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
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M[DEDELINGEN VAN HET BESTUUR

De VOD&jaarsbijeenKomst zal worden gehouden_op
_ 1 5 en
20 april a.s. in [entrum Hydepark te Driebereen.
Wij hebben gemeend veler wens te vervullen door ditmaal de bijeenkomst te wijden aan één thema en wel
aan datgene wat ons nog bezighield toen wij de herfstbijeenkomst beëindigden: Het hoeddhisme in ons dagellj ks leven. 0oK de inleiders van het april - weekeno
zullen zich tot dit centrale onderwerp " bepalen. Het
programma is als volgt:
zaterdag 19 apr:t 1
16. -- - 17. -— uur Aankomst der deelnemers
17.-uur Ue1 komstwoord ’door de voorz1tter
1 8. - 19. 30

20.30

24.--

Mr. L . Boer
uür Broodmaaltijd
uur Lezing door de heer Erik Bruijn
(met dia's)
uur Theepauze
uur Gesprekken n.a.v. de gegeven lezing
uur Meditatie o.l.v. de heer Bruno Mertens. N1e hleraan wenst deel te ne-

zi

a

ve een kusse .nt§ e, badhand
f- derg . mee te brengen .

ek ,

zondag 20 april

7.-- uur
8.-- uur
10.00 uur

10. 30
11 . 00
12. 30
14. 00

uur
uur
uur
uur

14.45 uur
4 5 . 1S uur
16.15 uur
17.-- uur

Meditatie o.l.v. de heer Er1k Brulj n
Ontbijt
Toespraak door een bhikkhu van de Buddha
Ohamma Stichting te Amsterdam [waarschijnlijk eveneens over het thema: het dagolij ks
leven in het boeddhisme)
Koffiepauze
Lezing door de heer BrunD Mertens ( + 4 5 min . )
Harme maa1t ij d
Croe +R esprekken ove:r het: thema van d:It weeka
Er zal een aantal vragen worden opgesteld die
afzonderlijk in ds groepen kunnen worden besproken
Theepauze
Gezamenlijke discussie n.a.v. het in de groepen besprokene
Rondetafelgesprek over de Stichtlng
2e voorzitter sluit de b1j è’enkomst

Kosten van het v›eekencl : / 55, -- ; studenten en m:tnder draagkracht:tgen / 25, --.
Oeelneming alleen aan de bijeenkomst op zaterdag: f 10,--.
Deelneming alleen aande bijeenkomst op zondag:
” 17 ; 5D.
Aanmelding bij de Pennlngmeester van de Stichtingi- schriftelijk ot/en door overschrijving van het verschuldigde
bedrag op haar girorekenlng (zie bovenaan pag. 1).
N.B. Uiterlljke datum van aanmelding 12 aoril.
De voordelen en geriefellj kheid van het verblijf in hyde
Park zijn aan de deelnemers van voorgaande bijeenkomsten
bekend. Het kaartje met aanwijzingen hoe het adres te
bereiken vindt u hiernaast.

ligging:
CENTRUM " H

PARK"

ofzo vastgesteld op f 25,-- (en vcorts zoals vermeld
bovenaan pap
oit jaar reoo s ufg Odrapen. Willen de anderen hun voor
hueld zo spoedig mogelijk vu lren, in elk geval vöör
4 aoril e.s.? *jim

Ue hebben een f mo oi uit gevo erde

brochure doen ve x-

s c h Ij n en : I n z I c h t en U i t z i c h t , ’we e o p s t’e ï I en o VP r

3

in het
Kaste

oekje zelf staat de toevoeging: • *
och deze vervallen voor oOnateurs).

c e c s t e l ij k

75 pOrti-

ü e v e i l

a«n het thema " Lr op of er onöer?" Het rrop ramma Kunt u
[nemen wij aan? aanvragen bij het Secretariaat, ’O st bus
444, Au steroam. - Voor onze Stichting zal er ' eer een
boekent u*el gereservaerü zijn.

