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• Else Madelon Hooykaas
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Het bestuur 1s voornemens in het weekend van 42 en 13
oktober a,s., opnieuw in Centrum hyde Park te Driebergen, de najaarsbijeenkomst te doen plaatsvlnden.
Met (voorlopige) programma behelst een lezing over Zen
als toelichting hij dia's van Zenkloosters doD& de
heer E . Bruin op zaterdagavond; zondag gezamenlijke
meditatie en een ’ toespraak door de monnik Phra. Agga
Jinamitta (die goed Nederlands spreektl: en zondagmiddag gespreksgroepen over het thema “Boeddhisme in ons
dagelijks leven“. In een korte inleiding door een der
bestuursleden zal getracht worden enkele vragen over
dit onderwerp te formuleren. Een slotbespreking over
het wel en wee der Stichting zal de bijeenkomst besluiten.
Met dlt programma hoopt het bestuur voldoende ruimte
over te laten voor onderlinge gesprekken. Mochten er
onder de donateurs nog speciale wensen leven t.o.v.
de bijeenkomst, dan zullen wij deze gaarne vernemen.
0e kosten zullen f 30,-- p.p. hedragen (f 25,-- voor
studenten, f ]5,-- voor introdusés).
De financlële situatie van de Stichting is momenteel
enigszins’ zorgelijk. Daarbij is er zoveel dat wij zou1

den wi en doen, maar waar we bij gebrek aan iddelen van moeten afzien. 0 . m. zouden w1j weer een paar
brochures willen uitgeven om zö aan het boeddhisme
in NBderland meer bekendheid te geven.
Het is daarom dat extra giften door onze donateurs
bijzonder op prijs zouden worden gesteld. Wij maken
u erop attent dat het mogelijk is dat er fiscale faciliteiten voor u u1t voortvloeien. Zodra het totaal
van giften 1 % van het inkomen overschrijdt, is de
totaalsom aftrekbaar voor de belasting. Ook giften
nan ons Centrum vallen onder deze bepaling.

Er komt (of is reeds) weer een boeddhistlsche geestelijke in Nederland. De Buddha Dhammastichting 1n
Amsterdam 1s erin geslaagd een monnik aan te trekken voor een permanent verblijf in ons land. Het
is Phra.Agga Jinamitta, een monnik die het Nederlands goed beheerst. Zijn werkterrein zal vnl. liggen in het centrum ”Het Gras“ in de Joh. Veieerstraat in Amsterdi'.’ 2oals wij hierboven reeds mededeelden, hopen wij dat de ee:’waarde onze gasf zal
zijn tijdens de herTstbijeenkomst.
Van de heer Fr. Horbach, p/a M.S. Johanna, Keizersgracht 761, Amsterdam, bereikte ons het bericht dat
hijzelf, samen met enige geestverwanten, het eerste
kooprectt heeft verworven van de boerderij ’"Uelenspieghel" te Uffelte (Drente).
Mij heeft het plan hier een meditatiecentrum op te
richten, maar heeft momenteel nog niet de tinanciële
mogelijkheden om tot de feitelijke aankoop over te
gaan.
Ten gevDlge hiervan heeft hij onze hulp ingeroepen,
maar uiteraard kunnen ook wij welnig doen. Toch ligt
hier missshlen een unieke kans. Indlen de 100 jaar
oude boerderij, d1e in een prachtige omgeving ligt, bewoond zou worden door de groep die nu voor dB koop
opteert, zou het voor alle anderen hier te lande
f vervo kg pag
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IETS OVER HET BOEDDHISME IN DE SOVJ

