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Het bezoek van de Dalai Lama aan ons land, op 7, 8 en

9 oktober j.l., is ongetwijfeld een hoogtepunt in het

bestaan van onze stichting geweest.

Zoalo hekend, trad ons centrum als uitnodigende instan-

tie op en was aldus ook primair aansprakelijk voor het

verloop van het gebeuren.

Wij hebben er behoefte aan om uit te spreken dat het

feit, dat wij deze taak op zo'n bevredigende wljze

hebhen kunnen volbrengen, in hoge mate te danken is ge-

weest aan de bijzonder gocde samenwerklng met drie an-

dere organisaties, nl. de Theosofische Vereniging, de

Sufi-beweging en de SHAT (Stichting Hulo aan Tibetanen).

Zonder deze goede “bondgenoten“ zou het peil dat thans

bereikt werd - zowel van het programa als van de or-

ga+,isatie der dagen - zeker niet gerealiseerd zijn'

Ben hartelijk woord van danK aan de besturen van genoem-

de instanties is dus alleszins op zijn plaat o . De leden

van ons dagelijks bestuur werden volledig ingezet. De

2e voorzitter en de penningmeester traden op als reso .

voorzitter en secretaris van het Comité tot Ontvangst:

de voorzitter en de secretaris traden in gelijke func-

tie op in de Pegelingssommissie: de 2e secretaris ver-

zorgde praktisch zelfstandig de uitgave van het prach-

tige Tibet-nummer, een vrucht van een goede samenwer-

king met het Meditatiecentrum de Kosmos.



Al terugziend e bekruipt ons de verleiding om verslag
te doen van de vele vergaceringe , welKe ooor de beide

commissies en door ons bestiJr voor en zelfs nup tij-

weerstand te b:leden .

financiële asDect -

Gaarne geven wij thans aon kort verslag van het drie-

daags bezoek.

0p zondag 7 oktober vormde, na de ont«anpst op Schip-

hol, de bijeenkomst ïn oc aula van hat Tropeninstituut

het eerste punt von het or zramTc. De *ao l was eivol.

j e op de gannpaden, achter , t ussen. voor en naost de

stoelen. werd zn enomen, in rJ e hoeken stonden trossen

mensen . Het pub1 :t ek na s buitengewoon aandacht 1g en

ook de pracht :tg= zaak werkt= ertoe mee de b:Ij ‹'en F.omst

tot een st Ij 1vo 1 gebeu:een ïu maken. En de ontmoet:tng
net de Da 1 a:t Lama zetf zal nbemand hebben te1eurge-

ste1d . Voor de pauze h:t e Id onze gast een toesprvak ;

na de pauze werden hem b:Ij rnori‹J e van Dr . PDtt , v:toe-

voorzitter van het Eoia1 té tot üntvangst , vragen voor -

ge1egd , we1 ke :t n de pauze door het pub1:fek schr:tfte-

t Ij k samen ïngediend biij een se1ecterIngscomm:z sste .

Om begr:zj pet :tj ke redenen werden vragen van pot:tt :t eke

aard achterwe”ge ge1aten. Na af1oop was er een korte

ontvangst In de Raadzaa1 van het Inst1tuut , waa:cb:t§

ook de In ons I and woonacht :t ge’ j onge T:tbetanen tegen-

woordig waren. Er waren onder hen ve:rp1eegsters dle

Voor deze voor hen zeer grote gebeurtenis dr1e vakan-
t:fedagen hadden opgenomen.

Oe vo1gende dag werd er s morgens een bezoek gebracht

aan Dr. van den Heuvel, secretarts-generaa1 van de
Ned . Hervormde Kerk , in Den Haag met aans1u:tt end een



bezoek aan de ambassadeur van Ind:t a te Wassenaar. ’ s Hld-
‹J ags vand het gesprek met een tiental venegenuoord1ge:x s
van geest e1:t,j ke strom:Ingen en wetenschappen p1aat s , een
pragrammapunt dat op verzoek van de üa1 a:t Lama ze1f was
:f ndevoegd . A1s coörd1nator van dat gesprek Tüngeerde

de heer Dr . R . Boeke , secretar:t s van het Inst:ttuut voor
Oodsd :t enstcommun:t cal:te "Interre1 :tg:t o" te Rotterdam.
Hierbij z:Ij n geen toehoorders aanwez:ig geweest , maar
er 1s we1 een bandopname gemaakt .

0p deze discussie-bijeenkomst volgde nog weer een
receptie voor genodigden. Beide samenkomsten vpnden
plaats in een gebouw op het terrein van chet interna-
tiDnaal theosofisch centrum St. Michael in Valkeveen
(op de gren» tussen Naardon en Huizen), waar de Dalai
Lama en zijn gevo1g* uit zeven personen bestaand, tij-
dens hun verblij’ in Nederland vertoefd hebben. 0e ver-
zorging in St. Michael was, naar ons verzekerd werd,
voortreffelijk.

Tussen het gesprek en de receptie ’in werd een bezoek
gebracht aan karoinaal Alfrink te Utrecht.
0e dinsdag, de laatste dap van het driedaags verblijf,
Opende met een ontvangst van de Dalai Lama door prins
Bernhard op paleis -soestdijk. 0ok de kDningin heeft
zich bij hen gevOegd. Bij al deze bezoeken werd de
Oalai Lama steeds vergezeld door hetzij de voorzitter
hetzij de vice-voorzitter van het COmité tot Ontvangst.
Daarna ’vond in St. Michael de persconferentie plaats.
Het bez’oek ’èindigde met een autDtOcht naar Eindhoven
f getracht werd telkens de Oalai Lama ook iets van Ne-
derland - op de eerste dag ’b.v. van Amsterdam - te
laten zien). Hier werd de Dalai Lama ontvangen door
Dr. Philips: met een bezichtiging van Evoluon werd
vDldaan aan een wens die de Dalai Lama tevoren had ge-
uit.

En h:termee el.nd :t gde het bezoek aan Neder1and : een van
de twaalf 1 anden waar de Dalai Lama t:tj dens z:Ij n zes

weken durende Europese re:ts heeft verb1even .

Wat voor ons, en voor menig ander, het bezoek van ' dè
Oalai Lama tot een belevenls heeft gemaakt, wasde
ontroerende ervaring tegenover een mens te staan die
de *nnerlijkë voltooiing in b»eddhistische zin als

3



het ware voelbaar verwezenlijkt had.

