de afbeelding van de Buddha-figuur op de titelpagina is een
foto van een 18de eeuw• Japans beeld.
Deze Buddha heet AMIDA, de Buddha van het oneindige
licht, heer van het westerse paradijs, gezeten in de handhouding van meditatie
het beeld bevindt zich in het Leids Volkenkundig Museum
de foto werd gemaakt dor›r Else Madelon Hooykaas

Met ongeveer 40 donateurs hebben wij gedurende
bet najaarsweekend van onze Stichting ons eerste lustrum gevierd.
In zijn openingswoord memoreerde onze voorzitter, Mr. L. Boer, dat de acte der oprichting
gepasseerd werd op 8 november
6/ . De feitelijke oprichter was Rev. Peter van der Beek,
die ook de eerste voorzitter van de Stichting
is geweest. De doelstelling der Stichting was,
en is nog altijd: de studie van het boeddhisme
te bevorderen en de praktische toepassing der
boeddhistiscbe beginselen aan te moedigen. Ter
bereiding vsn dit doel wordt gestreefd naar
nauwe samenwerking met alle bestaande boeddbistlsc6e organisaties en instellingen in ons
land .’ 9oorts werden als mogelijkheden voor de
prabtiscbe werkzaamheid der Stichting o.m. gezien: bet geven van voorlichting, advies en
bijstand, zowel aan individuele boeddhisten
als aaR boeddhistiscbe organisaties; bet uitgeven van geschriften over het boeddhisme, bet
verkrijgen van een eigen meditatiecéntrum; en
het bevorderen van een vormgeving aan de boeddhis4ische beg nselen, passend bij het westerse cultuurpatro on.
Mr. Boer vervolgde aldus:
Het oprichten van de Stichting Ned. Buddbistisc6 Centrum moet in de eerste plaats gewaardeerd worden als een poging om het boeddhisme
in Nederland naar buiten toe 66n gezicht te
geven. In wezen is de Stichting een overkoepeling van een aantal autonome groepen en kringen, die bij alle verscbeidenbeid gemeen bebben dat de Leer van de Boeddha hun uitgangspunt is.
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Evenwel gelden daarbij wel enkele voorwaarden:
oom te beginnen moet men bijzonder kritisch
' en dit is alleen mogelijk als men overtuigd en
ngen is vaD ‹le waarde van bet eigen cul(tuurgoe
nd vermogen zijn om asm de wijsheid van
o ten een eigen vorm te kunnengven.
Aan deze voorwaarden nu, voldoen zij nog te meinig. Tezeer draaien wij, letterlijk en figuurbij c iteren graag ,
wij lezen graag, wij zijn soms wat ”fijnproeverig
onze beleving. n toch st
eeuwenoude b
de reele opdracht OB aan

dat de waarde van iedere godsdienst slechts
relatief is, dat èlke religie belast en belaikwieen die niet meer van deze

ebben ook

vallen wij
terug in een zinloze versnippering, die alleen bobbyisten bevrediging kaD
geven.
Wij zullen met elkaar nog vele oped6artige gesprekken moeten hebben, grootsere plannen moeten smeden, een wijdere visie ons eigen moeten
maken. Wat wij nu bereikt bebben is nog niet
veel, maar bet is iets: we bebben een eigen
tijdscbriftje, tweemaal 's jaars houden we
een bijeenkomst als deze, we bebben een paar
boekjes uitgegeven, er zal in Amsterdam een
studio ter beschikking komen voor meditatiegroepen, er is een plan in de maak voor een
boeddhistische woongemeenschap. Er ls een begin. Misschien nog maar een begin van eeD b.ain„-IknÖdig u dan ook uit om gezamenlijk
met onze Stichting verder te gaan in de komende Jaren. Eendrachtig . Eenvoudig. En boven-

al: geinspireerd door de Dharma!