Oamrne voldO en wij aan een tot ora gericht vcrzoeK, U attent te maken om dr iogelij khciJ voor f 20,-- par_maand
een Vietnamees weesKinD ta adopteren. Indien u hier
iets voor voelt, kunt u zich wenoen ons inlichtingen tot
het "Komitee voor Vietnamese Weeskinderen”, Antwoordnummer 220, Haarlem. E lKr ” o leegouder" Ontvangt een
fOrmulier met % egovens on een fcto van het dwDr hE<) yP ’
adopt cerde kindje.
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Ï Voorwoord van het boek)

Doeddhlsme is niet iets om te geloven, maar lets om
te doen. Het is wel eens een "doe het zelf"-religie
genoemd, en dat is een aspect dat zou moeten spreken
tot de moderne westerling, die nu steeds wanhopiger
een weg probeert te vinden uit de chaos waarin hij
zich zelf heeft verward.
In de volgende essays, die bijna al lemaalzij n gebaseerd op lezingen die voor de “Buddhist Society” of
elders gehouden zijn, heb ik geprobeerd om het
boeddhisme niet af te schilderen äls iets romantisch,
sprookjesachtig of vreselijk esoterisch, maar als
een uitermate praktische weg, de koele, evenwichtige middenweg tussen de uitersten waartoe de mens
meestal gaat.
Maar hier is een waarschuwing misschien Dp zijn plaats,
Sommige westerse vertolkers van het boeddhisme hebhen
zich ultgesloofd om nadruk te leggen op de ”werkelijKheidszin“ ervan of het "wetenschappelijk karakter”.
Maar zo'n presentatie is te eenzijdig. Het boeddhlsme
kan niet goed begrepen worden als men het alleen van
deze Kant bekijkt. Het is niet alleen een ”religie
van de rede", zijn innerlijke kern is transcendent.
Er is, in wezen, een ander “zijn” waartoe het
boeddhlstische Dad leidt. Dit pad is beschreven als
de 'middenweg", en het mag redelijkerwijs veronderstald ’worden te’. beginnen vanaf een punt dat het midden houdt tussen de elkaar bevechtende kampen "wetenschap" en “religie", z.oals het westen die termen opvat.
Daarom is het waarschijnlijk nodig, als men over
boeddhisme wil beginnen, een poging te doen zich
mentaal op d1t middelpunt te plaatsen. Deze essays
proberen niet een systematisch beeld te geven van
de hele boeddhlstische lering. Ik heb geen pOging
gedaan om ze te ontdoen van de herhallngen die er
1n voorkomen, Dmdat ik geloof (zeer in overeenstemminR met de b.oeddhistische tradltie zoals neergelegd in de geschriften van de verschillendB sCFolen),
dat herhaling van groot belang is om de noodzakelijke
punten erin te hameren.
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z1anaw1§zan d1a Ik hab geu1€ z1§n
x 'naar 1adere maatstaf, x›aar ze ve

sch1en onanuoord1-

gen de poglng van één man om de waarheld. tg zlen. Waa-

terB boeddh1BlTlB Btaat nog Id” de h1nderschoenen otBGhoon
het ean u1t de k1u.1ten geuaesèt› k1nd 1s, Hoewa1 Ik

«i1§ n e1gen voorkeüzen. heb, d1é m1aach1en verb11ndend

duidelij h zljnvoorde :SeZer,’houd 1k mij niet gsheel
bij’ één school, zn .ïh öen er vaat van oVertuigd dat we
van iedene school hunnen leren• Ik wil er alleen de nadruk op leggen dat ïk niet gelöofin de idee van éen
fundamentele breuk in de tredit1s, die leidt van het
’droge intellectuslisme’ van Therav8da naar de ’gs-

1nsp1reezde waanzin" van Zon.
Ik ge1oot zeker dat de tussenschake1 te v1nden
1n de d1epz1nn1ge redeneringen van de t1Sdhya»1ka achoo1,
dle d0 loglachg tegenhanger van Zen genoemd mag worden,
of ”daérmee in wederkerlge betrekhing ataat,
II (Nadat men de eerste atap genomen heeft3.
Hoe voelt men zich als men nog mmar kort geleden m.et het
boeddhisme:” In zee £s gagaan7 De antwoorden zu11en zear
verschillend zïjw, daaraan le geen twïjfel* mear er

zullen toch enheie ’ karahtertrekken en een paar problemen
zljn, dle de meeste ’nleuwbakken“ boeddhisten 1n het