Mij was een indrukwekkende persoonlijkheid, - maar niet

in de alledaagse zin van het woord: Niet iemand die

zijn wilsleven zo krachtig heeft ontwikkeld en zijn ken-

nis en ervaring zo ruim uitgebouwd, dat hij een aller-

eerst "werelds“ respect afdwingt. ’Nee, de Dalai Lama

was indrukwekkend omdat hlj zo ... z1chzelf was. Zich-

zelf op een wijze waarop eigenlijk niemand van ons in

het aangezicht van anderen, en zeker niet als uller

zichzelf, volmaakt ontspannen, - er stond een mens voor

ons die zicn had ’losgemaakt". 0ok de zelfdiscipline,

in hoge mate aanwezig, was iets vanzelfsprekends voor

hem en deed geheel natuurlijk aan. Geen wonder dat er

iets zeer innemends van hem uitging. Hij was op een

stralende manier vriendelijk, cngedwongen, van een

grote innerlijke beschaving, met een tintelende

humor, en niet minder van een wonderlijke intelligen-

tie. Hij was duidelijk gelukkig als er kinderen bij

hem kwamen of als hij eens even in de vrije natuur kon

zijn. Evenals de leden van zijn gevolg liep hij op de

manier van bergbewDners: soepel, de lenige rug Kaars-

recht en met lange passen, waarbij de voeten, opvallend

breed en groot, naar buiten worden geplaatst. Van ce-

remonieel was hij atkerig, hij maakte op ons de in-

druk dat hij zijn hoge positie als een last ervoer.

Van z:t,j n med:It atie-gewoonte week h:f§ aok Dp de re:ts

niet af. 0e bewoners van St. Michael vertelden ons dat

hij elke morgen mediteerde van 5 tot 7 uur.

Aln hem vragen werden voorgelegd, wachtte hij gewoon-

lijk even met zijn antwoord. Het hoofd wat schuin om-

laag gewend overdacht hij de vraag, meestal met een

klein geamuseerd trekje om de mond. Dan kwam het ant-

woord, weloverwogen, maar zeker ook met vaart en over-

tuigingskracht en met grote welsprehendheid naar ge-

baar en taal, zelfs al was zijn Engels gebrekkig en

het Tibetaans uiteraard onverstaanbaar voor ons. Het

vlel dan op hoe 'n Fevoelig gezicht hij had.

Enkele uitspraken die hij in het Tropeninstituut heeft

gedaan, laten wij hler volgen:

Over de rol van het begrip “lljden“ in het boeddhlsme

tOt de natuur vän het bestaan zelf behoort, d1t besef



het dragen van 1eecl wanneer het ans :t n conc:rete vorm

t:cent verf:Icht en kan .

Een der vragen N u:t dde: a1s we zo ve:csch:r:t kke1:tj k "clean"

moeten leven , dat we onze driften enz. moeten onder-

Jrukken, levert dat geen gevaa:c op voor ons psych:f -

sche we1zij n? Antwoord - opwe11:Ingen van toorn , ergern:t s

e . d . moeten w1j n:t el: onderdrukken , we kunnen het be-

staan ervan e:r kennen en aanvaarden ; we mDeten al 1 een

proberen te vern1jden ernaar te handelen . BegJ.n met

a1s het ware een barrière op te r:I chten tussen j ezels

en het s1 echte :t n j e. Ieder' mens heeft stenhte èn

goec!e tendcnzer› , probeer a1 1een d= 1aatste te ontw:Ik -

kei en . Haat j e :z emand , probeer e dan de goede e:igen-

schappen van d:Le persoon te b:Innen te b:rengen. Het: :t s

werken aan de bas :z s , maar dat :t s u1st het we:Ik dat

geb=uren moet Rea1isat :t e van de sunya- :f dee (de Leeg-

de ) * s s ï. echtE vDor endeIen zegj£3 1egd .

AIs hoofdkenmerk van het Hznayana noemde h:Ij het stre-

ven naal "rein:t g:t ng" van de e:igen geest . Het Nahayana

gaut aI 1ereerst u1t van d£3 DV£?:nuegï ng ( o•zer:ig ens ge-

meenschappe11§ k a‹3n a1 1e boeddhïst:t sche schoEen J : zoal s

1 k street naa:r ge1uk en vrede voor m:t/ ze17, zo doen

dat al te levende wezens . jaar " :t k" ben helemaal n:l et s

verge1eF.en bïj üe onte1bare anderen: daarom 1 :t gt het

vond de franc! Plat ï k w:Ij k vour die anderen , dat :t k on-

ze1Vzucht :t g probee:r te z1j n en :t n ii.adel :tj elen naar hen

u1tga.

Het doel van med:ttat1e zag de Dat a:t Lama a11ereerst :t n

de Jasmaking van het onderscheld-»akende denken. Zn -

tense vreugde , een gevoe 1 van ge1ukza,1 tgheïd ( "happ:t -

n.=. ss", "b1:t ss” worden t:tj dens de med:It atte e:waren ,

naar d:It is m:t s 1 e:tdend .

Er werd ook gevraagd oT naar z:tj n men:Ing bewustz:tj ns-

ve:cru1md ng door mlddet van drugs moge1 :tj k was . "I have

no experience", antwoordde h:Ij geest :tg, maa:c vaegde

er ernst:ig aan toe , dat naar zij n men:Ing geeste1 :tj ke

ontw:t kke1:t ng al 1een met de in:t dde1en van de geest te

bere:t ken was . Toen er nog meer werd aangedrongen zei

hij op 1ichte toon Naar als ,j e denkt dat dat de goede

weg voor j e 1 s , dae het . .

Ook ste1de h1j , dat het er nlet toe doet of j e boeddh:t st

bent of h1ndu , MDSI ern of Chr1sten of geen enkele reli -

gie aanhangt : als j e maar refigieus 1ééTt .
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Naandagm:t ddag , na af1oap van de d1scuss1e net de ver-

tegenwoordige:xs van geeste1 ij ke strom:Ingen en weten-

schappen , was er zoal s gezegd een receptie voar genod:tg-

den . Een voar een kwam men hem de hand drukken en velen

raakten gebru:t k van de ge1egenhe:td om hem een persoon-

lijke vraag te stellen. Niemand die deze receptie mocht

bijwonen, zal vergeten hoe hij vöör hij zich terugtrok,

nog een woord tot de aanwezigen richtte. Hij ze1 eigen-

lijk alleen maar dat hij zich “dichtbij” ons had ge-

voeld, en dat dat heel belangrijk was. ”Tezamen kan men

misschien veel volbrengen”. - Met is jammer dat we op

papier alleen de woorden kunnen weergeven. Het was de

stemklank, het gebaar der open armen (zonder enige na-

druk, waardoor het absoluut nietpathetisch aandeed),

de oprechtheio die van zijn hele persoon uitging, die

deze paar woorden tot een gebeurtenis maakten.