Tot zover onze voorzitter, Leo Boer. Het waren kernarchtige woorden, die ons allen te
denken kunnen geven.
Het was het begin van een weekend, &at door
alle deelnemers als werkelijk feestelijk is
ervaren. Alles werkte daartoe mee. Het mooie
meer , met zon over de herfsLkl euren van de
bomen in het park. Het ruime en comfortabele
onderkomen in Hyde Park, met de goede verzorging. Maar boven alles de sfeer zelf van ons
samenzijn.
Eric Bruy: gaf de aanue zigen een grondige uiteenzetting van doel en wëzen der meditatie.
Hij toonde aan weUke drog;be elden zij hebben

van de werkelijkheid, door de werking van ons
verstand en gewoontevorming. Hij terlevendigde zijn betoog met concrete voorbeelden;-b.v.
een bal kan cigenlijk niet vallen, en ons
leven is te vergelijken met een film, waarvaD
alleen werkelijk is: bet witte doek - en
maakte or.s deelgenoot van zijn overtuiging

dat deze situatie door middel van meditatie
doorbroken kan worden.

Dearna gaf mevrouw de Roos-Erouwsl een pianorecital met kleine composities van Erik
Setie. Zij zette zicb moedig been over de
handicap van de wel wat slechte vleugel.
Met veel spontaniteit gaf zij enige infonen toelioh-

ting bij de gespeelde stukken. Bel

fi;)n ‘conc evt:. De avond e:tndigde net

ditatie onder leiding van Rric Bp, die
nog veel aanwi3 zingen gaf en v:eagen beant-

vooraae.

Hoewel velen er nog :tn lang niet: t:oe konden
koeien hun bed op t:e zoeken - zo geen:tiaeezd
vaa de ate»a:ing - was het ae volgende norgen

vroeg reveille. De dag begon met een p4ja,
gelmid äoor Rev. Stuetzner - een priester
van de boeädbi.stiscbe orde Arya Maitreya
Mändala iD Duitsland, op Tibetaense grondslag - met assistentie veD Peter vem der
Beek en Eric Bruin. Na het ontbijt volgde de
lezing ven Rev. Stuetzner, die het hobgtepunt ven het weekend werd. Op wel beel bijzonde:e lnnemende zij ze beant:woonde. onse.

gast uit Berlijn daarna nog vragen der äanzijn uitèenvan de cirkelvorm de kringloop - bed eindeloos voortwentelen - symboliseert en de
sPakea.bet Pad zijn, die alle toelopen op
liet éne middelpunt. Zo ook ws* hij zei over
Ref boedAbieme als een boom met vele ver%ekkisgen; meer de voet van de boom en de
stsm sijn voor allen dezelfde: de vier
edele waazhe‹1en en heten acht:1e‹Iige pad.
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's Mi&&ags hiel& Leo Boer een interessante
causerie over Zen. Hij leg&e vooral naÖruk
op het paradoxale karakter van Zen. B.v.
geen waar&e bechteod aan teksten, maar men
kan een boekenkast vullen met Zer -litoratuur; antitra&itioneel en gericht op spontaniteit, maar op weinig plaatsen vindt men
zoveel tra&itie en discipline als in &e Zenkloosters. Hij meende dat Zen de mens, misschien, een kans geeft ”aarde cn hemel” te
transcenderen. Ter lozing beval hij aan het
boek “La &oczrine saprÈme“ car H. Benoit.
Als laatste onzen gasten trad op do fotografo Else Madelon Hooykaas, door wie, onder begeleiding van fasciueronde bijpassende muziek, heel mooie dia's werken vortoon&,
die zij genomen ha& in een Zenklooster ir
Japan. Wat een wonderlijke, verstilde
schoonheid - die Zentuinen.

Eu hiermee was dan het officiele &eel van
de bijeenkomst ten ein&e.

Met weekend wer& besloten met een slottesprek, waarin nog nuttige suggesties voor
&e toekomst &er Stichting werden gegeven.

De samenstelling van bed bestuur der Stichting beeft enige wijzigingen on&ergaen.
Cm persoonlijke redenen beeft JaD Willem vsn
de Metering zich teruggetrokken als redacteur van Saddbarma. Er komt bem daDk toe voor
Ae% vele, dat bij, met grote voortwxrendbeid,
in zo #or%e tijd voor SaddAarma tot stend
beeft gebracht!
”

Voort:a ia , vegene drukke wevksaanheden, onse
secretaris de heer J. Beoniphaaa afgetreden.
Ook aan hexi ziJn uiJ véél dank verschuldigd l
liet volle t:oewi Jd:lng heeft hit zicb Jaren
achtereen
zijn taak
deze gekuet:en.

Wij mochten erin slagen Aet secretariaat als
. volgt te doen vervullen:
Secretaris: de Aeer I. den Boer,
St:ozm van ' a-tix•avesandaeweg /§ ,
Uaaaenaar.