IE

De bron van de inlichtingen over de Sovjet-Unie ï s
een publikatie “Dokumentation” No. 1 1973 ”Die SiUgSR: Herausgeber
tuation des Buddhismus in der
Friedrich Fenzl, BIJ/E -Austria, Meriansgasse
29/4/52 A- 502D Salzburg -, aldaar te verkrijgen
voor twee internationale antwoordcoupons der Doaterijen. Hieraan ontlenen w1j het volgende:
Proces tegen boeddhistische intellectuel sn
ï n de Sovjet Unie. In Ulan-Ude, de hoofdstad
van de Burjatischo Autonome Soc. Sovj. Republiek, vond tussen l B en 25 dec. 1972 een proces plaats tegen de sovjet - boeddhisten B.S.
Oandaron en zijn medestanders.
Oandaron (geboren 4914) was al tweemaal veroordeeld tijdens hetstalin-bewind ( 4 237en
4948), maar was later gerehabiliteerd. Hij was
medewerker van het hoerj atischo Instituut voor
°Ociale V!etenschappen, vcrhonden aan de Siberische Academie der Wetenschappen. Hij werd 1n
1972 veroordeeld tot vijf jaar gevangenschap
en verbeurdverklaring van zijn gehele vermogen.
Deze straftijd moct nij in een berucht concentratiekamp doorbrengen. Vier van zijn leerlingen en medewerkers werJen op grond vmn een medische verklaring psychisch zieK verklaard en
in een psychiatrische inrichting opgesloten.
Dandaron werd ervan beschuldigd een geheime
ooeddhistischc sekte te hebben opgericht, en
zijn medewerkers [acht ïn getal) waren ook
daarvan lid. Zij zouden bij zi oh aan huis, in
Leningrad, Tartu. Plan -Ude en Kisjinga, F= ligieuze plechtigheden hebben voltroKKen (sogsjod).
zelfs met bloedige offeranden. De leerlingen
zouden hun leraar als ”god" beschouwen, en hem
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verschuldigd
zijn. Oaarcm zouden zij bereid zijn ”alles te
ve’rnietigen, wat de boeddhistische leer tegen-”
werkt”, 5e leden worden ’zo beschuldigd van ani i - oovj et - nc c1vitei’ter, contacten met het buien met het “internationale zionistenland
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een vast achema, dat regelmatlg wordt toegepast 1n de
Sov§ at-Un1e.

van d1L’"

o Ï a." de naait van ganeraa1 Gz'1gorenko 1e

In d1t varbaü‹ï ook vla da, rad1on1ëuwg:J 1anet 1n de

loop van 1973 en 1974 herhaa1de11§ k genoemd.
11a den van da s1achtLaten wtc van hat
ongetwlj felÖ slechts een hlein
offers - van w1a
dool kewnBn - overgaan tDt het be'ecHouwsn van de beg1nse1en, dle aan d1t a11Bs ten grondslag. I1ggen.
In dB grondwet . van de USSR te de vz1$fië1d van godad1anst, a1e«iede de vr1§ held van athe7ät1s0ha stroomgen gewaarborgd. Wanneer v1j de bs1acha11,] kd "aanklacht" tegan Dandaron beschouwen, dan z1at” het as
achter naar u1t dat deza "vr1§ha1d" van de ze11g1e
«›aer sch1§ n 1s. D1t ”1s n1et het geval c›itidat- Öe woorden van de gz'ondwet van de Sov§ et-Un1e betvüst boerenbedrog z1§ n. Hoor hat mazx1arne In het a1gemean kan
dB vragen, d1a aan da rs11g1e. en aan godloze wereldbaschouw1ngeT zoals het boeddh1sc›e er éän”'te, ten
wer&eli k’ erhemnen. Dit
begon o1» blJ Narx zalf. en #t werkt
wara1dbeschouw1ngen dle z1ch ‹sarx1st1sch ot marx1ae. sc noemen.
tisch-lenlm
sc - en olstisch
Laten w1j . h1er earst Narx zelf aan het woord. HU
een (denhbeeldlg) gesprek gewikkeld met essc denker,
d1a op metafye1ec,he vragen w11 Ingaan, en dle de
vroag ” x1e of wat 1s aan grens, d . w. z . ,” w1e ben 1h"
bllj ft stellen . Hpsrop gaat: Marx 1n met de woorden:
"Voor de eoclallstlache mens ie de gehele wereldjeschledpnls niet moer dan de voortbrenging van de mens
door:menselijke srbaid„ doordat ’ de.oatuur san de mens
d1enet:baqr. wordt - en d1t 1s hat en1ge bew1§ s van z1gn
wezen, een wezen boven de natuur u1t gaande, vrljwol
" Dat w11 dan zoveel zëggen, dat
onmoga2l3 h