Een hoogtepunt van het bezoek ward, op dinsdagDmhtend,

na zijn terugkeer uit Soestdij k, de Dersconferentie.

Er was grote h«langstelling - tegen de dertig journa-

listen waren aanwezig. Er werden goede vragen gesteld;

ze werden. telkens na even nadenken, beantwoord op een

geconcentreerde wijze, waardig, bondig en helder.

0e Oalai Lama liet zich daarbij niet optimistisch uit

over de toekomst. De aarde is zo klein geworden, de pro-

blemen zijn zo met elkaar verstrengeld geraakt !“ 1nter-

woven"), het gevaar dat wij het nlet meer in de hand

kunnen houden is des te groter. 0ok eerder had hij zich

al in deze trant uitgelaten: dat te verwachten valt,

dat de komende tijd de moeilijkheden alleen maar zul ] en

toenemen. Een moedige uitspraak!

Er werd gevraagd of er geen lnma ' snaar het westen kon-

den komen: dezen zouden zeker school maken. Hij meende

dat dit in de toekomst wel mogelijk zou zijn, maar dat

het wellicht beter ï s naar Indië te gaan, omdat men dan,

uit vele lama's, een persoonlijke keuze kan maken voor

onderricht.Velen ln het westen, waarschuwde hij, hopen

op een snel succes als ze beginnen met medlteren. Daar

zlt een groot gevaar in, innerlijke verwarring of te-

leurstelling is menigmaal het gevolg. Men kan geen fase

overslaan, alleen geleidelijk vorderen, ”stage by stage“.

Het beste is te beginnen met meer vrede en hamonie in

het daagse leven. De hoogste meditatieve verwezenlij-

king is maar voOr enkelen weggelegd. Voor de overgrote
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meerderheid der mensen geldt dat men moet trachten een

geest van welgezindheid en geweldloosheid te doen toe-

nemen.

0p de vraag of hij de laatste grote inCarnatie op aar-

de zou zijn, antwoordde hij dat zulke wezens er altijd

wel zullen zijn, herkend of niet herkend, in menselij-

ke ot in andere vDrm.( Een ander maal had hij gezegd

dat hij, leek het hem, .niet noodzakelijkerwijs in Ti-

bet of als Tibetaan zou worden wedergeboren, het kon

ook elders zijn.)

0m tenslotte in gedachten nog eenmaal terug te keren

naar het Tropeninstituut: Er werd hem daar ook de

vraag voorgelegd wat hij verstond onder het nirvana.

Hij hief de handen op en barstte uit in een harte-

lijk gelach. Het nirvanal Zö ' n ontzaglijk begrip,

zo moeilijk, zo diep. - Maar vervolgens zegde hij

er toch iets betekenisvols over: het nirvana vindt

wie de wisselvallighedwn van het leven niet meer kun-

nen beroeren, die zich vrijgemaakt heeft van alle

leed en daarin van elke niet-absolute bestaansvom.

Nirvana vindt men door vrede, met zichzelf en met de

wereld.

Tot ’zover ons ’beknopt verslag. Nog deze maand vindt

een slotvergadering van het Comité tot Ontvangst te-

zamen met de Regelingscommissie plaats. Alsdan zal

overlegd worden of het mogelijk’ is om het materiaal

dat ons ten dienste ntaat te verwerken tot een boekje,

De uitgave daarvan zou, naar onze mening, een zinvolle

atsluiting vormen van het belangrijke gebeuren: het

bezoek van de Oalai Lama aan ons landl

het bestuur.



Voor a.llen in Nederland, die zich op enigerlei wijze met

het boeddhisme verbonden voelen, is het bezoek van Z.H.

de Oalai Lama aan ons land een bijzondere gebeurtenis

geweest. De gang van zaken bij dit bezoek vindt de le-

zer elders in dit nummer uiteengezet. Oeze bijdrage

heeft een iets andere bedoeling. Als voorzitter van het

comlté tot ontvangst had ik de taak, de Oalai Lama

tijdens zijn verblijf te begeleiden, hetgeen onder meer

inhield, dat ik een aantal autnreizen met hem heb ge-

maakt en daardoor meer dan iemand anders in de gelegen-

heid heb verkeerd, zijn Dersoonlij Kheld te beleven en

met hem van gedachten te wisselen. 0it was een voor-

recht dat ik niet voor mijzelf zal houden. maar wil

trachten met de lezers van Saddharma te delen. Een

keuze makend uit de overstelDende reeks van indrukken,

in die paar dagen opgedaan, zal ik mij beperken tot een

herinnering aan de eerste ontvangst en een poging tot

weergave van mijn ervaring met de persoonlijkheid van

de Dalai Lama en van enkele der met hem gevoerde

gesprekken.

Voor het besef van ons westerlingen is er een hinder-

lijke tegenstrijdigheid tussen enerzijds de rimram, de

gewichtigdoenerij en het wereldse gedoe d1e in het wes-

ten nu eenmaal samengaan met de ontvangst van een van

de voormannen der mensheid - een geestelijke leider,

tevens staatshoofd in balllngschap -, en anderzijds de

verhevenheid, de rust en de eenvoud die van de Dalai

Lama uitgaan en waarmee zijn omgeving in overeenstem-

ming behoort te wezen. Het vooruitzicht van deze te-

genstrijdigheid heeft mij dan ook zeer tegen dit bezoek

doen opzlen. Tijdens het bezoek zelf is mij meer dan

oOit duidelijk geworden, hoezeer '»e hier te maken heb-

ben met een typisch westers probleem. Voor een Aziaat,

en onder Aziatlsche omstandigheden, is die paradox

er niet. Het eerbetoon, bewezen aan de Dalai Lama als

staatshoofd, zou in Tibet ot Indïa geenszins strljdig

zijn met diens geestelijke status, integendeel, het

zou op natuurlijke wijze ermee geintegreerd zijn. Maar

in de grof materialistische westerse wereld met zijn
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jacht op succes, zijn stonk en lawaai, die wereld in wier

steden de bankgebouwen de status van tempel s hebben en

de supermarkten Jie van paleizen, daar weet men ellen-

lijk met zijn figuur geen raad, als men de Dalai Lama

met oesters eerbetoon wil ontvangen. Dat wordt al ter-

stond pijnlijk duidelijk als ik u moet uitleggen, dat

we de Dalai Lama niet anders konden ontvangen dan in

de “VIP-room" van Schiphol, en als ons dan de prot-

serigheid van alleen al dat woord “VIP-room" voor

de geest staat.