2s secretaris: öe beer E. Brujm,
Bleiburg §90, Bijlmermeer,

Buitenlands correspondente:
mej. J. J. C. Perk,
Corn. Jolstraat 9]],
Scheveningen.

Aldus is besloten.in een vergadering van het
Algemeen Bestuur, die voor de aanvang vaD het
najaarsweekend werd gehouden. Het verheugt
ons bij zonder, dat elkeen van dit ”driemanschap“ zijn of baar benoeming in deze functies heeft willen aanvaarden.
Sedert de oprichting van de Stichting is de
min. donatie van / dQ ,-- nooit verhoogd, maar
wel zijn in die vijf jaar de kosten aanzienlijk gestegen. ODze kas heeft dan ook maar
een schamele inboud. Onse enige reserve vormt
nog bet N&rada-fonds.
Bovendien zouden wij zo graag de gelegedbeid
krijgen om méér voor onze donateurs en voor
de zaak van het boeddbisme in Nederland te
doen.

Om deze redenen heeft het bestuur zich genoodzaakt gesien de minimum-bijdrage voor
persoon, / J5 ,-- voor een echtpaar. Voor
studerendenblijft de minimum-donatie / d5 ,--.

Wilt u uw donatie voor #973 v66r ] 5 januari
a. e • overmaken? Op postgirorelcenlng nunner
4 92 OO 22, t:. n. v. de peonlngiaeeetër van de
Boroaeat:raat: 6d , Bengelo (O • ) • het st:rookte
van uw giro-afrökenlng ie neteen bevestiging
en benije van uw 1nschri;)v:i.ng ac donateur •
Zo de eex'stvolgende Saddharzia sal een £lziancieel vex'alag over het: 3aar d9J2 worden opgenomen.

ADRESSEN WERKGROEPEN
BoeddAistiscbe Vriendenkring Den Saag:

Mej. J . J. C . Perk, Corn. Jolstraat flfl ].

BoeädAistiscbe Vriendenkring Amsterdam:
Eric BruyD, Bleiburg 5]0, Bijlmermeer.
Boeddbistiscbe YriendenkriDg Utrecht:
Verdieping
van het Boeddbisme: de beer Jac. Monshouwer,
Sarpbatistraat 929, Amsterdam, tel. 020-@9#lD7
Zen Rrlng :

flr. L. Boer, Snoeckgensbeuvel
tel. 0D#90-]$4 , Amersfoort.
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Het bestuur heeft het plan opgevat om, naast
Öe boeken in onze (nog altijd zeer kleine)
bibliotheek, een documentatie over boeddhisme
bijeen te brengen. Daarom verzoeken wij al
onze donateurs bij het samenstellen hiervan
behulpzaam te willen zijn. Als u in dag- of
weekblad of elders een bericht of artikel tegenkomt dat u van belang lijkt, wilt u &at dan
uitknippen so ons toezeodon? 0ok brochures of
tijdschriftjes over dit ondezwezp zullen wij
gaarne ontvangen. Op de belangrijkste buitenlandse boeddhistischo tijdschriften gaan
wij ons zelf het komende jaar abonneren.
Het adres van de bibliothecaresse, die het
documentatiecentrum zal opzetten, is:
Mevrouw H.J. van der Slcesen-Dolk,
Jac. Lellamylaan ]0, Bussum.