westeq.;g‹meen hebben.
Last o. ne. eena aannmon dat § e 1axiand
leden of In ' t afgelopen jaar ot zo,
to maken mat het boaddh1sme als sen porooon11§ ka 1avensw1gze, Je bent nu zo’n beèt§ e aen hat t•ond k1§ken In §e
n1euve mentale omgeving en § a probeozd: de 1nvantar1s op
ta . maken van dot ›vat gebeurd 1s, nu de
n1auw1ghe1d araf 1• . Ja hebt, dat hoop Ik zekar,

beerd om ›‹at aan med1tat1e te doen, . ofschoon het.. xls
n1at zou vezt›ezen te hozsn dat § e dat moe111§k dgn : te-

norméal, Msd1tat*e ken wel teleurstellend lïj8en,
ze1tB naardëlooa gadqz'ende vr1§ 1ange t1§d, tnaaz• ‹a1s §a
dooz'zat don zullen eo’ zokav resultaten koisen‹ :.bear dle
raau1taton zouden we1 eena he1emaa1 n1e .tiet”.. aöoz't

d1ngen kunnen z1§n dle § o vezsiach't. En het zou ze1fs

iet
die z 't eerst opmerkt. 0us ga door en zo
inziet
ultaten. Als je de zin van dit aövi
naar
vaak
komen
Inzichten
geboekt.
heb je al ’vooruitgang
Waaruit
va
motieven
0e
n
manier.
op een erg subtiele
de mensen zicn ï n het boeddhisme verdieoen, Kunnen
oppervlakkig gezien org verschillen. Maar in de grond
van de zaak ben je er misschien toe gekomen omdat het
je zekerheid belDOft, Als je je er nog niet van Derust was dat dit een groot deel van je motief vormde,
dan zou je je aanstaande meoitatie -periode nuttig
kunnen gebruiken om te trachten uit te vinden of ik
gelijk heb of niet. Als je je dit gerealiseerd hebt,
”IK zoek mijn heil bij de Boeddha, bij de Dhamma en
bij de Sangha“ eigenaardig vertroostend raat vinden.
En zo zou het aan de ene Kant mÖeten zijn, zelfs ofschoon je uiteindelijk moet leren om een toevluchtsoord in je zelf te vinden. Dat is misschien de eerste van de vele paradoxen d1e je zult ontmoeten bij
je poging om het boeddhistische pad te betreden.
Als we oeze vraag naar zekerheid eens wat verder bekijken, oan ontdekken we al gauw dat we er inderdaad
naar hunkeren. 0e voor de hand liggende reden is
dat we het leven ronduit verbijsterend vinden - verbijsterend vanwege de onzekerheid.
Hierin vinden we dan direct twee van de drie kenteKenen van het bestaan: Alle dingen zijn gekentekend
door ”onbestendigheid" en door “lijden". Omdat zij
en wij Dnbestendig zijn, zijn ze frustrerend en veroorzaken ze allerlei kwellingen bij Dne. Het
boeddhisme wijst ons een weg uit deze toestand door
de betreding van het Edele Acht vD dige Fad. Ik neem
aan dat: , nu j e de eerst e staD hebt x en Dmen / e
bekend bent met de V:ter Ede1e Lïaarheden en de treden
van d:It pad. Daarom «:t 1 Ik a IIeen enke1e punten noemen
die zlch in dit stadium kunnen voordoen. De eerste
stap op het pad staat beKend als "juist begrip" of
"juiste zienswijze". 01t is: de dingen zien zoals we
zijn. Meestal willen we de dingen niet echt zien
zoals ze zijn. 6r zijn enorme ervaringsgebieden
waar we maar liever niets over zouden weten. Dit is
de oorzaak van de verdringlng, om een Freudiaanse
7

in peydh

alytiache

z1n
döen, zbals men In 't algsme.eh èchï’jnt ts dmnhea, maar
het [a’ ophèuden’ onBze1f te bêdrlëgen: In da grond van
da zaak 1”B aO ddh1sme aen techrrtäk” oxi za1fo1a Ia1d1ng