0at deze problematiek, toen het eenmaal zover was, tot

mijn opluchting tosh slechts van ondergeschikt belang

bleeK, is vooral te danken aan twee omstandigheden:

ten eerste doordat de Dalai Lama zelf hier boven bleek

te staan - zoals ook wel verwacht mocht worden - en

ten tweede, doordat in de organisatie wns opgenomen.

dat oe Tibetaanse vluchtelingenin Nederland ’blj de

eerste ontvangst aanwezig waren, hetgeen de Dalai Lama

plaatste in de natuurlijke waardigheid van zijn eigen

omgeving.

Met gezelschap in die VIP-room, een met een weelde

van ten dele tropische gewassen versierde ruimte,

kreeg oank zIj de komst van de T1betaanse v1uchte-

I:Ingen een heel ader cachet . De aanb1 ï k von deze een-

voudige, in gespannen verwacht:tng ve:ckerenda gFDf3Q U-

1eruard1gste mensen , d:te een van de grootste momenten

van hun 1even tegemoetzagen, was hartverwarmend . A1-

ten hadden u1tezaard ftu n -Fraa1 ste k1ed:Ing aan , en de

lange gewadan (in diepe. warme kleuren, elk kleeo

slechts één Kleur) stonden oe vrouwen prachtig. Zowel

de mannen alsde vrouwen vielen evenzeer op door hun

ongekunnteldheid als door hun natuurlijke waardigheid

er bevalligheid.

Toen de Dalai Lama, door enigen onzer afgehaald van de

uitgang van het vliegtuig, de VIP-room binnenkwam,

stonden zijn Tibetaanse onderdanen op een rij bij de

ingang. Zij droegen allen een witte zijden katha op

hun beide handen, die zeachtereenvolgens overhandig-

den, waarna Z.H. ledere katha met een onnavolgbaar

elegant, sober en gedistingeerd gebaar weer om de hals

van de gever of geefster hing. Dit ging gepaard met

een hartverwarmende vrolijkheid en hartelijk gelach;

het zou in onze contreien “uitbundig" genoemd worden.



maar het maakte een volkomen natuurlijke en harmonische

indruk. Wat een voorrecht, als een volk zijn eerbied

kan uitdrukken in blijdschap inplaats van in plechtsta-

tige somberheid'

De Dat a:t Lama ging z:I tten om z:t chze1f thee :t n te schen-

ken en te drinken. Bij dit ritueel werd hij van vlak-

bij door verschillende camera's gefotografeerd, waarvan

hij zich niets aantrok. Hij bleef muerstoorbaar vrien-

delijk. Ondanks alle hectische westerse dynamiek om hem

heen ging er een zo sterke "actieve rust" van hem uit,

dat dit ieoereen, behalve beroeDsfotografen, beinvloedde.

Soms wenkte hij een van zijn Tibetaanse onderdanen met een

kort, soDer en krachtig gebaar, waarna de geroepene zich

knielend met hem onderhield. Dit vond evenwel plaats

in een heel andere sfeer dan die van de kruiperige on-

derdanigheid, die wij ons bij ”Knielen“ voor plegen

te stellen. Die onderdanigheid was formeel gegeven in

het knielen zelf. en hoefde op geen andere wijze meer te

blijken: het gesprek was - hoewel uiteraard voor ons on-

begrijpelijk - beiderzijds levendig, vrijmoedig en op ge-

lijk niveau.

Het was een voorrecht , dat w:Ij onze eerste 1ndrukken van

de Dat a:t Lama he”bben mogen opdoen in een sfeer waarIn

h:Ij samen was me L de zij nen . Een wat verder re:Ikende

onderv1nd:Ing was echte:n eerst moge1ij k dank z:Ij het sa-

menz:Ij n :tn de daaropvo 1gende uren en dagen .

Het :t s een nauwe1:Ij ks weer te geven ervaring , zo lang

zo persoon I :tj k. een zo groot man te hebben vergeze1d .

N:Ij hebben vrij vee1 gesproken , vaker nog gezwegen ,

n:t et omdat er n:l et: s te zeggen zou zi,j n , maar omdat het

n1et aangaat , :t emond die een zo vermoe:tende re:ts maakt ,

ook nDg voortdurend :t n gesprek te betwekken . Ik b1eet

in:Ij e:c stecds van bewust , dat de Datal Lama recht had

op rust en geeste1:t§ ke a+zonder:tng . Daar stond tegen-

over, dat :t k een p 1:t cht had a1 s gastheer, dus hem een

en ander moest verte1 ten over het 1and waardoor w:Ij

re:t sden en z:Ij n bewoners , alsmede over hetgeen hem te

wachten stond.

Eerst nadat w:Ij en1gsz1ns met e1kaar vertrouwd waren

geraakt - te beg:t r›nen met de terugre1s van Wassenaar -

kwam :t k en toe , Z . H . zo nu en dan een vraag op geeste-
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1 :tj k geb1ed te ste11en d:ze in:Ij bez:ig h:teId . Het :t s

niet aan de orde of 1k :t ets a1 dan n:l et "durfde”: de

gedachte daaraan kwam voord:ten eenvoud:ig n:l et b:Ij in:Ij

op . N:t ssch1en :t s het het beste zö te -Fonu1 eren , dat

hetgeen van de Da t a:t Lama u:ttg:I ng - noem het geest -

kracht , w:t 1, f1uzdum , persoon 1:tj khe:t d of hoe dan ook -

m n:z et: op een derge1:Ij ke gedachte deed komen a1vorens

de t1jd daar r:I j p voor was .