(Einde Lhmmmo
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en dit in seer algemene zin. Zowel het lichamelijk als het mentaal onaangename wordt met
dukkha aangeduid, maar bet eerste - mits zeer
ruim genomen, nl. alle gewaarwordingen omvattend - schijnt wel primair te sijn, in zoverre dat hierin de letterlijke betekenis van
bet woord ligt uitgedrukt. Het ligt daarmee
dicht naast ons begrip 'pijn'.
Pijn is een signaal dat er iets mankeert. 0ise licbemelijke buisbouding ligt ergens uit
de voegen. Zolsng alles in orde is, denben we
niet aan ons lichaam, bet functioneert om zo
te zeggen geruisloos. Maar hebben we pijn,
dan worden we aan ons lichaam herinnerd. Er
zit een rem, er wordt iets geblokkeerd.
Bij de speurtocht door het DAammapada drong
zicb oom op, dat 'dukkha' zicb voordoet op
twee niveaus.
Er is bet onvermijdelijke levensleed, iDbe’rent aan het voorbijgaande der verschijnselen, dat alleeo de ”wijze“, degene die verlichting bereikt beeft, teboven komt. Niet
doordat hij het dukkha- zijn aan de dingen in
conventionele zin heeft ontnomen - dat kan
niemand - maar doordat hij ze in bun ware
aard doorzien heeft en er a. h. w. onaanraakbaar voor is geworden. Maar daarmee öök onaanraakbaar voor bun omdere eigenschappen,
öÖk voor het tegendeel van
dukkba: 'sukba',
het aangename, gelukkige van het leven. Het
wordt met nadruk gesteld: de wijze is verheven boven leed èn gelub.
’Dus al is in laatste instantie bet bele bestaan geteldend door die e igenschap van
' dukkba ', op een ander plan zijn er in het
leven desondanLs zowel aangenme a1 s onaangename dingen en zo heeft cieniginaal ' dukkba '
ook de meer concrete betekenis van het tegengestelde van wat we aT s ' sukha ', aangenaam,
ondez'v:leden. ' 8ukha ' koat ; u het ++aomapada

stemming' (sugati) en

ming ' ( dugg

i ) . En

ee

beren etbici denken, niet het bestaan zelf
wordt verworpen, maar alleen het hecht:en eraan. Allemaal wat miDder egoïstisch worden,
en de zon zal weer schijnen.
Ja, deze gedachte zit er ook zeker in, alleen
niet op deze simpele manier. Immers, de formule begint met ”Geboorte is leed..... , en
daarin wordt duidëlijk uitgesproken dat toch
het bestaan zélf wordt ervaren als iets verdrietigs. De etbiek, hoe nuttig op zichzelf,
is tegelijk dienstig aan iets van kosmische
gröotte,’ aan iets diepers en geheimers: bestaan volgt uit de levensbonger, uit het hechten eraam, en dat hechten moet je loslaten,
wil je aan de bancirkel van het 'worden' ontkomen. En dat alleen is het doel.
Het lijkt niet te loochenen, - we staan voor
rang
eeen vorm van. essimisme. Voor maar
vensverza ing.’Het sa o van elke bestaansvorm is negatief: de westerling die zich
boeddhist wil noemen, zal ermee dienen klaar
te komen.
Waar ligt de waarheid? 0f het leven iets positiefs of negatiefs is, hangt af van bet antwoord dat ons aller persoonlijke levensgevoel
ons ingeeft; van onze ervaringen en situatie;
van onze leeftijd, onze hoop. Het is niet mogelijk de grootste gemene deler te bepalen van
de som der levensgevoelens van alle mensen.
Maar zeker zijn er beel velen die moed en lust
t:e leven te over vinden , en voor zie het beset
der vergankelijkheid maar een schaduw is, die
de kleur van het geluk verdiept.
Ontbrak bed de Boeddha der aan moed? - Maar
wat een geweldige vitaliteit moet bij bezeten
hebben om wat bij op zich bad genomen, te vol-

brengen!

Ontbrak bet bem aan levensliefde? AaD m•»«•=liefde?-Mäar boe sterk moet zijn liefde voor
het leven niet geweest zijn dat de scbok ven
de ontdek*)*g van de ware aard ervan tot zoveel vastbeslotenbeid kon leiden, dat bij af-

staand deed van zijn konlnklijke geneugten ezi ,
“in de kracht en scbooDbeid zijner j ongelings-

jaren”, de wereld verliet?
En toen bij, als Yerliohte , naai de wereld terugkeerde, met welke blQdacAap beeft bij zijn
licbt niet laten scbijren, 'slasnde de trom,
dat ieder de Waarheid km Aoren“? Voor zichzelf beeft’bij de grenzen doorbroken, in een
boven elke pijn-remming uitgestegen, vrijgem»kt zijn; maar, vanuit zijn 'geluksalig medelijden", zoals iemand bet in dit blad eens
heeft uitgedrukt,

veld veo
aarde intensiteit.

