT 308 AMSTERDAM

TEL. 020-245625 B.G.G. 02942• 1763

Siamese Boeddhistische Kunst {7d ï9de eeuw}

ook Khmer sculpturen.

Dagalljka geopend

Zond•ea oeslotan.