Z :tj nerz:t/ ds ste1de de Data:t Lama nu en dan vragen ,

waarop h:Ij een antwoord wenste. (Op de re1s naar en van

den Haag zat ook z1j n to1 k voorIn ; toen stelde h:Ij een

deel van z:Ij n vragen :t n het T:t betaans en 1:let d:te door

de tot k ve:rta 1en . Antwoorden werden nao1t vertaa 1d) .

Deze vragen hadden meestal betrekk:Ing op 1andschap ,

gesch:feden1s , m1ddoten van bestaan , soc:kate en re1:t -

g:t euze s:ttuat:t e, kortom op de samen1ev:tng In Neder1and .

Terw1j I de gesprekken steeds rechtstreeks , bond:tg en

vaak ook d:tepgaano waren , waren ze meesta1 tevens kort .

Ze b1even d:t screet en namen n:l et het karakter aan van

een :t nt erv:t en .

N:Immer tevoren heb Ik een man ontmoet , d:te van ogen-

b1 t k tot ogenb 11. k de psych1sche gestetdhe1d von z:Ij n

gesprekspart: ner g 1 ashe1de:c doorz:let , daar tevens

boven staat en geen mdsbru:t k Van d:It :t nzïcht maakt .

IK ben ervan overtuigd, dat hij al mijn gedachten had

Kunnen lezen, maar dat hij dat uit beginsel niet doet

en niet wil, Dmdat hij daarmee de privacy van de ander

zou aantasten.

Geieuterd werd er niet. Zodra de Oalaï Lama gewaar werd,

dat ik niet langer innerlijk geheel achter een bepaald

gesprek stond, maar dit voortzette uit wat wij in het

westen “beleefdheid" plegen te noemen, sneed hij het

aörupt, ofschoon geenszins onhoffelijk, af, daarmee

te kennen gevend dat hij nlet ”bezig gehouden“ behoef-

de te worden. Hij voelde dit ogenblikkelijK aan. Dat

gebeurde trouwens alleen de eerste dag, omdat ik mij

daarna in deze situatie had ingeleefd en niets meer

ze1 waar’b*1 ik niet innerlijk betrokken was. ( \'oor al-

le duidelijkheld: het gaat er voor de Dalai Lama niet

om, of de inhoud van een gesprek objectief ven beÏang

dan wel voor hemzelf subjectief interessant is, maar

of het voor de gesprekspartner een wezenlijke beteke-

nis heeftl.
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De Dalci Lama soreekt oD drie niveau's, maar is op

ieder van die niveau's zichzelf. Hij is de enige mens

die ik ooit ontmoette, die geen persona heeft en deze

ook niet behoeft. Het eerste niveau ïs het ”officiële”,

waarbij hij als hooggeplaatste gast met eerbiedige

voorkomendheid bejegend wordt. Dit ligt hem niet erg.

Hïj vindt het nauwelijks aangenaam eh ’laat dat ook

duidelijk, ofschoon steeds met de heminnelijkheid

die hem een earste natuur is, blijken. De eerbied van

zijn Tibetaanse onderdanen aanvaardt hij met een na-

tuurlijke vanzelfsprekendheid, maar die van wester-

lingen hindert hem elgenlijk.

Het tweede niveau is het niveau op voet van golijKheid,

dat van gast en gastheer. Dit ligt hem geheel. Het is

kennelijk - en bij een der maaltijden bevestigde hij

dit zelf uitdrukkelijk - Je wijze, waarop hij met ons

westerlingen wil omgaan. Hij is dan hartelijk, vol zin

voor humor, levendig en vrolijk. Zijn spirituele ’ ver-

hevenheid hlijkt ïn deze gesprekken het duidelijkst

hieruit, dat hij hoogst zelden iets negatiefs zegt

over mensen of andere wezens (wel uiteraa#d over on-

gewenste toestanden of gebeurtenissen), en Oat hij

klaagt of ïets zegt wat daarop ook maar in deverste

verte zou lijken-, ous ,eheel pOsitief en altruïstisch

enig beginsel ot uitgangspunt, maar omdat hij werke-

lijk zo is.

Het oerde niveau is dat, waarop hij als lerasr op-

treedt. Ik bedoel nu dun niet in het openbaar, maar

onoar vier ogen. 0it gebeurt nimmer ongenodigd, maar

alleen als antwoord op een bepaalde vraag. Hij veran-

dert dan snel en hijna onmerkbaar, soreekt met ernst

en gezag, rechtstreeks van hart zot hart, maar geens-

zins bezwerend of overtuigend: hij laat de ander al-

tïjd geheel vrij het al dan niet met hem eens te zijn,

hij dringt nooit een mening op. Anderzijds voert hij

ook geen discussie. Wellicht is dit onbegrijpelijk

voor iemand die zoiets nooit heeft meegemaakt. De

enig juiste kwalificatie voor deze state of mind is

"verhevenheid“.
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H:t er volgen enkele van de door de Data:t Lama gestelde

en daor mij mln of meer uitvoer:tg beantwoorde vragen:

"I s er b:Ij öe j eugd van Nederland toenem1ng van agres -

ste te bespeuren en zo j a , hoe komt dat "

’d:te z:Ij n er in Neder1and 1 :t bera1er (more 1 :t be:na ï -m1noed ,

de kat hol :t eken of oe protestanten?"

"Hoe 1. s het :t n Neder1and geste1d met de wette1 :tj ke moge-

ook dteren «aren ( er was nog ïn het gcheel n:t et oVer

v:t ssen gesproken Ï , en dat het n:t et j u :t st waS , dat som-

mige mensen meenden dat het eten van v:t ssen er in,. nder

CJ D aan kwam . I k pFClbeerde uJ. t t e 1eggen , dat het uIt

jen oogpunt van voedse1voorzien:tng Van de mensheid moei-

:t§ k zou z :tj n daar iet s aan te doen , omdat het: eten van

vts j u:t st een elk:tciënt gebru:t k was van de zee, d1e ons

a aders n :t et al s voedsetbron kon d:t enen J maar dtt betoog

gzng 1 angs hem heen.