Msrx (Die Fg5hachritton, Stuttgart t9e4,. pag::: Z47/8)
meent, dat.,de geest of het verstand van de medé zd t•
cond1tgoneren.’ 1s, dat.'lastige reltg1euze ’ ew metafy-

si schragen onmoge 1 ij k worden . Deze
mens
eens zö te man uleren wordt echter gelogenstraft
door de werkelijkheid. In de Boerjaten-republiek,
die ongetwi 5 feld economisch volkomen veranderd en ontwikkeld is, worden klaarblijkelijk die vragen nog
steeds gesteld - volkomen in strijd met de marxlstische theorie. Lieden die nog op deze vöör- socia1:t st :t sche w1j ze denken , kunnen hoog st ens en1ge t ïj d
geduld worden in beperkte vrijheid, zonder hun
ideeën te mogen uitdragen. Van tijd tOt tijd worden
er dan onder verschillende voorwendselen processen
georganiseerd, waarbij tegenstrijdige zaken aan de
beKlaagden worden verweten - hier o.a. zionisme èn
boeddhisme'
Met genoemde aantal boeddhisten verschilt al naar de
bron en status van degenen die lnformatie hierover
moeten verwerken.
ZD vertelde de Russische lama Sj aperot in Saigon dat
er zeven miljoen boeddhisten in de SU waren, van
anderen hoort nen: plm. 500.000 boeddhisten en Dim.
300 lama-monniken. In 1945 werd bij de hoofdstad
Ulan Ude het IvolginsKi Dazan (dazan = klooster) gebDWd, en met weet ook nog te vertellen van een
klooster met tempel in Tsjita en één bij Astrakan
(in het gebied van de Kalmukken).
Het ligt voor de hand te denkan , dat sinds de belangstelling voor de pareDSyChologie in de SovjetUnie groeit, er ook belangstelling zal ontwaken voor
de "siddhis" van de meditatievs weg van sommige lama's: immers “siddhis“ van gedachteoverbrenging
zijn dienstbaar te maken als middel tot telecommunicatie.
Aan de andere kant kan men in de officiële athelstische pers beschrijvingen lezen van kolchose- boeren, die oD hun huis naast televisie-antennes ook
masten met gebedsformulieren hebben... Daar wordt dan
bij gezegd, dat de jongere generatie gelukkig verder
van al dat bijgeloof af staat. (Voor hen die Russisch
lezen: “Voprosy Ateizma” [1969): de titel van het
artike]: "Sovremennyj Lamaizm“].
In de vorige eeuw bestonden er, naar Russische vrijmetselaren mij verteld hebben, banden tussen mystlekaangelegde leden der loges en lama's (rechtstreeks
5
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met Tik. In de eerste joren van deze eeuw
de
van
zagen
de
*net
een Litauer, Karlis Tennissons,
het
rijk
Russische
Dalai Lama in het westen ven het
boeddhisme verbreid. In 191S werd er te St. °etersburg (nu Leningrad) een grote tnmpel gebouwd, die
er nu nog verlaten staat. Na de revolutle moest
Tennissons vluchten: hij is op 92-jarige leeftijd
in 1962 in Rirma gestorven.
De boeddhistische Kalmukken worden tijdens de
tweede wereldoorlog naar Siberië gedeporteerd; genoemde generaal Drigorenko heeft zich voor hun terugkeer
ingespsnnen - met Dovenvermeld gevolg.
Soms zijn zelfs wetenschäDsmensen op het gebied
boeddhologie en tibetologie nict veilig: in dit
verhaal ncemen wij de namen van mevr. O.F. Wolkowa,
sanskritiste, prof. Pjatigorski, specialist op het
gebied van de boeddhistische filosofie en J.M. anlianoivitsj, de schrijver van o .a : neen Tihetaanse
grammatica. Zij werden gearresteerd en op beledigende wijze verhoord. Oeze en nog meer inlichtingen
kan de lezer vinden in bovengenoemde ”Ookumentation"
en de daar genoemde bronnen.
Hen k Dubbin k.
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Enter:Ing t ha p at h o+ E n1ightenment , t: he Bodh:t caryavatara of Sand1deva , t rans1 at ed and w1t h an Int:roduck ton anö Glossary by Har1on L. Hat ic’s , New York
1 ü7ü , paperback , 31 8 b 1z . pr:Ij s E 1 . 50.