echoon’ het wel eena plezlerig kan zijne Er ïs ewi#e
etud1e van de theoz•1e voor nod1 B• ZDt# 1 Bls erop ger1cht z1§ n In “üe” pzaht1§ K. HBt IB bu1ten k1§f dat § e

nooit verlichting za1 bereiken door intellectuele ksnnis a1leen,’ma&rs1a je de theorie niet enigemate
hebt bestudeerd,” zuI'js xeersdhijnlij h nooit in etaat
zljn om haerop dé ju1ste" WWa1Bt 'ln 'präkttjk ,te brengen.
Vbordst• je je iniultië
wat" zä 1s - of ’in ’leder geval wat’ e nlfi f*’ - en

ze1frn1ä1a1dIng op d1t punt sch1§nt veel 'mehaln”‘enomi
mahkellj k af te’ gaen. Intuïtie, of zoals tk ’het” veel
11ever noem, . 1nz1cht , 19 geen amot1e, «›oar: da beste
aan1sr on had te . ontplooien 1s § a anot1es zo .door #n
door te. 1sran fiannan als naar moga11§ k la. Als’ d1w -anot1ea werkeI1§ k z1§n gsz1an vöor wat za z1§n, dan bènenen
ze n1et langer hot, u1tz1cht. Nu 1s de grootste amot1onele b1oKfisde d1a wa hebben , datgsna wat dè ega-Sdee
ongeefë« .Dndat da gehele böeddh1st1sche tza1n1ng gericht
te op hat u£te1ndë11§ h u1tros1eb. von deza 1dea, 1s hat

wat goed z1ch daoP eens In. te vard1èpsnv ’ Ala #ä dat. doen
zouden we ua.1 eêba. aen schok. kunnen hr1§gen. Als ue het
In boeddh1et1scha z1n’ over. ego hebben dan bedoe1an wa
netuur11g k t›èt begr1p ”1”h ban"s, of'echoon d1to vaat xieer
een gevoel la dan een 1nta1 Zectuee1 bagr1p - wat §u1st
de reden la waaz'ox› het zovae1 x›oa1I1g kor te ontwot :alen: 1a• Vanuit het psychologiach goziuhtapunt’ meten
We bedsnhan dot het nïzt: alleen dat omvat wat in F’reud1aanao’ t: azs›an "ego «ioz'dt genoemd,” mdsr zë14'a"t›et
super-e8cr• ”
Ofechqon niet gëhoel voldoende,
het
begrip ’ ans toch een eardig elnd 1n' de. richt]ng Van do
bOB2ä-1dBe. ” ü1t ego von ons 1s een säoiengest:e1’de’ än"

dynam1s”che' heks van fun6t1es dle b1§ ’1'atiga"n'a ”n1ét

£3a 1 e
bevvu st z1j n ol° onder
van
beW
cOntröle vallen. Immers, 't is
b1 :z nde onwetendhB1d .en het vecht wanhopig om deze onwetendheid te behouden. Het is van het grootste
belang voor ons om ons vanaf het allereerste begin te
realiseren dat dit hit geval is, omdat dit de wortel is van al onze moeilijkheden. De drie ongezonde
wortels van de menselijke natuur zijn begeerte,
haat en onwetendheid, en al ons lijden is aan deze
drie te Wijten. Onwetendheid ï s de meest fundamentele, en # eerte en haat ontspruiten hieraan. Nu wordt
wat op- de- juiste-w1jze-zien is. Dus al wat we te doen
hebben is te leren zien. A- vid-j a, ”Dnwetendheid”
of nlet-zien, is niet slechts een passief principe het is een actieve kracht die ontdekking van de
waarheid elh moment in de weg staat. Niet nDdig naar
een buiten ons bestaande duivel te zoeken: de vader
der leugens is in ieder van ons. Wij allen kannen het
verhaal van de nieuwe kleren van de keizer. In het
boeddh:L sire gebeurt prec:l es het t egenovergeste 1 de:
de kleren gaan ïn oe optocht meeloDen, maar er zit
geen keizer in. De hele voorstelling wordt vertoond
ter meerdere glorie en eer van een persoonlijkheid
die niet werkelijk bestaat. Hier is dan onze tweede
paradox, en die ie zeker niet mlnder schriKaanjsgend dan de eerste: het ego is het meest nietsontziende, gulzig allesversllndende monster dat er be-