I .« me:okt e ve:cdf3 F OQ , dat men rn. :L . u:It sptrituee1 oogpunt

geen onvoorwaarde 1:Ij k vegetar:tën kon z:t§ n , :t n zoverre ,

dat men onde:r bepaa1de omstand:ig heden :t eder aangeboden

voedsel zou moeten accepteven om z:tj n gastheer n:t et te

Lwetsen. H:Ij was het hïer nadrukke1Ij k mee eens , o . m .
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verw:zj zende naar het voorschr:I k- t , dat een monn:I k :t eder

voedse.1 d:tent to eten dat hem gegeven wordt . Over z1ch-

ze1- ze:t h1j in d:It ve:cband, .vroeger geen vegetar1ër ge-

weest te z:Ij n , daarna en:tge jarert wel, maar dat h1j

thans op wed:tsch voorschrift meer en:ig vtees at , omdat ”h1j

aan hepat :tt :t s deed. HU vroeg verder nog , of vegeta-

r1ërs In ons land tevens gehee1onthouders waren, en toon-

de z:i ch e:mee 1ngenomen dat :t k d:It kon bevest 1gen .

U:I t in:Ij ze1 1e•de :t k hem u:It , dat het a1 1 es overhear-

sende prob1een van de Neder1andse samen1ev:t ng het com-

plex ”1.s van overbevo 1 k:Ing , urban:t satte , vern:let:tg:Ing van

natuur en platte land, en de do1gedraa:tde sDiraa1 van

produ kt:t e en consunpt ie, er over1gens .op w:Ij zend dat . d:It

de prob1einen z1j n van de westerse metvarende 1anden :t n

het a1gemeeri . Onze autor:itten boden trouwens stad- te

over om d:It te demonstseren : we zagen weIn:ig anders dan .

omge‹vae1de grond , braak11ggende grond , wegenaan 1eg ,

stadsu:tt b:weid1ng , ïndustr:Inbouw , het ene al trooste1ozer

dan het andere . Het trof hem, we1, In het bljzDnder de

1ugubere onaant rekke11j kheid , om n:tet te zeggen onbewoon-

baarheid , van de B:Ij 1rrezrreer. Over de enorme f1atgebou-

wen ( daar en e1ders ) , a1 s mensenpah.hu:tzen , schudde

h:Ij z :tj n hoDf‹J . I k probeerde zovee1 moge1zj k waarder:t ng

te 1 aten b1i§ ken voor de p 1ano1 og:t e , d:te tracht het

beste e:evan te maken , maar dat sprak hem n:t et erg aan .

Ne1 was h:Ij ontvanke1Ij k voo:n de overweg1ng , dat t geen z:I n

had deze ganp van zaken toe te schrijven aan techn:zek ,

oT techno1og1e , alooT w1j er zelf n:let s mee te maken

zouden hebben , maa:r dat de oo:nzaak 1ag b1j de geestesge-

st et dhe:Id ( state o-F m:t nd J van de enkeling , dus van onsze1f,

de mentaliteit die het boeddhisme "greed and deluslon"

noemt.

Een van de door mij aan de Dalai Lama gestelde vragen was:

"Is er een reden, om de voorkeur te geven aan een bepaalde

wijze van lijkbezorginp (met name begraven of cremeion)?"

Antwoord: Neen. Wanneer een zeKere tijd verstreken is

(hij ging hier nlet nader op in, maar doelde uiteraard op

de paar dagen die 1n de meeste samenlevingen tussen dood

en lijkbezorging liggen, in het westen uit piëteit en om

te voorkomen dat een sch:Ij ndode begraven c . q . gecremeerd

zou worden , :t n het oosten op grand van de overweg1ngen

die aa.n het Tibetaanse Dodenboek t.en —gronds 1ag I:zggen J ,
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dan :t s een 1 :fj k s 1echt s een voDrwerp , waarm£3de men kan

hande1en zoal s prakt :t sche overweg:tngen en de opvatt:t n-

gen van de nabestaanden wense1 :Ij k maken . Hïj voegde h:t er

evenwel op :t ndrukwekkende w:I j ze aan toe: "There are ex -

cept tons . Wanneer 1 k za 1 sterven , 1s het gewenst dat

in:t/ n 1:t chaaM OD een bepaalde w:I j ze behande1d wordt ,

oat de schrijvers van zulKe boeken kennis kOnden ne-

men van de westerse mentaliteit: het ging er om, oe

teksten en uitspraken zodanig toe te lichten, dat ze

niet ven.eerd beg;repen werden. Hïj gaf daarbij het

'7o I genoe voorbee1d . Er :t s een uit spraa k: "Lied doden

van a1 1 e Boeddha s geeft zo groot mogelii ke verd:ten-

st e" ( " k:ü. 1 :t ng oT al 1 the Buddha s br:Engs about th=

h1ghest meldt ". Deze u1tspraak , zet h:Ij , wordt :t n T :t -

bet zonder meer begrepen , maar :t n het westen in:t over-

staan . Men moet Plan ook de1 «'sten , hoe d:It t e in-

terpreteren. Dit is op verschillende niveau's mogelijk.

”Ooden" in de letterlijke [materiële) zin van "doden

van een levend wezen” is naar ooeddhistische opvatting

altijd verwerDelijk, en het is dus duidelijk dat



men d1t figuur1ij k moet opvatten . :t n de z:t n van het afre-

kenen met I apere :I nst1neten , het z:t ch daarvoor n:let

langer J. aten bein *1oeden . (Naderhand v:te1 n:Ij de over-

eenkomst :t n tussen deze verk1ar:Ing en de dl£3Dtepsycho -

log:t sche interpretat ie van dromen , waarin de e:fgen doad,

het doden of sterven van nabestaanden etc. eveneens

moeten worden opgevat a 1 s het afrekenen met bepaalde

psych:t sche Inhouden . dat de "Boeddha s“ In bovenge-

noemde u:It spraak betreft : teder 1eVend wezen draagt de

Boeddha -natuur :t n z1ch , a 1du s Z . H. , en men kan "Boeddha s"

h:t er dus opvatten als "levende wezens", waarb:Ij dan met

het "doden" daarVan bedce1 d wordt , dat de 1evensdorst

een andere interpretatie moeelijk. Mlerbij wOrden met

de "Boeddha's“ de chaKra ' s hedoeld, omdat deze de con-

centratie vormen van al datgene wat een levend wezen

tot levend wezen maakt en dus ’ook zijn ”Boeddha-natuur“

bepaa It . De chakra ' s nu zij n :t n feite de ru”zint et:Ij ke

u:z tdruKk1ng van de skandha ' s , en het beheersen ( "do-

den" ) van de skandha s i s een voorwaarde voor geeste-

1 :tj ke verf :t c hting . De Data:t Lama bes1oot deze uIteen-

zett:ing rriet er nogmaa1 s de nadruk op te 1 eggen , dat

het 1etterfij k verlaten van oude teksten voor wester-

1 Ingen mdsverstanden kan oproepen en dus zorgvu1d1g

commentaan behoeft door kenners d:te tevens met ele

westerse denh.trant vertrouw‹J z:Ij n .