"The first complete translation into ’EngllsM of the
great classic of Mah8yana Buddhism, comparable to
the 'Dhammapada’ and 'The Imitat’ion of Ohrist' in
its cDmpassion, insight and heroïc aspiration”. Oeze
woarden geven de lezer een goede indruk van het werk
van S8ntideva, die in het begin van de achtste eeuw
van onze jaartelling leefde en tot de m8dhyamikapr8sanga school van het noordelijk boeddhisme behoorde . Van hem :t s n:l et méér bekend dan dat h1j nog
een tweede werk schreef, "Overz:t cht van de Lee:c".
Laaistgenoemd werk geeft de ”t h£? D1Ogi SChe" ba s:t s
en achtergrond Voor het nu in verta1 :t ng verschenen
d:Icht werk , dat . van meer devot:zone 1 e en med1t at 1eVe
aa:cd is.
De t1te1 bestaat u:It cl rie woorden , d:te de meesten
van ons n1et gehee1 onbekend z:Ij n . "Bodh:t " betekent
"verf :t cht :t ng", "vo 1rraakt :t nz:I cht“- da specif-:t eke
e:fgenschap van de ontwaakte eens . "Earya” betekent
"1 evenswande 1 ", “weg". De be:tde woorden tezamen
du:t den dus het "Pad" aan van het boedd h:t sme rn ue1
dat "pad" dat n:let tot het "doe1" zander meer 1 e:f dt,
maar naar "ze1f-opofTer1 ng”. (Het pad dat door
mahayana-aanhangers vereenze 1v1gd wordt met het
zu:tde1 Ij ke of hznayana-boeddhisme , 1e:tdt tot de
status van pratyeka-boeddha , die zè1t de vruchten
van rust en bevr:tj d:z ng gen:let J .
Het derde dsel van de. t1te1, het woo:md "avat vra" bet:ukent "het binnengaan". Het waord wordt bulten het
boeddh:t sme nok gebruJ. kt cm de "nederda 1 Ing" van een
god , zoal s V1 sj noe , aan te dulden. Het sanskr1t van
de 111: e1 als geheel 1aat twee verta1:t ngen toe. In

de eerste plaats , zoals Nat1cs doet: "het bet:reden van
het pad van verlichting'; hierbij wordt dan de mens
(U en ik) verondersteld het pad te “betreden". Er ls
ook een vertaling mogelijk als: ”het begin (avatara)
van de manifBStatie (carya) van de verlichting
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n dat geval komt er dus iets als elke[bodhi)
nade" tot de mens, wordt er voor hem een pad geopend.
Nelnu, wanneer de leerling zish gegrepen voelt door
de werkingen van de “verllchting", dan kieet hij bewust voor het bodhisattva-paö en 'betreedt” dat. Let
gedicht van S$ntideva wil de lezer onderrlchten welke stappen hij moet doen om een bodhisattva te worden. De kracht die de mens tot bod hlsattva maakt, zit
diep in hem verborgen [vs. 55, vs. 32). De dichter wll
zijn lezer de morele, devotionele en mentale “technieken" leren, d1e nodig zijn voor deze wedergeboorte.
In de uitmuntende inleiding, die