Dus niet uit zwakte of armoede van bet gevoelsleven komt de uitspraak voort dat alle
dingen dezer wereld 'dukkba' zijn, maar uit
een klaar en koel inzicht.
’
» nogmaals rijst äe vräag: ï# dit pessimixte?
Wij bebben hierboven bed antwoord eigenlijk
al gegeven. De relatieve wereldverzaking van
de Doedabist (wan* de’ 'middqnweg' zal bem beboeken *egen feitelijke afwendi ) verbeft
zicb van een bodem van positivisme, van bed
geloof in de bereikbaarheid van bed nibb&na,
heel genomen , ia gebrelckig ver eleken bi
iets ho ers.
de 1:beroemde coxriiientat:or van de

Pêlicanon uit de 5e eeuw, beeft verklaard dat
geboorte smartelijk is, "Wegens het afdalen

de Boeddha aaD *»•»da de retoriscbe vraag
voor: "Als er geen t›ewstxijn zou afdalen in
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de aoederschooL , Ananda , zou er dan een persoon ontstaan?"- N. a. u. : geboorte is een
vermindering, een beperking, het bezwijken van
puur bewustsijn voor een lagere ueiging. Daarom gaat het leven mank, daarom is bet altijd
méde 'dukkba' of onvolkomen , - zelfs al gaat
men een t sugati', een gelukkige bestemming te-

gemoet.
Maar dit betebeot niet dat we het leven mogen
minachteo. Integendeel, eerbiediging van alle
leven is bed eerste gebod, evenals het zoekeD
en beminnen van bet goede en waardevolle erin.
Bovendien, diep lu dat leven zelf schuilt immers, wonderbaarlijkste eigenschap ervan, bet
vermogen Aet te overstijgen, dat hoogste geluk
over je *e laten komen, dan aantreedt juist
sis geluk =T =ei nict weer telt.
?r schuilt een moed tot ccnseQuentie in de
eis, dat men ook geluksgevoeleos tenslotte
moet achterlaten. Buddhaghosa zegt ervan: se
sijn zo grot OverigeDs zal uit be% voorgaande
duidelijk zijn dat men daarom wel gelukkig kan
zijn en het menigmaal ook in hoge mate is. Alleen, men is er niet op gericht - en dit is de

boeddbistische ' gelijkmoedigheid' - het geluk
vast te houden.

De boeddbist leeft dus uit de overtuiging dat
er dimensies zijn waar’ alleen het spirituele
heerst, en verder dat bij de geboorte niets
begonnen is, b *J de &ood niets zal ein&igen.
Zo neemt de boeddhist wel geen genoegen met
zijn situatie in de tijd, maar intussen start
hij toch maar van een top, die wij graag met
hem beklimmen. Want de geraffineerde formulering door de Boeddha van de wedergeboorte als
het ontsteken van de ene fakkelvlam aan de andere, op grond van dezelfde causale relaties
die de ogenblikken van ons leven ni aaneenrijgen, maakt het ook ons mogelijk om deze idee
te aanvaarden. En daarmee een het westen bedreigend negativisme, dat oprijst - laten wij

aat: goed zien - juist uit overscAatting vsn
dit ene leven,‹ te overwinnen.
of on, als onze natuur daartoe neigt en het
leven ons tot .gelu# is, de scbaduwzijde ervan
t:e verkorten en de nooit eizidigende dieseling
der d:ingen, eerder dan in maZanchol ie , te erva:een in verrukking.
want zoveel is zeker: hoe verschillend monaen

ook sign, ieder die zijn toevlucht zoekt in
Ae% boeddbisxe, sal zicA wat lichter knnnen
gaen voelen, een beetje bevrijd van zijn eigen zwaarte en van de nee

materie.

aartis tz'ekkende

donny R-Scb.
BOE&BESPREKING
"Treasu*es in the Tlbeten Miädleway" by Eerbert V. Guentöer, Leiden, E.J. Brill, derde
De eerste druk van dit boekje beette "Tibetan
BuddAism Without Mystification". Beide titels

geven verschillende aspect:en van de bedoellag

van de schrijver en van diens inspirator weer.