H:Ij waarschuwde mln dit ve:cband voorts tegen somm:tge

westerse ”scho1ars", d:te zich DJI s t :t betO1Dgen voordoen

zonder daar recht op te kunnen doen ge1den, en daartoe

de kans kr:Ij gen omdat toch stecht s we:In:igen In hun om-

geving hun u:LI spraken kunnen cont:co 1eren . H1j zet meer-

ma1en derge1 :tj ke pseudo -t ibeto 1ogen te hebben ontmoet ,

die b1j een conTront at:te b1eken geen enkele T:tbetaanse

z:I n te kunnen begr1j pen . - Uit een derge1:Ij ke u:It spraak

b1:Ij kt met , dat de Da1a:t Lama geenszins half-zacht :t s

en z:left geen knD1 1 en voor c:ttrDenen 1aat verkopen.

Het was over:tgens de en1ge maal, dat hzj z1ch negat:tel

over bepaalde mensen uitliet.

In de loop van dit gesprek zette de Dalai Lama uiteen,

dat Tantray8na, Mah8yêna en HÏnayana 1 niet (meer)

als gescheiden leerstelsels dienen te worden beschouwd.
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chis*r onderling geiuteR#* rd tP Zijn. Mij lichtte oit

toe aan een beschouwing over zijn kleed. De snit van oe

pij zelf is een MÏnayönasnit; oe schuin over het boven-

lichaam peoragen sj erp is een Mahöyöna- attribuut; en

de rozenkrans, die hij hanteert, is Tantrisch.

Fedurendr al onze sutotochten was er éèn ervaring oie

de Omar Lama diep emotioneerd e. 3eze deeo zich tweemaal

achtereen voor. 0p de «eg vnn Utrecht naar 0Cn Bosch

mannen wi) tot tweemaal toe eer prote, open, met gaar

hsspannen vrachtwagen in, die tot de nok tce gevuld

as met dicht opeenpepa ht e kratten, larstens vol met

verschrl L Kclij K. Ik uc\ . IK Fri ue uitsoraaK Kwam dien

van binnen uit - "it cau ses a Main which poes straight tc

the heart". Ja, zei hij), dat doet het.

Met hierna volgende PesureK was te persoonlijk om bier

cP worden weergersven. I h wil echter niet Onvormel d

laten, dat ooK Li 1 verschï l ]enüe andere gebeurtenissen

t ijs-na ïjm ver blij de oiepr Pevoe lieheid , het harts-

tocht r1ij* e redsli * den (in dc are z1n van dit veel

mizlrui Kte woord J car de Nami Lama voor zijn mede-wezens

t reffsnc tot uitinP kwam. Wie sDirituel s Aroothei u ver-

wart met onaandornl ïj Kheiü , her’t de essentie var het

hoeddhïsms nirt Ueorepen.

4 ) Mij PebruiKte uitdru Kko lij k oe term ”Hinayêna", ooK

wanneer iK in het gesprek meermalrr Oe naam ”Theravêda“

hnd grbezigd.
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ICE DEDELINGEN VAN HET DESTUUR

De tent eb:Ij eenkomst za1 dit j aar gehouden worden op 6

en 7 apr:t 1 a . s . :t n Hyde .* ark . :f n Dr:tebergen . ”

U:I t versch:t 1 1 ende react:l es van . onze donateurs :t s ons

gebleken dat een de naj aarsö1j eenkomst we1 heeft gem:t st .

Daarom ï s bes1oten om ditmaal ook :t n het voorj aan n:l et

stechts een dag , doch een. weekend b:Ij een te komen . Over

het proframna heeft het bestuur z :i ch al gebogen , doch

er staat op dit openü1 :t k nop n:t ets vast . Nadere mede-

def ingen volgen :t n ‹Je eerste uf1evering van Saddharma

:t n 1 9 74 .

jij hebben toe=eze.=. d , b:Ij deze Sadc!harma een 1 :t§ st

met adressen der donateurs te zu1 1en :t ns Nu :t ten . Er :t s

echte:c een moe:t Ij khe:I d: sinds net bezoek van de Da1a:t

Lama hebben z:t ch versche:t aene nieuwe donateurs aange-

me1d . Dezen was tot op heden. nlet s . behend omer een

samen te st: eI Een adres Iij ste kunnen ons dus n:t et

hem:t oht hebben , :t nd1en z:U hun naam n1ët :t n deze 1 :tj st

opgenomen wensen te z:t en .

Derha1 ve kond:tpen w:Ij ons voo:nnemen :t n dezen nogmaals

aan : thans 1 itt het in de bedDe11ng :t n heL eerst e

Saddhama-numme r van 1974 een adres 1 Ij st b:Lj‹ ste stu:Iten .

N1e bezwaar heeft tegen opn=rn1ng van z:Ij n t haar] naam

en adres J.n deze 1:tj st aI s donateur der st1chtIng , zordt

verzocht d:It vöör 1 j anuarï a . s . aan het sec:netalaat

te melden .

Onze stichtinP is lid geworden van The Haha Bodhi ’Socie-

tv of India, gevestigd in Calcutta, maar met centra over

de hele wereld. In gevolge hiervan zullen wij voDrtaan

ook het Tijds chrift ”The Haha Bodhi” ontvangen.

Tenslotte:

Er is öoor de Oalai Lama een "farewell Message“ gericht

tDt de 1amen we1 ke hij op z:tj n Europese re:z s heeft be-

zocht . VDO£‘ Neder1and a•as de boodschap geadrasseerd aan

onze secretart s . UPC d:It rondschr1j ven c:tteren mlj :

His Hoiiness the Oalai Lama extends His thanks to the

countries who received Him, the organisations who ar-

ranged His tour and the many people whom He met and
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with whom Me had intercsting dlscussions. In saying

farewell on the eve of Mis return to India, His Holi-

ness hopes t hat men of goodw1 1 1 everywhere wi1 1 conti -

nue to work in a soirit Dt Co-operat1on for wor1d peace

and human happ:tness .