Matics

geeft

(blz. 13 tot en met’ 140) komt’ er vèél zeer uitvoerig ban de orde. Alleen deze inleiding al maakt
het boekjé ’een ”must" voor ieder, die zich met de
mystieke zijde' van’ het boeddhisme wil bezighouden.
Als voorbeeld willen wij iets van de tweede praktische toepasslng van “Dhyana“ geven, door Matics
genoemd "Het wisselen van de ander en het zelf”
(blz. 96/105). Deze verwisseling is niet zo moeilijk
[zo lezen wij op blz. 96), wanneer men slechts op
drie punten duidelijkheid heeft. Ten eerste is er geen
“zelf“; het ”zelf" is niets ’meer dan een gedachte
f" denkgewoonte”). Verder de gedachte dat het eigen
lichaam en alle psychische zaken emee verbonden even
ver van ons ware belang zijn verwijderd als het
lichaam van v'1e - dan-ook, zodat de verwisseling van
het éne voor het andere (in gedachte) principleel
juist is. In de derde plaats gaat men inzlen, dat
deze verwisseling ook gewenst ls, omdat men zichzelf
kan zien als een verzameling van dwalingen, en er in
de anderen méér goede kwaliteitBn zijn, dan men bij
zichzelf waarneemt. Een volgroeide ”bodhisattva“
vereenzelvlgt zich volkomen met die "ander",. en
wij aspirant-bodhisattvas dienen dit goed en serieus
te "oefenen“.
Wanneer een lezer deze en de andere overwegingen
van Santideva bestudeert en tot zich laat komen als
waardevolle aanwij zlngen b1j hBt leiden van eigen
spiritueel leven, dan zal h1j èn in de lnleiding
van Matlce, èn in de woorden van Santldeva zelf

0

Z
veel steun vinden
Rest nog te vermelden, dat het boek tot stand is gekorten net de hu1 p van bek=nde boeddho lagen , zoal s

Conze en Suzuki, terwijl ook in de USA verblijvende
t ibet anen ( I anna s In Labsum Shedrub L:Ing, het la-

maïstisch-boeddhistische klooster in de USA) de vertaler bijgestaan hebben. Santideva schildert een weg
van mededogen (wanneer men het ouderwetse woord prefereert) of beter: van solidariteit en zelf-opoffering,
hij beperkt zich niet tot de mensheid, maar wil allen
en alles wat lijdt omvatten. Iedere vorm van leven
is een broeder, en ieder levend wezen.een uitdaging
Om zaohtheid en liefde aan de dag te leggen.
Henk Dubbink.

vervolg pag . 2 )
kunnen ooenst aan tegen een pay1ng guest - vergoedt ng .
ke
een
een
weken grat zs verbl1j f :t“n de
de heer HorNadere” :z nformat 1e “kunt u inwinnen’
bach (adres zie pag. 2). Wij hooen hartelijk dat
hij menige reactie ontvangen mag.
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VAAAOM EIGENLIJK DIT SOORT DIALOOG?

"Allerwegen“, het orgaan van de Nederlandse Zendingsraad, heeft onlangs ’een oahier uitgegeven dat gewijd
is aan het boeddhisme? “Waarom eigenlijk niet het
boeddhlsme" is de titel van dit werkje, dat wij ter
bespreklng ontvingen. Net is geschreven ’door ds Th . B.
W.O. Gramberg.
Naar hij ons meedeelt, lag v8n '52-'60, dus 8 jaar
lang, het arbeidsveld (zendingsterrein) van ds [ramberg in Kandy op Ceylon. Hij isdelalve van zeer dichtbij met het boeddhisme vertrouwd geworden. 0ok is het
boekje met ernst en goede wil geschreven en gewetensvol voorbereid: er zijn twee pagina's geraadpleegde
literatuur aan de uitgave toegevoegd.
Voor een boeddhist is het een merkwaardige ervaring
te zien hoe een christen zijn medechrlstenen met de
boeddhistische leer last kennismaken. *dat nodig ia,
zegt de schrijver, is een rustige dialoog met het
boeddhisme, waarvan hij de aantrekkingskracht die
het heeft ooh voor het westen, zeker niet onderschat.
Hij heeft het cDncilie in Rangoon (1954-56) meegemaakt,
waarbij Bima de V.S. en Ceylon Duitsland als zendingsterrein kregen toegewezen. Kort daarna een conferentie van predlkanten in Berlijn bijwonend, was hij
ontsteld over de luchthartigheid waarmee men aldaar
het ”gevaar“ dat van boeddhistische zijde het christendom zou bedreigen, ondersshatte.
Na de inleiding (waaruit bovenstaande opmerkingen)
volgt een hoO+dstuk over de leer van de Boeddha in
de therav8da. Behoudens enkele Kleine bezwaren die
ik heb (bv. het boek van Sir Ed in Arnold is t è gedateerd om er zo uitvoerlg uit te citeren), ben ik zeer
gelukkig met de wijze waarop hier de boeddhistische
leer zowel kernachtig als glashelder wordt gepresenteerd.
Bij het tweede hoofdstuk, dat de persoon van de boeddha
behandelt, moet ik echter al enige kantteheningen
plaatsen. Met legendarlsche geboorteverhaal wordt verteld, uitlopend in dB vraag XC dit oolt een alternatief zou kunnen worden van Lukas 1 en Z . Het is natuurlijk een retorlsche vraag, en ook voor een niet10