Ret boebje is nl., zoals bed voorwoord vermeldt, geschreven op instigatie van Zijne
Reiligbeid de Dalai Lema, wiens gaat sobrijver was in de zomer van ] 6]. Bij deze geldgenbeid beklaagde de Dalai Lama sicA, dat men
’in Ret westen slechts fantastische voorstellingen over Aet TibêtaansG
boeddbieme kende,
en dat de informatie die verstrekt werd, zeer

dringende verzpek over het Tibetaanse
ÖoeddAisme te scbrijven, maer dan als over
een innerlijke ervaring die van groot beleng

is voor de geestelijke groei van de mens.”Bij

beeft zicb op twee wijzen van deze taak gekweten: Eerst heeft hij in 69 angina's een
oe
iame gege
egeven
in de bewoordiD n ven dè (angelsa#siscbe)
existential isten, en daaxma heeft hiJ v:ter

Tibetaansr
verbandelingen vertaald, waarnaar
bij in bet eerste deel herhaaldelijk verwijst.
Deze vertalingen zijn voorzien van uitgebreide
voetnoten, die het begrip van de welwillende
leser vooronderstellen, maar dat begrip wel
buitengewoon goed ’ verdiepeD en verwijden.
De eerste Tibetaanse verhandeling beet: ”De
loutering van het goud”. Deze brengt bed wezen van de paden van ede Sutra ' s en de Tantra's
naar voren. Ze is van de hand vun de voogd van

de achtste Dalai Loma, die leefde van #7 58
980a. De tweede verhandeling van dezelfde
schrijver heet “De speciale gids voor de middenweg , of de directe boodschap van Blo-Bzang
( Tson-kha-pa)”. Hierin geeft de schrijver de
gezichtspunten van de ”doe-lugs-pa”-traditie,
de " Geelhappen-orde " van Jsong-kha-pa. De der-

èe heet ”Het geheime haDdboek”, dat de meest
innerlijke aard openbaart van de kennis van
de werkelijkheid, o[ ”De bron van alle resultaten”. De vierde en laatste verhandeling is
”Het onderricht in de essentie van het
Vajrayêna pad of de kortste weg tot bet paleis der Eenheid”.
MeN heeft volgens Guentber een volkomen loutieve voorstelling van de Tantra ' s. Dit komt,
doordat de ”Geelkappen” de leer ervan slechts
mede&eleD aan leerlingen, die aan een zeer
strikt stel regels kunnen en willen vol&oen.
Pas wanneer eem mens zich geschikt toont iD
de ogen vao zo een ”guru”, is hij in staat
om de ”leer” te begrijpen, alle andere personen die over de Tantra ' s spreken en schrijven, zijn uiteraard niet competent. Laten wij
nu Guenther aan het woord ( opm. fl pag: 99) :
“In staat te zijn betekent niet alleeo een
geestelijke rijpheid te bebben„ maar ook in
staat te sign aRD de verplichtingen en de
strikte discipline geheel te voldoen. (.) Er
zijn veertien grond-fouten
in onvrede
met mede studenten de verkeren ,
niet vol-

doende vriendelijkheid jegens ’levende wezens
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stelt bij de “noetic enterprise“ (blz. fl 0),
dus zoiets als ”geestelijke onderneming”...
Hieronder wordt verstaan: het vinden van een
onbevooroordeeld ‹ïenkeo en een waarlijk,
authentiek-measel ïjk leven, los van de traditioneel-geconditioneerde gevoelens en gedachten.
Dit laatste brengt ons dan tot een derde
aspect: 6et tantrisme, dat veel taboes die
”sex' altijd nog beeft, probeert te laten
ervaren als onderdeel VdM deze ”GOnventionele” gedachten, een onbewust ”taalspel” dat
onze bele levensstijl verdraait, volgens de

ta8rische boeddhisten. Wij meten, dat sex beboort tot het ”lagere” deel vaD de mens, en

dat men het kan ”overwinnen” door negeren en
bestrijden. Hiermee waren de boeddhistiscbtantrische guru ' s het Diet eeDs. Met fijnpsychologische waarnemingen, onderscheiden
zij verschillende wijzen eD ”niveaus” van
sexueel leven. De zuiver minnelijke mens
staat op de eerste trap, en moet nog lereo
een objectief, koel, niet door conventie bepaalde opvatting op dit punt te verwerven.
Onder deze gezichtsboek siet Guenther de
”mahêmudra” en andere tantrische zakeo. In
deze tijd dient men vast te stellen, dat dit
tantrisme niet te veel van sexuele taboes te
niet wil doen, maar te weinig: bet gaat gebeel uit van een paterDalistisch maatschappijbeeld, waarin niot do persoonl *3 eid van
de vrouw in aanmerking wordt genomen, maar
alleen haar sexueel temperament. Het is jammer, dat Guenther, die zo vaak op de ”mondelinge traditie” teruggaat, dus in persoonlijk
contact stond en staat met Tibetanen, de ze

zijde niet onderkend of niet beter belicht

beeft.