tijd niet zoiets. Al z'n activiteiten zijn zonder
onderscheid ”een verhaal verteld door een idicot, vol
lawaai en woede, niem betekenend". Hoe kunnen we
d1t raadsel oplossen? Hoe kunnen we ooit de aard
begrljpen van dit eigenaardige monster dat ”geen
mond en geen buik heeft en tOch de nele wereld opslokt” (zoals een of andere oude Ohlnese monnik
gezegd zou kunnen hebben)?
Zo is het duidelijk dat het zelf in zeKere zin bestaat en andersz1ns toch weer n:l et . Laat het ons
eerst eens zonder enig vDorbehoud bek1,j ken in de zin
van :t et s bestaands . Het :t s geen Traa:t gezicht . 0nder al onze verheven 1dea1en, onze vrome gedachten en

ho111g
soon1

gen om te
w111en n1et a11etna 1 - teri«i1nste bawuBt - ä1 d1e d1ngin m1seshlsn„ maar’ in dat geval maksn ws dan
het zonde» deze ste11en, zè1fa a1a het u1t
lan,
noodzaak 1 inplaats ven door keuze. D1t allea zijn
aspecten,.. van beseez :o, het laatste 1nc1us1et, ›xant dat

ts. voor-öe-gek- houdsr1§ . Dat z1§n. do . d1ngen waaz' het
ggo z1ch » ge vosdt. ,
EYen 1mpoeaot . en a›1ssch1en ze1fa nog afächuva11§ ker, 1s
da. 11a.st van.. dtngeo onder tiet hootd haat: we z1§n a11on
1n oozn gadachtenviare1d In staat tot itooz•d1ust1ga woede,
sad1si»> vecra d-en onbetzouwbaaz'he1d In lederen denkbezs vozvi . Iö8. het .«ö›eant. dat wa het zaod van als deze
zohsn mln: onze s1gsn harten gevonden ”hëbben; kunnen
we .er geen aanepraök op mehen veo1 voozu1'bgafig“ te hebben geboekt In z f" ko”nn1s. ”” ”
Uat kunnen xie aan-deze a1tuat1e doen? A11ërsez•Bt f het

lnzlont.

Ten›twsedo. doordr&ogo*. tot zijn’ wortels.

Boeddhisme ts. n1èt 1ets eprook)osacbt1gs dt z<ix›ant1sch,
a.tste 1etc
hot la z'aht1sch‹'Het” 1ä ten ’ èez'ste an teri
doen Doozzlz'1ngen tot de-v›oxto1s van begeézd:a,
haal en 111UB1a 1s filet geixakke11,) h en ti›en heeft ez•
en1ge kenn1s : voar nod1g; ftaar* het - besta “ 1s ” out en oeë
bezig te blijven en zlch nlat af ’ te’ latsm l9idon door
onbslangrïj ke ïntereBaBnte zljwogon, aamnemelijke excUBea Of -pseudo-mye€1eke Fantasieën #oborsn uii verwaandhaid en onwetendheïd.
Nen heeft in feite asn zehere dlscïpline ,nodig. Dïe
kan In é6n ›‹oord oinachraven worden ola: ‘beperhlog. Bepez'kè.n” 1s n1e't vazdz'1ngen In z1§..n s:f» pe1ste vol». kan