is het antwoord wel duidelijk.
geboorteverhaal van Jezus is een van de mooiste uit da
wereldliteratuur, maar behalve dat het er niet Dm
gaat wïe de mooiste vertellingen heeft, is de vergelijking ook niet reëel: het leven van de Boeddha
verhalend, zijn het zeker niet de mooiste en nog
minder de veelzeggendste momenten die ds Gramberg
voor zijn presentatie uitkiest. Er is over de Boeddha
ook een ander en heel wat indrukwekkender levensverhaal te schrijven, dat voor dat van het h!. T. niet
zou onderdoen. Iets dergelijks is er ook aan de hand
met z:Ij n tekening van de mens d:te de Boeddha was.
Hij benadert de figuur met respect, en een wat nadrukkelijke waardering. Gat kan ook moeilijk anders
als men zich bereid verklaart in dialoog te treden
wet een andere wereldgodsdienst. Maar het vreemde
is: voor öns gevoel is het er allemaal net naast. Het
stamt te duidelijk van een buitenstaander, van iemand
die - al vöör de kennismaking overtuigd van het superieure van Jezus
als het er op aan komt zich
voor het boeddhisme gesloten houdt. Zo heeft alles
wat gezegd wordt, een ondertoon van: een hoogstaand
nens, ja, d8t was de Boeddha wel....., en hij ons
komt dat als protaan over. Als dan nog een paar anecdoten volgen, die bedoeld zijn om iets minderwaardigs
van de boeddha (zijn zg. scherpe tong)in het licht
te stellen, waarna het hoofdstuk eindigt met een
citaat waarin de Boeddha geëerd wordt met gelljktijdige tenachterstelling bij de persoon van Jezus, dan
vervalst het subjectieve standpunt het hele perspectief. De welwillende toon van ds Gramberg krijgt
hier iets kwetsends. En dan: ooK Jezus schuwde
kraohtipe uitspraken over zijn medemensen nlet: hij
gebruikte zelfs krassere tem.en, zoals "adderengebroed.’
Vervolgens wordt een beschouwing aan de Ords gewijd.
Ik doe daar liever het zwljgen toe, ik ken het verre
oosten niet uit eigen ervaring. Maar zeker is dat de
schommel van de historie op en neer gaat en dat het
geen pas geeft te oordelen over een religie op grond
van wat mensen er in één historlsche tijd (welke
ook het heden is) van maken. Zullsn we recht spreken over het christendom op grond van inquisitle,
beeldenstorm, J . Pzn. Coen en de slavenhandel? ( äl
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is het
tuurlijk niet zo dat ds
dat zulke erge dingen op 't ogenblik
het verr e
oosten zouden gebeuren!).
0ok het mah8y8na en zen-boeddhisme krijgen nog even
aandacht. Frappant acht de schrijver de gelijkenis
tussen de Jodo-Shln secte en het christendom. Over
het algemeen worden met kennis van zaken rake en
du:t de1:Ij ke samenvat t:tngen gegeven .
En dan komt het slothoofdstuk: In dialoog met de
hoeddhist. Dat kan natuurlijk niet ècht, want het
blijft een tweespraaK van ds Gramberg met zichzelf.
Mij stelt de boeddhi’st drie vragen vanuit de blj bel:
over kama, de’ hartstocht voor het leven en de overwinning van het lijden. Echter, niet een boeddhist,
maar de schrijver zèlf geeft, eveneens vanuit de
bijbel, ook de antwoorden, - en dan raken we verzeild in de mythologie. Het boekje besluit met nogmaals een anecdote. 0p de opmerking van een boeddhistische monnik ftijdens een samenkomst met ds’ Gramberg) dat ’Jezus toch niet [ods Zoon ksn zijn Omdat
hij aan het kruis uitriep: Mijn Dod, waarom hebt bij
mij verlaten? - volgde van de zijde van ds Gramberg een m . i . zeer gezochte verklaring. De monnik
neemt deze in ontvangst met een hoffelijk: "Laten
wij verdraagzaam zijn, vader Gramherg”. En dan eindigt de schrijver: "Inderdaad, eerwaarde, ze1 ik.
Mijn meester heeft me nog meer geleerd. ’Laten we elkaar' liefhebben. - En m’et dit als laatste woord’
zijn we uit elkaar gegaan".
het laatste woord en het verhevenste.
Ik twijfel beslist niGt aan de goede ” bedöel1ngen van
ds Gramberg, maar er moet me hier toch iets van
het hart: met recht en reden heeft het boeddhisme
d e naam verdraagzerger t:e z1g n d an het chrï st endom
Met kan zich oök eerder veroorloven het te zijn,
omdat het berust op filosofische grondslag. Het
(orthodoxe) christendom daarentegen k8n niet verdraagzasm zijn in de volle zin van het woord zonder
de eigen grondslagen te ondergraven.
Is dit boekje wel zo'n eerlljke poging tot dialoog
als het (en dat toch 1n oprechtheid) pretendeert te
zijn? K8n het dat zelfs wel zijn, geschreven voor
12