Evenwel, dit doet aan mijn enthousiasme over
het boekje niets al : het is vo1 van de meest
verrassende en verruimende gedachten en be-

29

woordingen, en dient een plaats te hebben in
de bïbliotbeek van ieder, die belangstelling
heeft voor de levensleer van bed boeddbisme.
Prof . lm . J . H . ’Dubbink
KORT OVERZICHT TIJDSCHRIFTEN
World Buddbism; Nugegoda, Ceylon.
Het laatste nummer dat ons bereikte, dateert
van augustus. Corn. D: Churcb (U.S.) stemt
bierin een Rerie artikelen over “Buddbism in
%Ae Modezm World". Er is de tweede bijdrage
van Piyadassi Mebêtbera (Ceylon) over Aet pstcAologiscA aspect van Ae% boeddbisme en Lee
Jae-cAang uit Korea droeg een stukje bij over
“Buddbist Studies in America". Uitvoerig wordt
bet laatste boeb van Christmas Humpbreys bede vertaling van èe matêy&na-dichter Sentideva,
"EOtez'1ng the Path of Eo

tennent:", doox•

Marion L. Matics. Beide boeken zijn uitgaven
van George Allen and UnwiD Ltd., Remel Hempstead, Hens, Eogeland. - Zoals gebruikelijk
zijn er voorts twee pagina ' s foto ' s ; benevena

veel korte berichten en een bijgevoegde index
van alle publikaties in World, Buddbism in de
Y&na, &ltbuddbistiscAe Gsmeinde, 89*9 Ut%ing" ***istiscbes Haus Georg Grimm“.
In Aet sept . /okt .-nummer is o.m. opgenomen van
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Dr. Sigurd Schoenwertb de tweede van een serie
van drie lezingen over ” ergang und Durcbbrucb
in der Buddbalebre". Dr. Scboenwerth gaat ervan
uit dat in het meditatieve brandpunt van de
Boeddha-leer de anatt&-gedachte staat, waaraan
bij een negatieve en positieve kant onderscheidt. Max Hoppe droeg een artikel bij over
”Anschauliches Erkennen” (dat hij kenmerkend
voor het boeddbisme acht) en trekt een vergelijking tussen bet boeddhisme eo de leer van
Schopenhauer. Ook dit is een interessant artikel.
Wissen und WaDdel, uitg. Paul Debes, 2J O4

H

burg ’9

De hoofdschotel van de 7e aflevering dit jaar
van hef ts. van het BuddhistiscbesSemiDar in
Hamburg bestaat uit een vertaling met uitvoerige bespreking van de leerrede ”Up&li” (Pêlicanon, MajjAima-Nikaya 56). In deze leerrede
wordt verhaald hoe de rijke brabmaan Upêli,
eerst een jaina, een leke-volgelingwordt van
de Boeddha. De Boeddha brengt Upêli ertoe zelf
de tegemstrij digbedeu in de tot dan door hem
aaDgehangen leer te formuleren en te ontdekken.
”De Boeddha haast sicb niet Up&li ”in te lijven”,
tegendeel: hij maant hem eerst nog goed te
overleggen, zoals het een man van zijn positie
betaamt. Ook dringt hij er bij Upêli op aan,
in zijn buis voort te gaan met spijziging

der jaina ' s.

Cosmic Acceptanc
Myers). Jobn Audri

Ängko
tting over ”The Tbree Kara

SADDHARMA
is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Centrum
de Stichting werd opgericht op 8 november 1967
haar doelstelling is:
de studie van de beginselen van het buddhisme te bevorderen
en de praktische toepassing van deze beginselen aan te moedigen
de Stichting is geen religieus genootschap maar wil helpen
diegenen te verenigen — welke levensovertuiging of ’geloof zij
ook aanhangen — die op enigerlei wijze in het buddhisme
belang stellen of zich daarbij betrokken voelen
iedereen, ook organisaties of instellingen, kunnen als begunstiger aan de Stichting steun verlenen
het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van
Saddharma; dit adres is op de erste bladz
van dit
vermeld
begunstigers ontvangen regelmatig, tenminste vijf maal per
jaar, de afleveringen van Saddharma
zij hebben tevens het recht deel te nemen aan de landelijke
bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden worden