TER OVERDENKING

.Rls het waar is wat er in de teksten staat: dat Ce we-

reld tegelijk i= èn niet is,-dan geldt, als we het in

omgekeerde volgorde van de andere zijde uit benaderen,

ook deze uitspraak: het niDbäna is niet èn is wil deze

werelJ.

3it ie bepaald geen gloeonicuwe gevo . Strekking: immers,

heide uïtspraKen tezamen Kunnen we beschouwen als een

formulering van de boeddhistische 'middenweg ' .

Maar daarom is het nog niet ten overvloeoe als we er

even

Vanal de eerste nacht dat een mens In de moeder-

schoot verw1j It ,

ij It hij heen gelIj k een opgestegen woI k ; en heen -

Het 1 even en het ze1-bestaan al1e geIuk en leed

hangen aan één denkmöment ; en 11cht sne1t het
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De in Nederland verblijvende Thaise monniken, Phra.

Mettaviharee en Phra. Ariyavamso, over wie wij 1n Dns

sept.nr. berichtten, zijn verhuisd naar Waalwijk, Tal-

mastraat 20, tel. 04460 - 34251. Zlj komen niet meer

naar het centrum “Het Gras" in Amsterdam. Te Waalwij k

wordt elke zaterdag een lezinp gehouden, aanvang 14 uurs

en elke zondag een medltatie-bijeenkomst.

Voor de adressen van onze werkgroeDen kunnen n:t euwe dona-

teurs zich wenden tot de :cedact:t e of tot ons secretariaat .

Van een onzer donat eurs ontv:t ng•n uïj het vo1genae be-

richt:

In midden-Frankrijk, in het hart van Bourgondlë 45 km

ten oosten van Autun, wordt sinds kort gewerkt aan het

organiseren van een tweede boeddhistisch Meditatie Cen-

trum, in navolging van het Tibetaanse Meditatie Centrum

nabij Lanpholm in Schotland.

Enkele Franse jongeren, gebruikmakend vsn hun ervaringen

tijdens een larpdurig verblijf aldaar, zijn bezir een

zeer grote boerderij in het gehucht La Forge, bij Epinac,

in bruikbare staat te brengen, om als voorlopig centrum

te dienen , met behuto van ge:zn Leï csseerden u1t ele streek

en hoofdzake1 :tj k bu:ttcn 1 andse bezoekers .

Er zal een St:I cht::tng gevoed worden om het C ent:qua te

gaan beheren , terw:Ij 1 ez een upt:le :t s verkregen voor het

gebru:z k van een 1eegstrand f 1ooster met een ken kj e , om c:tr-

ca twee k11ometer als L ano pe1egen te m1dden van bossen

en heuve1 s , dat bï§ zonder ideaa 1 sch:Ij nt , maar we1 vrij veel

restaurat: ies behoeft , waarvoor fondsen nod:ig zul ten z1j n

d:te nog verzanne 1d moeten worden .

In de baerder:Ij :t s :ceeds een voor1op:tge med:z'L at:t eru:tmte

:t nge:c:t cht en er wordt yoga pedaan .

Toezegg:tnpen z:Ij n verkregen voor or1änterende bezoeken van

That , Zen en T1betaanse zij de , terw:Ij 1 een 1angdur1g ver-

b1ij f van een grotere g; roep Tibetaanse monniken wordt

voorbere:zd .

Voor eventuete toezegg:zngen van f:tnanc1ë1e en «andere vor-

men van u:It: erst welksme ftu tp , en het verkr:z j gen van al 1e
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verdere inlichtingen stelle men zich in verbinding met:

DIOIER GARANGER - LA FORG[ - 71360 - par [PINAD FRANC[

KORT OVERZICHT TIJDSCHRIFT[N

Yêna, "BudOhistisches Haus Oeorg Grimm", 8949 Utting

a . A . Afl. juli-aug. Opgenomen zijn een voordracht over

"01e Lüge" ooor Guioo Auster en een beschouwing ”Tier-

leid ist Menschenleid" door K.O. Schmidt.

In het sept.-okt.nr. van Yêna werd een studie van Georg

Grimm gepubliceero, ”Die praktische Bedeutung des

Anattê-Gedankens".

Der kreis, ts. van de orde Arya Maitreya Mandala, tak

voor W . Europa. Adm. adres: 6380 Bad Homburg v.d. H . ,

Stettinerstr. 0. - In het sept. -okt. nr. vinden wij

een artikel van Suvarnavajra over “Einheit der Religi-

onen Dder Dialog?“: Lama Anagarika Govinda stond een

bijdrage af over meditatie. Hij legt er de nadruk op

dat we meditatie niet moeten zien als een "sofort

wirksames Heilmittel für unsere augenblicklichen Ubel(.. J,

sondern eine richtungweisende Kra’t [ .. .) für unser

geistiges Wachstum." Het is voor beoefening van medita-

tie een groot voordeel als men een religie aanhangt, om-

dat deze "Hingabe und Begeisterung” met zich zal bren-

gen.

Nor1d Buooh:t se, 1 5 3/3 Dutugemunu st: z. , Nugegoda , Sr:t

Lanka , -o kt . —nr. In dït na. beschouwingen over boeddh:t s -

me en modeme psycho Iogie door Neeraratne t Su:t Lanka ]

en ove:c de essent :t e van Boeddha ' s 1 e:c:I ngen door

Sabhana B:t oma . In üe rub:c:t ek Boo k Rev:lew wa:cdt be—

hande Ad een boek van deena Tab :tm, docente aan de uni-

versit e:It van Bombay , get :t te1d : komen :t n Early Buddhist

Literature . Het 1 :tj kt ons een b1j zonder :t nteressant boek.

The Middle Way, 58 Eccleston Sq., Londen. Afl. nov. '73.

Hoogtepunt in dit nummer is het artikel "The Identity

of *amsara and Nirvana“ van Philip Barford.
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SADDHARMA

is een uitgave van de Stichting Nederlands Buddhistisch Cen-

trum

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 moedi-

gen

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 beguns-

tiger aan de Stichting steun verlenen

het contact-adres van de Stichting is dat van de redactie van

Saddharma; dit adres is op de eerste bladzijde van dit

tijdschrift 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 wor-

den