de
erlandse Zendingsraad? 0e vraag kwa
i§ mij op
hoe het chr:t st endom er zou komen uit te z1en, al s
een gelovige boeddhist uit het verre oosten hetzou
schetsen voor zijn medeboeddhisten, daarbij de vraag
op':erpend of het een alternatief kan zijn. Dit boekje lezende realiseerde ik mij dat ik een spiegelboekje (als het ware) zoü kunnen schrljven waarin dezelfde gegevens tot precies tegengestelde conclusies zoüden voeren. Het” kän niet uitblijven of een
uitgave’ als deze (en wellicht ook deze reactie van
n:Ij erop J moet: Koren op de mol en van egnost:t c1” en
scept et c:t z1j n !
Iets obj ectiefs zou al s een soort balans alleen tot
stand kunnen komen 1nd1en in één uitgave beide
r:I cht ingen aan het woord kwamen , zoal s het geval :t s
b1j een echt e d:t a1oog . Ook dan zou men et kaar n:l et
overtu:tp en, maar de 1ezer zou t e==ï nst e een keuze
kunnen doen :t n overeenst emmï nB met z:t/ n e1een 1evensnen
gevoel en aard. Er zou dan ooK niat gesproken
dreiworden van "geväar” dst van de andere religie
gen o F van een "beschamende zaak", omdat een chr1ste1:Ij k• enc1ave In boeddh:t st :t sch geb:ted zo :t s :t gekrompen. U:t t 1 at ïngen al.s. deze verraden zonder at
schr:Ij ver z:ich h:t ervan rekenschaD gaf, meer w:t 1 tot
macht dan zoeken naar v«aarhe:td . Een hééTt de VJaarheld, en w:t1 de zegen daarvan verbre:tden ; zonder
z:I ch in ”al 1 e ernst de vraag te stel ten o F een an er
n=t zij n waarhe:za in:t ssch:t en n:z et precies even ge
1ukk:ig :t s . ”En even ver. En even r:Ij k .
Tonny k .-Sch.