’gemakkellj ks’ zijn *zis,at1lz1tt•n. Het is

autoi»ot1sch toegeven aan ”1edeze txg›u1a dle

verrïj *t: t«rwïj l men anderzijds ook weer wlst nèt
10

alsof die impuls niet bestaat.
groot
boeddhisme is in-moderne t**m
en
’rkoops- tegenstand“ (sales-resistance), een
zekere
graad van immuniteit aankweken ten opzichte
van de
verlokkingen van de b itenwerBld dlB tege
nwoordig geheel opzettelijk probeert constant nieuwe
begeerten
in ons aan te Kwelen. Men moet ’ doof word
en voor de
verlokkingèn van verborgen verleiders, van
binnenuit
zowel als van buitenaf, of mlsschien bete
r: hen horen zonder te reageren. Wie is die rijke
man, die,
gelijk de kameel, niet door het Dog van
een naald
kan kruipen. Hij is niet alleen de milj
onair, de
rijke dikzak, hij is een Ieder die te veel
mentale belemmeringen heeft, te veël wensen.
Hier is dan een oefening: ga 40 mlnuten
met een rechte rug zitten, vastbesloten geen enkele
vrijwillige
beweging te maken gedurende die tijd,
en kijk dan
eens wat er gebeurt. Je zult misschien verr
ast
zijn, maar wat er DOk gebeurt, je zult er
zeker lets
van leren. Als je ontdekt, zoals vast wel
het geval
za1 zijn, dat vele gedachten en innerlij
ke beelden
verrijzen, prDbeer dan te ontdekken waar
ze vandaan
komen, om ze te vangen op het moment dat
ze verrijzen.
Je zult niet gemakkelijk slagen, maar
je zult iete
beginnen te Zoen van het mechanisme van
begeerten en
emoties en dat is geweldig waardevol.
NaarschijnlijK is de meest verspreide medi
tatieve
oefening in alle scholen van het boeddhis
me het letten
op de ademhaling. Let op de in- en uitademi
ng zonder
in te grijpen en voorzover je het voor elka
ar Munt
krijgen, met onverdeelde aandacht. Dit ls
oe zekerste
manier ’om kalmte, concentratie, zelfkenn
is en inzicht te krijgen.

vertaald door Carla Doing-

Huis in 't Veld
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etsn.
rckhelm: De WI ze Kat en andere Ze
K. vo
Vert. door Joan Th. Stakenburg. Ankh - Hennes, Deventer,
bestek vindt msn hlsr alles blj een wat
Zen te komen.
dlenstlg kOn ’zljg om tot
Na een helder.e lnleldlng zijn er in ”t geheel 5 tek9ten
opgenomen van beroemde Zenmee’sters: “len-Zen als eenheid’
van Takuan "Het Tao van dB techn1ak” van Kenran Uniek 1›
”Fukan-Zazen-G1" van Dögen › "Over het oefenen van Zen"
van . Hakuun Yasutan1 Rosh1i en "Over het § u1ste z1ttan"
van Sato Tsu§ 1. De aeuwenoude tekstan van Tahuan an
Dogan z1§ n bavend1en doo”r moderne Japanse zenoeastBrsverduidelij kt. Alle zijn voor Dürshhelm vertaald uit het
Engela.
Daarnaast
"üe. ges”ch1ëden1s van
de wondara kunst van aen kat" door
duizenderlBl wlj ze het éne verwoord waar 8l les om draeit)
wordt men . aldua tot 1n de grond vrlj veh alle dingen,
dan ls men m ln . ha onle mst de wereldi é8n met alle d1nal-eenheid. 0ok als des vljends vorm
u1tgew1st 1s
man het n1at besetfen zou, naar mBn blijft er ’nlet b1j
stilstaan en de R eeSt beweegt zlch verdsr, vr1§ ”,van al 1s
f1xeren, en antwoordt al handelend, eenvoudig vrij u1t het
wezen " HetZB1fde woz'dt badoè1d mnt dazé u1tspraak van aan
en. de” dr10 tdBI'B1den

”

zijn nog ts sng“. Want, vervolgt de. tekst, “ sr dr 1 ngt
daar iets b,1nnen,
als er niets 1n 1s.
het zljn, dat llchtend verllchtend llcht ls en ln zlchzelf 1eag van al les wat ' lets ' :t 9. "
Het tweede verhaal vind ik in llterair opzicht het hoogtepunt van hst boek: ”Over het recht om te str1§den" door
Tora Sa9&lTlOto. Het 1s geschreven In sen sobera maor tevendlge sn beeldende verteltrant* het 1s knap van composltls en meeslepend van ritme, met een duldelij he karaktertekenlng en mensen die echt en ook op verrassende wijze
voor ons tot leven komen. Een verhaal met sfeer ooh en met
een ontroerend elot, Pachtigl Nie zou menen dat Zen wereldVFeemd 19 of buiten het gewone lBven staat, moBt dit verhaal
maar eens lezen.

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 bladzjjdc 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 landelij ke
bijeenkomsten, die een- of tweemaal per jaar gehouden worden