1, 3

KORT OVERZ ICHT TIJDSCHR IFTEN .
Zo ri d Budd hi sm 1 53/3 Dut ugen unu st r. , hlugegoda , Sr:z
Lan ka . AMI. febr . 19 74, In d1t nummer o . m . een art i ke 1 over "Buddh1 sRi and Theo ry o-F Evo 1 ut1on" door Anna ras1ri Nee:co:ca tne en een vervo kg-art :t ke1 "Reasons to
Be 1:leve :t n R eb1rt h" aoor Narada Hahêt hera. Het 1aat st e is een fragment uit een n:I euw boek van Nö:nada:
"T he Budd ha and H:t s T ea ch:t ng s", dat :t n de ko 1 om Boo k
P evt ews besproken wordt . Het fragment :t s zo b:Ij zonder moo:t en zozeer jet u:t gend ook van ==n g:n ot e westerse eruditie (de prachtigste gedichten uit de Engelse literatuur worden geciteerd), dat dit in combinatie met de uitgebreide kennis van het boeddhisme
èn de gedrevenheid die Narada eigen is, wel een buitengewoOn hoek moet hebben voortgeDra cht. We moesten
het maar gauw in het Nederlands verta lenl
The Middle
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schouwing over "Truth and the Seventh Step“ door
Marïe E . byles. Het artikel gaat dus over de "juiste
waakzaamheid", maar het bijzondere ervan is do kenschotsing vdn de subjectiviteit als hem punt zero:
het nulpunt, vanwaoruit de ohj ectmn gomaten worden
en opgebouwd. "Met aphysically, such a 'point' is
'no-point ', anO physically ït is used to represent
'0' in relative terminology. 'D' oz Zcro, therefore,
is the recognisod uno estallished ohya ical hasis of
manifestatiOn, whereof thee-dimensional phenomenal

"NOst algan”. Nostalgie, hs irwee maar het verleden,
dus: hangen aen onze herinneringen), nocmt zij het
laatste wapen van het ego, des te gevaarlijker o+ad at

het nauwelijks wordt cpgomurKt. Nostalgie is een pijn
die gescherpt wordt door iets stelends, door " ooignancy", en "poïgnancy is rau scd Fy the individual's
need tO be unigme, a need in direct opnn»ition to the
bl issful unity Of en l ight sned mind s”. [ zarcm io or mi=-

schi
een weg om dit laatste napen tegen het e•O zBlf
te keren. Het c›oet moge11j k z1§ n nost alg:te :z n een ander 1zcht te z1en, door te refereren aan het traditionele chr1 ste1 Ij ke beeld van sterren al s gaat§ es In de
heme1grond . “Could our prec1ous memor1es be regarded
not as products of Samsarn , but as f11 cker1np n11mDses
Of aua1it ies inseparab1e from Nirvana? “

Mystics like Milarepa made no difference oetween this
and the other lives, -regarding them all as one:
"accustomed, as I 've heen to meditating on
this life and the future llfe as one.
I have fOrgot the oread of birth and death”.

0ne might even go one steo further and regard one's
own life and the lives of others, including those who
lived before as well as those who will live after us,
as one, In this vision the materialist with his theory
of our common ancestry and heredity and the idealist
with the most world- embracing views might meet each
other.
Lite knows no absolute units but only centres of relation, continuous processes of unification, because
Reality cannot be broken up into Uits; therefore each of
its phases is related to the others thus excluding the
extremes ot complete identity or non-identity.
(Anagarika B . Dovinda)

In the unity of self-less outgoing to the wDrld with
the practice of meditation is a prDfound analogy Df
the identity of Samsara and Nirvana.
Meditation implies withdrawal in Drder to return.
(Philip Barford)
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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 eerste bladz_ijj e 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 landelij ke
bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden wor-

den

